
  Hva skjer videre?

Når en klage er mottatt, vurderer Fagetisk 
råd anklagen med sikte på den videre 
prosedyre og sørger for at  bispedømmets 
saksbehandlingsregler følges. Dersom biskopen 
er den som får informasjonen først, skal han 
innkalle Fagetisk råd, slik at de sammen kan 
avgjøre hvordan saken skal videreføres. Med 
andre ord har biskopen og Fagetisk råd et 
samlet ansvar for sakens fremdrift.

Fagetisk råd skal minst bestå av en psykolog/
psykiater, en geistlig og en jurist. Minst ett 
medlem skal være kvinne. Rådet innhenter 
ekstern hjelp etter behov. I 2013 ble følgende 
personer utnevnt som medlemmer for en 
periode på fire år, og alle har fått forlenget sin 
medlemsperiode i ytterligere fire år: 

• Georg Fredrik Rieber-Mohn (jurist, leder) 
• Liv Marit Meyer Petersen (pedagog) 
• Huan Nguyen (psykolog)  
• Sindre Bostad (diakon)

Mer informasjon finnes i reglene om 
saksbehandling ved mistanke om seksuelle 
overgrep, dvs. prosedyrer når en kirkelig 
medarbeider er mistenkt for eller har gjort seg 
skyldig i grenseoverskridende seksuell atferd, 
datert 20. februar 2020.

Reglene finnes tilgjengelige hos alle katolske 
instanser, herunder i alle menigheter, og på  
www.katolsk.no/organisasjon/okb/regler/bp/.
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  Når noen tar kontakt med deg:

Lytt til den som forteller
Du skal ikke ta stilling til sannhetsgehalten i det 
du hører, men lytte åpent. Overlat bevisførselen 
til andre. Hvordan den utsatte blir møtt, vil være 
viktig i dennes egen prosess.

Ikke betrakt den utsatte som medskyldig
Dette er særlig viktig dersom den utsatte er 
et barn. Et overgrep er alltid den voksnes fulle 
ansvar.

Ikke gi urealistiske løfter eller forhåpninger
Din oppgave er å bringe saken videre til dem 
som skal håndtere slike saker. Overfor et barn 
er det viktig ikke å love hemmeligholdelse. 
Forklar at opplysningene kan være så alvorlige 
at andre voksne personer må få vite om det.

Innse dine begrensninger og dine grenser
Du skal ikke vite mer enn du trenger for å 
bringe saken videre. Du skal ikke gå inn i et 
«forhør» eller en «behandlingssituasjon».

Notér det som er blitt fortalt
Skriv ned de opplysningene du får, egne 
spørsmål og foranledningen til samtalen. Du 
skal kunne være etterrettelig og gjengi korrekt 
når det du er blitt fortalt, skal bringes videre.

Oslo katolske bispedømme har to 
kontaktpersoner i slike saker:

P. Erik Ruud
Telefon: 63 81 93 76 / 47 97 58 92
Erik.Ruud@katolsk.no
Kroken 15, 1466 Strømmen

Jorån Heggtveit
Telefon: 980 63 915
Joran.Heggtveit@katolsk.no
Sorgenfrigata 3, 0367 Oslo

Trondheim stift har to kontaktpersoner  
i slike saker:

Lena Tande
Telefon: 72 55 38 35 / 909 78 698
Lena.Tande@katolsk.no
Sverresdalsveien 16, 7020 Trondheim

Patrick Kermit
Telefon: 980 18 017
Patrick.Kermit@katolsk.no
Dalhaugveien 19, 7020 Trondheim

Kontaktpersonene er der for å lytte og er 
ansvarlige for å viderebringe informasjonen til 
de instanser som skal behandle saken videre. 
Alle som får kjennskap til en sak, kan ta kontakt 
med en av kontaktpersonene som er nevnt i 
denne folderen, og hvis det er en prest som 
får kjennskap til en sak, skal han henvende 
seg til en av dem. Kontaktpersonene skal 
deretter informere biskopen og Fagetisk råd i 
bispedømmet.

Ikke spre det du har fått vite
Selv om du formelt ikke har taushetsplikt, er 
det viktig for begge parter at det ikke oppstår 
unødige rykter. Slike rykter kan være en meget 
stor belastning for alle involverte.

Behold en fornuftig kontakt  
med den utsatte
Dette er spesielt viktig dersom du er den eneste 
som har kjennskap til saken.

Oppmerksomhet i media
En slik sak kan få stor oppmerksomhet. Hvis 
ønskelig, kan en av bispedømmet/stiftets 
kontaktpersoner formidle råd om håndtering av 
media. Husk at ingen har plikt til å uttale seg.

  Kontaktpersoner


