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Retningslinjer for forebygging, beredskap og håndtering av
grenseoverskridende adferd og overgrep i Spf-sammenheng
Vedtatt i Spf 16.01.2019

Innledning
Speidernes fellesorganisasjon (Spf) er sammenslutningen av speiderforbund i Norge. Gjennom Spf er
medlemsforbundene en del av den internasjonale speiderbevegelsen, og det er Spf som organiserer
delegasjoner som representerer den norske speiderbevegelsen i internasjonale sammenhenger.
Både på leir, tur og i speiderpolitiske sammenhenger ønsker vi å tilby gode opplevelser på en trygg og
forsvarlig måte. Dersom noen av våre representanter/deltakere likevel skulle oppleve å bli utsatt for
grenseoverskridende adferd eller overgrep, er det viktig at dette blir håndtert på rette måte. Dette
dokumentet redegjør for retningslinjer for forebygging, beredskap og håndtering av grenseoverskridende
adferd og overgrep som skjer i Spf-sammenheng.

Ansvarsfordeling /roller
Alle delegasjoner som reiser i Spf-regi skal ha en delegasjonsleder, en kontaktperson i sekretariatet hos ett
av speiderforbundene og en hjemmeleder.
Delegasjonsleder har det formelle ansvaret for reisen og har kontakt med hjemmeleder. I noen tilfeller vil
det være hensiktsmessig å dele ansvaret med en uteleder. Som stedlig ansvarlig er det delegasjon-/uteleder
som står i første rekke for å håndtere hendelser underveis, i samråd med hjemmeleder og sekretariatet.
Hjemmeleder håndterer henvendelser og får orienteringer fra delegasjons-/uteleder, og skal bistå med
praktisk oppfølging underveis. Hjemmeleder er kontaktperson i sekretariatet, med mindre annet er avtalt. I
saker som omhandler grenseoverskridende adferd eller overgrep skal generalsekretær i organisasjonen
som har sekretariatet for arrangementet varsles, og deretter bistå og veilede delegasjonsledelsen i deres
håndtering av saken.
Mange internasjonale arrangementer har egen beredskapsplan, ”code of conduct” og varslingssystemer.
Delegasjons-/uteleder skal ha satt seg inn i dette i forkant av arrangementet.
Sekretariatet skal ta initativ overfor delegasjons-/uteleder til å utarbeide en egen beredskapsplan for
arrangementet, og avklare omfang og innhold i beredskapsplanen for det enkelte arrangement.
Delegasjons-/uteleder har i samarbeid med sekretariatet ansvar for at delegasjonen/kontingenten har gått
igjennom retningslinjer, rutiner og beredskapsplaner.

Beredskapslinje ved varsel om grenseoverskridende adferd eller overgrep
Deltakere og representanter skal i forkant av arrangementet bli gjort oppmerksom på at dersom de
opplever, ser eller mistenker trakassering eller overgrep, så skal de varsle en leder de er trygg på, og at det
finnes rutiner for oppfølging. Alle ledere skal være kjent med varslingsrutinene.

Side 1 av 2

Speidernes fellesorganisasjon
Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 4

Telefon: 22 99 15 50 / E-post: post@kmspeider.no

Alle former for grenseoverskridende adferd og overgrep er alvorlige. Ulike hendelser krever ulik håndtering,
og aktuelle forhold søkes løst på så lavt organisatorisk nivå som mulig. Ved tilfeller som ikke krever
medisinsk nødhjelp skal likevel generalsekretær kontaktes for veiledning.
• Sikre om nødvendig situasjonen for den krenkede. Den krenkede skal ivaretas av en person fra den
norske delegasjonen hele tiden.
• Varsle arrangementets beredskapsansvarlige eller ledelse, og tilkall nødvendig medisinsk personell
og/eller politi.
• Delegasjonsleder tar kontakt med Generalsekretærs beredskapstelefon +47 915 16 612 (KMspeiderne) / 951 52 835 (NSF) (ikke SMS), og får videre veiledning i hvordan situasjonen skal
håndteres.
• Dersom krenkede er under 16 år skal foresatte kontaktes av hjemmeleder som orienterer om
situasjonen. Dersom den krenkede er mellom 16 og 18 år, bør kontakt med foreldre normalt skje
etter dialog med den krenkede.

Oppfølging etter hendelser
Etter hjemkomst er det generalsekretær i det enkelte forbund som overtar ansvaret for oppfølging av de
involverte i henhold til organisasjonenes retningslinjer ved grenseoverskridende adferd og overgrep.
For øvrig henvises det til de respektive forbunds retningslinjer, se:

KFUK-KFUM-speiderne
•
•
•
•
•

Retningslinjer for håndtering av antatt kritikkverdige forhold.
Retningslinjer for grenseoverskridende adferd, seksuelle, psykiske og fysiske overgrep.
Retningslinjer for anmeldelser.
Krav om og retningslinjer for politiattest.
Beredskap og sikkerhet

Norges speiderforbund
•
•
•
•
•
•

speiding.no/trygge-moter
Krav om og retningslinjer for politiattest.
Retningslinjer vedrørende grenseoverskridende seksuell atferd, trakassering og vold
Retningslinjer vedrørende anmeldelse av et medlem eller en ansatt i Norges speiderforbund
Retningslinjer vedrørende suspensjon og eksklusjon av medlemmer fra Norges speiderforbund
Retningslinjer for konflikthåndtering
(NSF arbeider for tiden med å revidere alle de relevante retningslinjene, så denne punktlista må
ajourføres senere).
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