
GENERELL INFORMASJON - NATTERAVNER  

Hvem kan bli natteravn? 

Alle voksne med sunn fornuft kan bli natteravner – uansett alder, kjønn, utdanning, 

fysisk handikap, religion eller etnisk bakgrunn. De ferdes utendørs og er i sine gule 

jakker synlige i gatebildet. De observerer og hjelper, lytter og gir veiledning når barn 

og unge tar initiativ til det. Alvorlige problemer skal henvises til foreldre, politi eller 

andre. 

Natteravngruppene arbeider etter felles etiske retningslinjer. Retningslinjene er 

vedtatt av deltakere fra natteravngrupper over hele landet og er en del av 

hovedsamarbeidsavtalen mellom Tryg Forsikring og den enkelte natteravngruppe. 

Lokal organisering og samarbeid 

Organiseringen av natteravngruppene varierer fra sted til sted, og lokale behov 

avgjør når og hvor ofte natteravnene er ute. En natteravn vandrer aldri alene, men 

går i grupper på minimum tre. 

Natteravnene skal i størst mulig grad søke samarbeid med politiets forebyggende 

tjeneste, barnevernet, sosialtjenesten, fritidsklubber, skoler, FAU, frivilligsentraler, 

idrettslag og andre frivillige organisasjoner. 

Kriminelle handlinger meldes til politiet 

Natteravnene skal ikke opptre som ”reservepoliti”. Natteravnene skal derfor aldri 

gripe inn i hendelser av kriminell karakter, men melde dette til det lokale politiet. 

Dersom de på sine vandringer oppdager noe som er klart lovstridig, skal de også 

melde fra til politiet.  

Møteplass 

Natteravnene trenger et sted som fungerer som møteplass før og etter ravning. Her 

kan man diskutere problemer, snakke sammen om det man har opplevd og ha pause 

i løpet av kvelden. 

Økonomisk støtte 

Søk gjerne økonomisk støtte fra det lokale næringsliv og undersøk om kommunen 

har midler til natteravnarbeid. 



For å motta driftstilskudd, trenger gruppen et kontonummer. Ta kontakt med den 

lokale banken for nærmere informasjon. Gruppen kan alternativt ha kontonummer 

hos en Frivilligsentral, gjennom FAU eller en annen samarbeidspartner. 

Sette opp vaktlister – registrering av natteravner 

Det kan være hensiktsmessig å planlegge hvem som skal gå på hvilke dager i god 

tid. Sett opp en oversikt og lag gjerne varslingsrutiner ved hjelp av sms/e-post. 

Driftstilskuddet kan for eksempel brukes til innkjøp og drift av en egen mobiltelefon 

som også kan fungere som en vakttelefon. 

Av hensyn til forsikringen, er det viktig at alle ravner registrerer seg før de går ut. 

Etter ravning skal det skrives en kort rapport, føre loggbok. 

Informasjonsflyt i gruppen 

Vi anbefaler derfor at gruppen lager en mappe der hovedsamarbeidsavtalen, lister, 

kontaktinformasjon, rapporter med mer samles. Mappen kan for eksempel 

oppbevares på møteplass eller følge gruppens leder.  

Et spørsmål om tillit 

Natteravnvirksomheten er ikke underlagt loven om taushetsplikt som beskrevet i 

lovverket, men det er naturlig at hver enkelt natteravn har en selvpålagt ”moralsk 

taushetsplikt”. 

Natteravnbevegelsen er avhengig av de unges tillit, og det er derfor svært viktig at 

ungdommenes interesser ivaretas i vurderingen av hvilke opplysninger natteravnene 

skal gi videre og loggføre. 

Ingen navn i loggboken 

Natteravnene skal ikke snakke til andre om hvem de møter eller om det de opplever 

på vandring, og loggboken skal heller ikke inneholde navn på personer de har vært i 

kontakt med. Det er viktig for natteravnbevegelsens troverdighet og de unges tillit at 

de kan stole på natteravnene. Spesielt gjelder dette i saker der ungdom betror seg til 

en natteravn. 

Be om råd hvis du er usikker 

Hvis en natteravn får kjennskap til opplysninger som han/hun er usikker på om bør 

rapporteres til for eksempel kommunalt hjelpeapparat eller politiet, skal natteravnen 

spørre den som kommer med opplysningene om lov til dette. Natteravnene skal også 



ta saken opp med de andre ravnene før han/hun foretar seg noe. Natteravnene skal 

først og fremst verne om personen saken gjelder. 

Skjema for taushetsplikt 

Hver enkelt gruppe kan, hvis den ønsker det, selv utarbeide eventuelle retningslinjer 

knyttet til spørsmålet om taushetsplikt for sine natteravner. Disse bør alle natteravner 

bli gjort kjent med og gjerne signere på.  


