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POLITIETS HEDERSPRIS TIL STATENS BARNEHUS
Statens Barnehus Hamar og alle de som er involvert i vold- og sedelighetssaker som
gjelder barn og unge fikk mandag tildelt Hedmark politidistrikt sin hederspris.
Prisen ble overrakt mandag 6. januar av politimester Tormod Bakke til fungerende leder Kari
Rostad ved Statens Barnehus Hamar.
I begrunnelsen sies det at prisen er en heder til ALLE de som daglig gjør en uvurderlig innsats i
møte med sårbare og utsatte mennesker, de viser ekte engasjement og omsorg i de mange
mellommenneskelige møtene.
- Statens Barnehus Hamar har siden opprettelsen for 6 år siden blitt et samlingspunkt med
gode og dedikerte kompetansepersoner som sammen med andre aktører har fått mer søkelys
på fagområdet. Statens Barnehus Hamar har vært viktig bidrag for tidligere inngripen i voldog sedelighetssaker med rask behandling og ivaretakelse av de berørte sa politimester Tormod
Bakke under overrekkelsen.
- Det er mange personer og instanser som skal ta del i denne utmerkelsen, og den vil for oss
alle være en god motivasjonsfaktor til videre innsats. Samarbeidet og samspillet vi her i
barnehuset opplever med avhørere, påtalejurister, bistandsadvokater, forsvarere og
domstolene har gjort at vi på en raskere og bedre måte kan ta vare på og følge opp barn og
unge som har vært utsatt for vold og overgrep påpekte Kari Rostad, fungerende leder ved
Statens Barnehus Hamar.
Den tverretatlige og tverrfaglige satsingen ved Statens Barnehus Hamar om å heve
kompetansen blant de som møter eller jobber med barn og unge ved å arrangere fagdager og
samlinger har bidratt til å senke terskelen for å melde fra om sin bekymring eller forhold hvor
barn og unge kan være utsatt for vold eller overgrep.
Prisen er et diplom og en glassplakett med maleriet ”Eventyrskogen” av Edvard Munch.
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Fakta om Hedmark politidistrikts hederspris:
Hedersprisen ble innstiftet og første gang utdelt i 2010. Prisen kan tildeles enkeltansatte,
grupper eller en seksjon/enhet i Hedmark politidistrikt.
Kriteriene for prisen er at det er vist en ekstraordinær innsats i tjeneste eller arbeid,
politidistriktets renommé er fremmet utad eller en innsats utover det som forventes i en
vanskelig situasjon eller som på en positiv måte styrker arbeidsmiljøet.

Med hilsen

Kari-Anne Dobloug
kommunikasjonsrådgiver
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