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HANDLINGSPLANMOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2015-2020

Risør kommune ønsker å prioritere forebygging, og da spesielt med 
fokus på barn og unges levekår. I Regjeringens handlingsplan mot vold 
i nære relajsoner 2014-2017, “Et liv uten vold”, oppfordres kommunene 
til å utarbeide kommunale handingsplaner mot vold i nære relasjoner. 

‘‘Vold i nære relasjoner er et
standardisert begrep hvor 
overgriper og offer er knyttet 
til hverandre med nære familie-
bånd, eller på annen måte betyr
mye for hverandre i hverdagen.
Vold i nære relasjoner 
omfatter: fysisk, psykisk, 
seksuell, materiell, sosial, 
økonomisk og latent vold.

Vold påfører betydelig lidelse,
og de helsemessige konsekven-
sene kan være omfattende og
potensielt livstruende. I tillegg
til de store konsekvensene for
den enkelte, har vold også store
samfunnsøkonomiske kost-
nader.

Intensjonenmed planen er 
å sikre at innbyggere i Risør 
kommune som lever med vold,
blir oppdaget så tidlig som
mulig og får hjelp fra et
samordnet tjenesteapparat.

Krenka barn blir sjuke vaksne
som igjen krenkar sine barn.

SITAT: Ingrid Heggli
(Leder for statens barnehus i Ålesund)



VI SKAL VOKSEGJENNOM KUNNSKAP, REGIONAL UTVIKLING OG ATTRAKTIVITET

Hovedmål:Nulltoleranse mot vold 
Delmål: 

• Forebygge vold i nære relasjoner gjennom tidlig innsats

• Heve kompetansen blant ansatte på å fange opp/avdekke vold

• Videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet i voldsrelaterte saker

• Utvikle rutiner, som er kjent for alle ansatte, for hvordan håndtere sakene på en enhetlig måte

• Gi ansatte og innbyggere i kommunen oversikt over relevante tjenester i hjelpeapparatet 

• Gi informasjon til publikum (gjennom kommunens hjemmeside, brosjyrer m.m)

Ansvar for igangsetting av tiltak er lagt til KE1, SLT2-koordinator og driftsorganisasjonene.
Tiltakene er inkludert i virksomhetsplanene.

Handlingsplanen skal sette vold i nære relasjoner på dagsorden, 
og samordne tiltak for de ulike virksomhetsområdene. 

Risør kommune skal ha tjenester som forebygger, avdekker og
følger opp de som er utsatt for vold i nære relasjoner. Innbyggerne 
i Risør skal ha enkel tilgang på informasjon om hjelpeapparat ved
vold i nære relasjoner. Barn og sårbare mennesker som ikke selv 
kan si i fra om behov for hjelp, skal fanges opp av våre tjenester 
(se tiltaksoversikt). 

Planen skal øke bevisstheten og kompetansen rundt temaet. Gjennom 
økt kompetanse, og at tjenestene får mer erfaring innenfor feltet, vil
en antakelig avdekke flere behov som bør resultere i justerte tiltak
fram mot 2020.



Tiltak – beskrivelse Ansvar Status

FOREBYGGE
ICDP – International Child Development programme. 
Tilbud til flyktningfamilier. Gruppebasert forebyggingsprogram 
for å bidra til å styrke samspillet mellom foreldre og barn. Helse/NAV I drift

TILF- tidlig innsats i lærende fellesskaper. Systematisk arbeid på individ- 
og systemnivå i barnehager for å sikre et godt tilrettelagt barnehagetilbud. Barnehage I drift

AVDEKKE
Ressursteam for barnehage, barneskole og ungdomsskole. Enhetsl. barneh./
Tverrfaglig drøfting for barnehagene og de enkelte skolene. rektor på den I drift

enkelte skole

Plan for kompetanseheving. 
Oppstart utsatt fra høst 2015 p.g.a. manglende kapasitet 
hos samarbeidspartnere. KE Oppst. 2016

Tema på personalmøter. Hver tjeneste skal løfte temaet vold Hver enkelt
i nære relasjoner opp på personalmøte to ganger pr. år. tjeneste 2016

Etablere tverrfaglig ressursgruppe med utvidet kompetanse på feltet. KE Oppst. 2016

FØLGE OPP/IVARETA
Samtaleoppfølging for skoleelever. Tilstedeværelse av ungdomskontakt 
i psykisk helse, skolehelsetjenesten og psykiatrisk sykepleier på de Psykisk helse/ 
forskjellige skolene samt VGS og VIRK3. skolehelsetj. I drift

Samtaleoppfølging – bearbeidelse av voldsopplevelser i nære relasjoner. Pyskisk helse I drift

Økt fokus gjennom spørsmål hos jordmor, oppstartsamtale i barnehage, Helse/ Oppstart
samt samtale med elever om temaet på 5., 8., og 10. trinn. Barnehage 2015/2016

Kommunens psykososiale kriseteam skal sikre og organisere støtte til 
mennesker som har vært involvert i ulykker/kriser, og deres pårørende. Kommune-
Kommunens innbyggere kan også benytte seg av regionale tilbud som legen m.fl. I drift
Alternativ til Vold, Østre Agder Krisesenter og Familiekontoret. 

TVERRFAGLIG SAMARBEID
Utarbeidelse av rutiner. Alle tjenester skal ha rutiner for håndtering 
av bekymring knyttet til vold/overgrep i nære relasjoner. KE 2015

Dialogmøte med familiefokus – Kompetanseheving gjennom foredrag NAV/SLT-
og dialog. Gjennomføres to ganger pr. år. koordinator I drift

INFORMASJON
Helsedag på VIRK – årlig undervisningsdag om tvangsekteskap, 
kjønnslemlestelse og psykisk helse. VIRK I drift

Informasjon på kommunens hjemmeside. SLT-koordinator Etablert

Informasjonsmateriell om vold i nære relasjoner, 
og hvilke hjelpetiltak som finnes. SLT-koordinator 2016

Informasjon om vold i nære relasjoner – deles ut ifm. 
introduksjon av hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten 2016

Tiltaksplan:

1*

3

5, 6, 7

9, 12, 13

27

31

32

14

33-37

20-23

26

10

8

29

30

38

* Tallene i venstre kolonne viser tiltaksnummer i fullversjonen som ligger på kommunens hjemmeside.

la
yo

ut
 N

in
a 

A
ke

rs
ve

en
  /

  t
ry

kk
 E

ri
k 

Ta
nc

he
 N

ils
se

n 
as

1 KE – Koordinerende enhet. Koordinerende gruppe, på individ og systemnivå, bestående av ledere 
i de tjenester som har sin virksomhet rettet mot barn og unge, samt NAV og enhet for helse og omsorg. 

2 SLT – Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak.
3 VIRK – Voksenopplæringen i Risør kommune.




