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BU-SAK 17/2015, HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 

Bakgrunn for saken 

I henhold til byrådssak 80/14 – Overordnet handlingsplan mot vold i nære relasjoner, 

avgitt av byrådet 22.05.2014, fikk bydelene i oppdrag å utarbeide lokale samordnede 

planer mot vold i nære relasjoner. 

Byrådets overordnede mål er å sette inn tiltak som kan bidra til å redusere vold i nære 

relasjoner, og så langt det er mulig sørge for å forebygge volden. Ansatte i bydelene skal ha 

god kompetanse om tema for å kunne avdekke vold, og gi god hjelp når en person lever i et 

voldelig forhold. Byrådet ønsker å iverksette tiltak innenfor tre prioriterte områder: 

1) Forebygging 

2) Kompetanse 

3) Bistand til ofre for vold i nære relasjoner 

 

Det forebyggende arbeidet utføres primært av kommunens tjenester som er i direkte kontakt 

med befolkningen. Byrådet vil derfor at alle bydeler skal ha en lokal plan for forebygging av 

vold i nære relasjoner som er tilpasset lokale tjenester og behov.  

 

I byrådssakens tiltak 1.1. heter det at «Planene må utarbeides på bakgrunn av føringer i 

denne sak og felles veileder. Arbeidet med planen må ha bred deltakelse og sikre eierskap til 

planen». Frist ble gitt til 31.12.14. Helseetaten i samarbeid med Regionale kompetansesenter 

mot vold og traumatisk stress (RVTS), fikk ansvar for å tilby bydelene bistand i utarbeidelse 

av planene gjennom fellessamlinger jfr. Tiltak 1.2. Bydelen oppnevnte høsten 2014 en 

arbeidsgruppe med representanter fra aktuelle tjenestesteder. Arbeidsgruppen har hatt jevnlige 

møter, og deltatt på fellessamlinger i regi av Helseetaten. Bydelen har også oppnevnt en 



koordinator for arbeid mot vold i nære relasjoner i henhold til bystyresakens tiltak 1.3, som 

har ledet arbeidsprosessen med den lokale handlingsplanen. 

 

 

Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 

 

Bydelsutvalget tar Handlingsplan mot vold i nære relasjoner til orientering.  
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Vedlegg: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner – en lokal handlingsplan for 

perioden 2014 - 2017 

 


