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1. Innledning
1.1 Bakgrunn og formål
Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og
folkehelseproblem. Vold i nære relasjoner skaper utrygghet, kan medføre helseskader, tap av
velferd og begrenser den enkeltes livsutfoldelse og mulighet for aktiv samfunnsdeltakelse. På
bakgrunn av dette anbefaler regjeringen landets kommuner å utarbeide handlingsplaner mot
vold i nære relasjoner. Formålet med en kommunal handlingsplan er å forebygge og øke
fokus på vold i nære relasjoner, samt sikre at alle berørte parter får et godt og helhetlig
hjelpetilbud. Samtidig ønskes det å styrke og videreutvikle samarbeid mellom faggrupper og
instanser.
Vold i nære relasjoner er ofte skjult for omgivelsene og det er i mange tilfeller vanskelig for
voldsutsatte å kontakte politi og hjelpeapparat. Vold i nære relasjoner er straffbart, i strid med
grunnleggende menneskerettigheter og kan skape enorme konsekvenser for de involverte og
menneskene rundt. Det kreves koordinert og iherdig innsats for å fange opp og hjelpe de som
opplever en hverdag fylt av vold, trusler og frykt. Gode rutiner er en forutsetning for å oppnå
dette.

Handlingsplanens mål kan oppsummeres i følgende punkter:
- Øke fokus på vold i nære relasjoner som folkehelseproblem
- Forebygge vold i nære relasjoner gjennom tidlig innsats
- Heve kompetansen blant ansatte på å avdekke vold
- Sikre gode og tydelige rutiner gjennom handlingsveiledere og konkrete tiltak
- Gi ansatte og innbyggere i kommunen oversikt over relevante tjenester i hjelpeapparatet

1.2 Målgruppe
Vold i nære relasjoner er et fenomen som rammer mennesker i alle aldre. Målgruppa for
handlingsplanen er derfor alle innbyggerne i kommunen, med et særlig fokus på utsatte
grupper. Handlingsplanen har et overveiende forebyggende fokus, men er i tillegg rettet mot
både de som allerede utsettes for vold, og de som utøver vold.
Informasjonen i handlingsplanens kunnskapsoversikt er i utgangspunktet rettet mot alle
ansatte i førstelinjetjenesten, men også tilgjengelig for alle innbyggerne i kommunen. Det kan
3
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være foresatte, øvrige familiemedlemmer, venner, medelever, naboer, kolleger, offentlige
nettverk og/eller frivillige i foreninger, menigheter eller fritidsarenaer som har en bekymring
knyttet til et barn, en ungdom eller en voksen.
1.3 Planprosess
Planen er en egen plan som skal foreligge som vedlegg til Kommunedelplanen for Helse og
Omsorg som er under arbeid. Planarbeidet er kommet i stand etter initiativ fra
Kommunedirektørens ledergruppe, og arbeidet ble startet opp i oktober 2020.
Arbeidsgruppen har vært tverrfaglig og har bestått av kommunepsykolog, Kommunalsjef
Helse og omsorg, spesialsykepleier psykiatri, leder for hjemmetjenester, leder for
barnevernet. Planen har i første omgang blitt utarbeidet i arbeidsgruppa og blitt sendt på
høring for innspill fra relevante tjenester og kommunens innbyggere. Medvirkning har vært
viktig for å bidra både til opplevelse av eierskap og ansvar for oppfølgning av tiltakene.
Følgende instanser har kommet med innspill:
Figuren under illustrerer prosessen bak utarbeidelsen av handlingsplanen.

Utarbeidelse
av første
utkast

Innhenting
og
integrering
av innspill fra
relevante
instanser

Brukermedvi
rkning

Høring

Handlingsplanen
blir vedtatt i
kommunestyret

Lovgrunnlag (må kvalitetssikres):
Henvisning til lovverk:
•
•
•
•
•
•

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30
Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61 og senere endringer
Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2.juli 1999 nr. 63, og senere endringer
Lov om helsepersonell mv. av 2. juli 1999 nr. 64 og senere endringer
Lov om Folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr. 29
Lov om psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr. 62 med forskrifter

Høringsinstanser (må gjennomgås og evt utvides):
Bygdeutvalg og pensjonistforeninger i Kåfjord kommune
Frivillige lag og foreninger i Kåfjord kommune
Fylkesmannen i Troms
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Oppvekstetaten og kulturkonsulenten i Kåfjord kommune
Råd for eldre og Kåfjord kommune
Råd for funksjonshemmede i Kåfjord kommune
Plan, utvikling og driftsetaten i Kåfjord kommune
Troms fylkeskommune
Ungdomsrådet i Kåfjord kommune
Offentlig høring
Brukerorganisasjoner blant annet, RIO, Marborg, NFU
Nordstroms friluftsråd
Universitetssykehuset Nord-Norge, samhandlingsavdelingen
Pasient- og brukerombudet
Krisesentret i Tromsø
DPS Storslett
++

2. Ulike former for vold
2.1 Vold
Vold er et omfattende samfunnsproblem, et menneskerettsproblem, et demokratisk problem,
et likestillingsproblem, et kriminalitetsproblem og et folkehelseproblem. Det finnes flere
definisjoner av vold, kjønnsbasert vold og vold i nære relasjoner, basert på internasjonale
bestemmelser og organisasjoner.
Voldsbegrepet har tradisjonelt kun omfattet fysisk vold, men har i nyere tid blitt utvidet til å
også inkludere andre voldsformer. Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer vold som
"forsettlig bruk av, eller trussel om, fysisk makt eller tvang, rettet mot en selv, andre
enkeltpersoner, eller en gruppe. For å regnes som vold må handlingen resultere i, eller ha høy
5
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sannsynlighet for å resultere i død, fysisk eller psykisk skade, eller mangelfull utvikling."
WHOs voldsdefinisjon omfatter i tillegg seksuelle og psykologiske overgrep, og mangel på
handling (omsorgssvikt). Man kan derfor si at vold har mange ulike former og uttrykk, og
ofte er det glidende overganger mellom de forskjellige voldsformene.
En mye brukt voldsdefinisjon, både i Norge og internasjonalt, er Per Isdals:
“Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom denne handling
skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre mot sin vilje eller
slutter å gjøre noe den vil” (Per Isdal, 2000)

2.2 Vold i nære relasjoner
Vold i nære relasjoner er vold der voldsutøver og voldsutsatte har en nær relasjon ved at de er
knyttet til hverandre gjennom nære familiebånd, står i avhengighetsforhold til hverandre eller
på annen måte betyr mye for hverandre i hverdagen. Straffeloven definerer nære relasjoner på
følgende måte:

§ 282. Mishandling i nære relasjoner
Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved trusler, tvang, frihetsberøvelse vold eller andre
krenkelser, alvorlig eller gjentatt mishandler
a) sin nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer,
b) sin nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje,
c) sin slektning i rett oppstigende linje,
d) noen i sin husstand, eller
e) noen i sin omsorg

Vold i nære relasjoner kan foregå og utøves på mange måter. I noen relasjoner er volden
hverdagslig og tar form av både fysisk vold, sosial kontroll, trusler og psykisk vold. I andre
relasjoner skjer ikke volden daglig, men volden er alltid være til stede som en underliggende
trussel. Volden utøves ofte i hjemmet, der en skulle forvente å være trygg.
6
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Et skille går mellom grov, gjentagende og/eller kontrollerende vold på den ene siden, og
episodisk vold, som ikke nødvendigvis gjenspeiler et skjevt maktforhold, på den andre siden.
All vold utgjør en risiko for skade, men den grove, gjentagende og/eller kontrollerende
partnervolden har i seg elementer som ofte får mer dyptgripende konsekvenser for den
voldsutsatte. Uansett voldsmønster er enhver voldshendelse en krenkelse for den som
rammes, og smerten over å bli utsatt for vold fra en nærstående person kommer tillegg til
selve volden.
Mange voldsutsatte er skamfulle og ønsker å skjule volden overfor omgivelsene sine. Den
voldsutsatte kan være redd for å ikke bli trodd, redd for at hjelpen ikke finnes, og i tillegg ha
ambivalente følelser overfor voldsutøver.

2.3 Fysisk vold
Fysisk vold er all vold som innebærer fysisk kontakt- spark, slag, klype, kloring, biting,
risting, lugging og kvelertak. Innesperring, isolasjon, våpenbruk, brennemerking, tortur, drap
og angrep med ulike gjenstander er også former for fysisk vold.

2.4 Psykisk vold
Psykisk vold kan være negative eller fiendtlige holdninger eller handlinger, uten bruk av
fysisk makt, som gir den utsatte en følelse av frykt, avmakt, skyld, skam, mindreverd,
fortvilelse eller en grunnleggende følelse av å ikke være ønsket og elsket. Psykisk vold kan
også innebære kontrollering, latterliggjøring, eller isolasjon fra familiemedlemmer og venner.
I parforhold og familier er det normalt å si ting man angrer på, men det defineres som psykisk
vold når det blir gjentakende og brukes systematisk som et maktmiddel for å holde den andre
nede.

2.5 Seksuell vold
Seksuell vold er alle former for seksuelle krenkelser. Det kan være handlinger eller forsøk på
handlinger som innebærer fysisk kontakt som berøring, beføling, slikking, suging og
masturbasjon. Seksuell vold innebærer voldtekter og seksuelle overgrep, og handlinger eller
forsøk på handlinger uten fysisk kontakt som seksualisert tilsnakk, blotting, fotografering,
filming og fremvisning av pornografi.
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2.6 Latent vold
Vold som “ligger i lufta”, en spesiell stemning før eller etter en voldsepisode. Latent vold er
vold som virker i kraft av sin mulighet. I nære relasjoner hvor det tidligere har forekommet
fysisk vold, kan den latente volden utvikle seg til å bli den dominerende voldsformen. Det å
ha opplevd vold gjør at en vet at det kan skje igjen. På denne måten kan frykten for ny vold
styre alt den voldsutsatte gjør uten at det nødvendigvis foreligger en aktiv trussel.

2.7 Materiell vold
Vold som innebærer knusing, ødeleggelse og kasting av gjenstander, slag i vegger og
liknende. Materiell vold er ofte fryktinngytende og krenkende for den som blir utsatt for det.

2.8 Negativ sosial kontroll
Vold i form av oppsyn, press, trusler og tvang for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med
familiens eller gruppens normer. Det er vanlig at foreldre setter grenser for sine barn som en
del av barneoppdragelsen, men noen ganger settes det helt urimelige begrensninger som kan
bryte med den enkeltes rettigheter i henhold til blant annet barnekonvensjonen og norsk lov.
Det kan handle om valg av venner, kjæreste, seksualliv, kjønnsidentitet eller seksuell
orientering. Sosial kontroll kan ramme barn som har bakgrunn fra andre land, men kan
eksempelvis også ramme etnisk norske unge som vokser opp i lukkede trossamfunn.

2.9 Digital vold
Trusler og trakassering via meldinger, overvåking og kontroll via mobiltelefon eller sosiale
medier, eller stygge meldinger postet på nett. Digital vold kan være rettet mot enkeltpersoner,
grupper av personer eller publiseres i full offentlighet. Begrepet innbefatter også trusler,
trakassering og seksuelle overgrep som følge av kontakt etablert på nett. Videre går deling av
private og intime bilder uten samtykke under betegnelsen digital vold.

2.10 Æresrelatert vold
Vold utløst av et behov for å beskytte eller gjenopprette ære innenfor en familie eller en
gruppe. Kulturelle momenter som ære, dydighets- og lydighetskrav, patriarki og
kollektivisme kan være sentrale motiver for volden. Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er
alvorlige eksempler på slik vold. Volden er typisk strukturelt betinget og kan omhandle ulike
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former for sosial utstøting, negativ sosial kontroll, isolering, ryktespredning og
stigmatisering.

2.11 Økonomisk vold
Økonomisk vold kommer til uttrykk ved at den som utøver vold tar kontroll over økonomien
til partneren, slik at partneren forhindres i å ha rådighet over sin egen økonomi.
Konsekvenser er ofte økonomisk underdanighet og avhengighet.

2.12 Prostitusjon og menneskehandel
En form for slaveri hvor en person blir behandlet som en eiendom man kan utnytte til hva
man vil, ofte prostitusjon, tigging, kriminalitet, eller til tvangsarbeid. Den som er utsatt for
menneskehandel er i en sårbar situasjon og har få muligheter til å komme seg ut av den.

3. Omfang av vold i nære relasjoner
3.1 Nasjonalt omfang
Omfangsundersøkelser viser at mellom 75 000 og 150 000 nordmenn årlig utsettes for vold i
en nær relasjon (Rasmussen et al. 2012). Dette utgjør mellom 1.4 og 2.8 prosent av
befolkningen. Statistisk Sentralbyrås levekårsundersøkelser av nyere dato (2015) viser
tilsvarende tall.
Det er imidlertid store mørketall når det gjelder mishandling i familieforhold, siden mange
voldsutsatte verken anmelder eller oppsøker hjelpeapparatet. Selv om det har vært en
mangedobling av anmeldelser siden innførselen av straffeloven om mishandling i
familieforhold i 2014, anslås det at kun 25 prosent av volden blir anmeldt til politiet
(Thoresen og Hjemdal 2014).

3.2 Lokalt omfang
Det er i skrivende stund ikke gjort undersøkelser knyttet til forekomst av vold i nære
relasjoners i Kåfjord kommunee. Det er likevel ingen grunn til å tro at nasjonal statistikk ikke
er overførbar til kommunen vår. Tabellen under viser etterforskede voldssaker fra og med
2017 til dags dato. Tallene er stabile og kan ikke sies å være spesielt høye. På bakgrunn av
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det vi vet om forskning på mørketall, kan det likevel ikke utelukkes at den faktiske
forekomsten av vold i nære relasjoner er høyere enn det statistikken gir et bilde av.
Nord-Troms lensmannsdistrikt har oppgitt følgende registrerte voldssaker fra 01.01.2019 og
frem til november 2020. Tallene sier ikke noe om utfallet av sakene.
Type saker

Nordtroms

Kåfjord

Voldssaker inkl.
mishandling i nære
relasjoner
Mishandling i nære
relasjoner

82

9

14

3

3.3 Vold i nære relasjoner under COVID-19-pandemien
Mange land har rapportert om økt forekomst av partnervold under koronakrisen, som følge av
blant annet isolering og smitteverntiltak. Økonomiske og sosiale kriser fører til økt risiko for
vold i familien, noe man så etter finanskrisen i Storbritannia og Spania (Walby et al. 2016;
Sanz-Barbero et al. 2015).
Forskning viser at voldsutsatte ofte strekker seg langt for å holde familien i gang, skjerme
barna og hjelpe og støtte den voldsutøvende partneren som ofte sliter på ulike måter
(Bjørnholt og Helseth 2019). Under koronakrisen har imidlertid mulighetene for å skjerme
både barna og seg selv blitt betraktelig mindre. Siden smitteverntiltakene også har ført til at
de som lever med vold har måttet være inne med voldsutøveren døgnet rundt, har
partnervolden trolig økt.
Koronakrisen er en tid der arbeidsledigheten har økt kraftig, mange har opplevd store
bekymringer og usikkerhet på grunn av økonomi, sykdom og helse, og den allmenne
bevegelsesfriheten har vært sterkt redusert på grunn av smitteverntiltak. I noen hjem kan det
at man har blitt tvunget til å være mye sammen, ført til økt konfliktnivå, aggresjon og vold
(Bavel et al. 2020). Blant skadelige effekter av karantene og isolasjon er økt stress,
frustrasjon, irritabilitet og sinne (Brooks et al. 2020), i tillegg til at kronisk og langvarig stress
kan føre til økt symptomtrykk hos personer med både milde, moderate og alvorlige psykiske
lidelser, som angstlidelser, depresjon og personlighetsforstyrrelser. Arbeidsledighet øker
risikoen for kriminalitet og voldsutøvelse i befolkningen generelt, og økonomiske
nedgangstider øker risikoen for utøvelse av partnervold spesielt (Rege et al. 2019; Walby et
10
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al. 2016). I tillegg kan arbeidsledighet og økonomiske nedgangstider føre til økt alkohol- og
rusmisbruk, som igjen kan øke risikoen for utøvelse av vold
Helsepersonell som jobber med allerede sårbare familier bør være ekstra oppmerksomme på
indikasjoner på familievold, og tidligst mulig sette inn forebyggende tiltak der det trengs.

4. Risikofaktorer
4.1 For å bli utsatt for vold
Vold i nære relasjoner forekommer i alle miljøer og samfunnslag. Det er imidlertid noen
risikofaktorer som er assosiert med økt utsatthet og utøvelse av vold:
•

Lav inntekt

•

Lav sosial status

•

Én arbeidsløs forelder, trygdede foreldre, eller svært unge foreldre

•

Vokse opp med bare én av de biologiske foreldrene

•

Ha foreldre med utfordringer knyttet til psykisk sykdom og/eller rus

4.2 For å utøve vold
I tillegg til faktorene nevnt ovenfor, er det ytterligere risikofaktorer knyttet til økt fare for
utøvelse av vold:
•

Tidligere fysisk, seksuell eller psykologisk voldsutøvelse mot familiemedlemmer
og/eller andre

•

Tidligere bruk av våpen eller trussel med våpen

•

Utsatt for og/eller levd med vold i familien som barn/ungdom

•

Pågående rusmiddelmisbruk

•

Mindre alvorlig psykisk lidelse

•

Personlighetsproblematikk, sinne, impulsivitet og ustabil atferd

•

Det å utsette andre for vold øker sannsynligheten for selv å bli utsatt for vold, og vice
versa. Tegn på å være utsatt for vold, kan derfor også innebære at en også utsetter
andre for vold.
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5. Utsatte grupper
Vold i nære relasjoner kan ikke oppfattes som noe spesifikt for enkelte grupper. Blant
befolkningen er det likevel noen mennesker som på bakgrunn av alder, funksjon eller andre
sosiale forhold er spesielt utsatte. Disse gruppene har vi gitt en kort beskrivelse av, da det er
grupper vi bør være spesielt oppmerksomme på. Det å være spesielt utsatt handler ikke kun
om selve volden, men også om å befinne seg i en særlig sårbar situasjon eller posisjon, eller å
ikke bli fanget tilstrekkelig opp av hjelpeapparatet.

5.1 Barn og unge
Barn og unge kan utsettes for vold som en del av oppdragelsen, og de står ofte i et
avhengighets- og lojalitetsforhold til den som utsetter volden. Det å bli utsatt for vold direkte,
har alvorlige konsekvenser for barnets utvikling. En forekomststudie fra 2016 viste at 21% av
alle ungdommer har blitt utsatt for mindre alvorlig vold fra minst en forelder, mens 6% har
blitt utsatt for grov vold som innebærer stort skadepotensial (Mossige og Stefansen 2016).
Videre viser forskning at det å ha opplevd fysisk mishandling som barn er assosiert med
voldsutøvelse som voksen (Askeland, Evang og Heir 2010).
Barn kan også bli utsatt indirekte ved å være vitne for vold mellom foreldrene.
Skadevirkningene av å leve i en familie der det forekommer vold mellom voksne tilsvarer det
å bli direkte utsatt for vold (Meld. St. 15 (2012-2013). Andelen barn som i løpet av sin
oppvekst har vært vitne til grov vold mot enten mor eller far 6% (Mossige og Stefansen
2016).

5.2 Kvinner
Kvinner er i langt større utstrekning enn menn utsatt for vold i nære relasjoner. Tidligere
utredninger har anslått at minst 20 000 kvinner hvert år blir truet eller slått i Norge, og en
fjerdedel av alle drap i Norge begås av offerets partner. Videre viser undersøkelser at kvinner
utsatt for vold i nære relasjoner i liten grad søker kontakt med det offentlige hjelpeapparatet
(Thoresen og Hjemdal 2014).
NIBR (Norsk institutt for by - og regionforskning) gjennomførte en landsomfattende
undersøkelse i 2005 som viste at om lag 9% av kvinner over 15 år har vært utsatt for grov
vold av sin nåværende eller tidligere partner. Nesten 30% av de voldsutsatte kvinnene oppgir
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å ha fått fysiske skader som brudd, kuttskader, hjernerystelse og blåmerker. Mange utvikler i
tillegg depresjon, angst, symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD), og
selvmordstanker underveis og i etterkant av volden.

5.3 Eldre (over 65 år)
Vold og overgrep mot eldre er et skjult samfunnsproblem. Nasjonale undersøkelser viser at
mellom 4 og 8 % av eldre blir utsatt for vold og overgrep. Overgrepsformen kan være fysisk,
psykisk, seksuell eller økonomisk. Det er ingen signifikante forskjeller mellom kjønnene. Det
er bare en liten del av overgrepene som registreres av politi og hjelpeapparatet (Thoresen og
Hjemdal 2014).

5.4 Mennesker i aktiv rus
Rusmiljøet er belastet med en økt risiko for vold, og halvparten av alle drap i Norge blir
begått av rusede personer. Denne gruppen mennesker møter ofte fordommer i samfunnet og
noen ganger også fra hjelpeapparatet.
Spesielt kvinner i aktiv rus har en høyere risiko for å bli utsatt for vold enn andre kvinner. En
kartlegging av voldserfaringer blant personer under behandling for rusavhengighet ble
gjennomført av ATV og Tyrilistiftelsen i 2010.Denne undersøkelsen viste at 21 av 26 kvinner
hadde vært utsatt for vold i en nær relasjon. For 16 av kvinnene var voldsutøveren nåværende
eller tidligere partner. I tillegg hadde flere opplevd seksuell, psykisk og/eller fysisk vold i sin
oppvekst. Flere hadde forsøkt å ta sitt eget liv, og/eller vært innlagt på psykiatrisk sykehus.

5.5 Mennesker med nedsatt funksjonsevne eller psykisk
utviklingshemming
Mennesker med funksjonsnedsettelse eller psykisk utviklingshemming har andre
forutsetninger for å forsvare seg og fortelle om vold og overgrep, og utgjør derfor en utsatt
gruppe. Dette gjelder spesielt barn og unge, som ifølge både norske og utenlandske studier
oftere utsatt for vold enn funksjonsfriske barn (Holt et al. 2017). Jenter er dessuten mer utsatt
enn gutter (ibid).
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5.6 Mennesker med minoritetsbakgrunn
Innvandringen til Norge har brakt med seg andre religiøse og kulturelle skikker enn vi har
vært vant med. De fleste innretter seg etter det norske samfunnets lover, regler og verdier når
de kommer hit. Noen jenter og gutter vokser derimot opp i Norge uten frihet til selv å
bestemme over sitt eget liv, sin egen kropp eller hvem de skal gifte seg med. I noen samfunn
blir kvinner sett på som annenrangs borgere og utsatt for vold, overgrep og sosial kontroll
(Justis- og beredskapsdepartementet, 2017-2020).
Innvandrere som gifter seg med nordmenn kan også tenkes å være en utsatt gruppe. Mangel
på språk, sosialt nettverk og kunnskap om rettigheter kan gjøre det vanskelig for de å komme
ut av en voldssituasjon. Noen kommer fra kulturer hvor oppdragelsesmetoder og
sanksjonssystemer er basert på vold, og har derfor en annen forståelse av hva som er lov og
ikke.
Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse forekommer i en begrenset del av befolkningen med
innvandrerbakgrunn. Det finnes en egen nasjonal handlingsplan rettet mot negativ sosial
kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
Forskning viser at samiske kvinner er mer utsatt for vold i nære relasjoner enn øvrige kvinner
i befolkningen (Eriksen et al., 2015). Dette gjelder spesielt vold opplevd i barndommen.

6. Lovregulerte plikter og rettigheter
Følgende bestemmelser og plikter gjelder alle som jobber som helsepersonell, i barnehage,
skole, SFO eller andre forvaltningsorganer.

6.1. Taushetsplikt
Taushetsplikten skal hindre at opplysninger om noens personlige forhold blir kjent for
uvedkommende. Taushetsplikten er forankret i forvaltningsloven §13 og er et helt
grunnleggende premiss for å skape tillit mellom privatpersoner og offentlige tjenester. I
tillegg er enkelte profesjoner og faggrupper underlagt en særskilt taushetsplikt i ulike
særlover. Taushetsplikten skal imidlertid ikke være til hinder for å melde fra til myndighetene
når det er mistanke om at et barn utsettes for vold eller seksuelle overgrep.
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For å kunne drøfte en konkret sak med andre instanser, kreves det som hovedregel et
informert samtykke fra tjenestemottakeren det gjelder. Om dette ikke er mulig, er likevel ikke
taushetsplikten til hinder for at tjenesteapparatet kan drøfte en sak anonymt (det gis da ingen
opplysninger som er egnet til å identifisere konkret sak eller person).

6.2 Avvergeplikt
Avvergeplikten er hjemlet i straffeloven §196 og innebærer en plikt til å avverge straffbare
handlinger ved å melde fra til politiet. Avvergeplikten opphever taushetsplikten og utløses
når det fremstår som sikkert eller overveiende sannsynlig at en straffbar handling vil bli
begått. Denne plikten gjelder ikke bare for offentlige tjenestemenn, men også privatpersoner.

6.3 Meldeplikt til barneverntjenesten
Alle offentlige instanser har plikt til å melde til barneverntjenesten ved mistanke om at barn
utsettes for omsorgssvikt. Meldeplikten opphever taushetsplikten. Tjenestens egne rutiner
skal følges når bekymringsmelding sendes barnevernet.

6.4 Opplysningsplikt til barneverntjenesten
Opplysningsplikten til barneverntjenesten omfatter både en plikt til å melde fra på eget
initiativ og til å gi opplysninger ved pålegg fra barnevernstjenesten. I saker hvor det
foreligger mistanke om at et barn blir utsatt for vold eller er vitne til vold i familien, er det
barneverntjenesten eller politiet som vurderer om og når omsorgspersoner skal informeres.

6.5 Anmeldelse
Vold i nære relasjoner er undergitt ubetinget offentlig påtale, og politiet bør i størst mulig
grad ta ansvaret for at anmeldelse blir skrevet. Det er i slike saker ikke nødvendig for en
fornærmet å anmelde det straffbare forholdet selv. Politiet kan på selvstendig grunnlag
iverksette etterforskning når de er kjent med at noen er utsatt for vold i nære relasjoner.

6.6 Privatpersoners plikt til å handle
Alle har en moralsk forpliktelse til å handle dersom man mistenker at noen er utsatt for vold
eller seksuelle overgrep. Privatpersoner kan melde bekymring anonymt til barnevernet og er
ikke bundet av samme regelverk som en offentlig ansatt. Som tidligere nevnt er derimot
avvergeplikten lik for alle.
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6.7 Barnekonvensjonen
FNs barnekonvensjon er en internasjonal avtale som gir barn og unge under 18 år et særskilt
menneskerettighetsvern. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige
eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende
organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Barnekonvensjonen i sin helhet
kan leses på blant annet Barneombudets nettsider.

7. Nasjonale føringer og bestemmelser.
7.1 Kommunens ansvar
Helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommunen et overordnet ansvar for at personer
som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. I 2018 ble det
vedtatt en ny bestemmelse i § 3-3 som tydeliggjør kommunens ansvar for å forebygge,
avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. Denne bestemmelsen har følgende ordlyd:
3-3 a. Kommunens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle
overgrep
Kommunen skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter og brukere kan være utsatt
for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. Kommunen skal legge
til rette for at helse- og omsorgstjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold
og seksuelle overgrep.
For å følge opp den nye lovbestemmelsen oppfordrer Helsedirektoratet kommuner som i dag
ikke har en plan for arbeidet med vold i nære relasjoner, til å utarbeide det. Planen bør
tydeliggjøre hvordan kommunen skal ivareta og følge opp sitt ansvar for vold og overgrep.

7.2 Nasjonale handlingsplaner
Arbeidet med å forebygge, avdekke og sette inn tiltak mot vold i nære relasjoner styres av
flere nasjonale føringer, både i lovverk, handlingsplaner og forskrifter. Her er noen aktuelle
føringer det er viktig å kjenne til:
•

«Et liv uten vold» - Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017

•

«Retten til å bestemme over eget liv» - Handlingsplan mot negativ sosial kontroll,
tvangsekteskap og kjønnlemlestelse 2017-2020
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•

Regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017-2021

•

Regjeringens strategiplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og
ungdom, Barndommen kommer ikke i reprise 2014–2017

•

Regjeringens handlingsplan mot voldtekt, 2012-2014

8. Oversikt over tjenester og hjelpetilbud
Under gis en kort liste med kontaktinformasjon til relevante tjenester og hjelpetilbud.
Utfyllende informasjon om de respektive tjenestene og hjelpetilbudene er tilgjengelig på
internett.

8.1 Lokale tjenester
•

Legevakt 116 117

•

Storfjord legesenter (sentralbord) 77 21 29 00

•

Politi
- Sentralbord 02800
- Nødnummer 112

•

Barnevern
- Barnevernleder i Storfjord 40 02 88 48
- Barnevernvakta i Tromsø 95 19 52 40

•

NAV Balsfjord-Storfjord 55 55 33 33

•

Kommunepsykolog 40 02 88 57

•

Helsesykepleier 98 28 91 67

•

Psykisk helse- og rustjeneste (tjenesteleder) 40 02 88 69

8.2 Regionale tjenester
•

Familievernkontoret i Tromsø 46 61 56 20

•

Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø, Storsteinnes (DPS) 77 75 45 00

•

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Tromsø (BUP) 77 75 57 01

•

Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep, Troms (SMISO) 77 65 20 44

•

Krisesenteret for Tromsø og omegn 77 61 10 60

•

Konfliktrådet i Troms 22 03 26 02

•

Alternativ til vold Tromsø (ATV) 77 28 11 60
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•

Statens Barnehus Tromsø 77 79 74 40

8.3 Nasjonale hjelpetilbud
•

Politiets støttesenter for kriminalitetsutsatte 80 04 00 08

•

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

•

Stine Sofies Stiftelse 37 29 40 90

•

Vern for eldre (VFE) 80 03 019 6.

•

Mannstelefonen (Ressurssenter for menn) 22 34 09 60

•

Røde Kors-telefonen 81 55 52 01

9. Nettressurser for ansatte
Det finnes en rekke nettbaserte verktøy og ressurser som kan benyttes i arbeidet mot vold i
nære relasjoner. De er ikke tatt med som direkte tiltak handlingsplanens tiltaksliste, men de
kan hjelpe kommunens tjenester med å gjennomføre tiltakene og gi et helhetlig tilbud.
•

Regionalt senter mot vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord) https://rvtsnord.no/

•

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) https://www.nkvts.no/

•

Politiets informasjonsside om vold i nære relasjoner https://www.politiet.no/rad/vold-i-nare-relasjoner/er-du-utsatt-for-vold/

•

Nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold og overgrep https://dinutvei.no/

•

Barne- ungdoms- og familiedirektoratets informasjonsside om vold og overgrep
https://bufdir.no/vold/

9.1 For deg som jobber med barn og unge
•

Jegvilvite.no - Først og fremst informasjon tilpasset barn, men under fanen for
voksne får du enkle tips og råd om hvordan du på best mulig måte kan snakke med
barn om vanskelige ting.

•

Rettentil.no er utviklet av RVTS og er et oversiktsverktøy for deg som møter barn og
unge som kan være utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller
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kjønnslemlestelse. Den inneholder artikler, oppdaterte definisjoner og
fenomenbeskrivelser, samt konkrete råd og refleksjonsspørsmål. Her finner du også
en oversikt over viktige deler av hjelpeapparatet og referanser til aktuell faglitteratur.
•

Jegvet.no - Voldsforbyggende og livsmestrende opplæringsverktøy for barnehage og
skole.

•

Kunnskapsgrunnlag – Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og
unge. finnes på Helsedirektoratets nettsider.

•

Informasjonsfilm for barn om overgrep mot barn. Utarbeidet av RVTS
https://www.rvtsvest.no/barn-ma-vite-informasjonsfilm-om-overgrep/

•

Ikke greit. Informasjonsbrosjyre med tips og råd til ungdom 13-18 år med tips og råd
til hva de kan gjøre hvis de selv eller andre blir utsatt for hatprat. Utarbeidet av
Bufdir.

•

Kroppen min eier jeg. Tegnefilmer om kropp, grenser og seksuelle overgrep på
NRK Super http://www.kroppenmineierjeg.no/

•

SNAKKE er et opplæringsprogram for deg som arbeider med å snakke med barn og
unge. Utarbeidet av RVTS. Her kan du øve og trene på å avklare hvordan barnet har
det. Tilgjengelig på Snakkemedbarn.no

9.2 For deg som jobber med eldre
•

Vern for eldre (VFE). Informasjonsside og e-læringsprogram for deg som jobber
med eldre.
- Nettressurs med fokus på hjemmeboende eldre vernforeldre.no/info/
- Nettressurs med fokus på eldre i institusjon vernforeldre.no/institusjon/

•

Usynlige overgrep. Brosjyre om Krisesenterets tilbud for alle som møter eldre sitt
arbeid
http://www.krisesenter.com/backup240616/filer/pdf/brosjyrer/vold_mot_eldre.pdf

9.3 For deg som jobber med voksne mennesker med nedsatt funksjonsevne
•

Seksuelle overgrep mot voksne personer med utviklingshemming. Retningslinjer
og veiledere utarbeidet av Bufdir
https://bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/Retningslinjer_seksuelle_overgrep_utvikling
shemmede/

•

Den tause volden. Krisesenterersekretariatets brosjyre om vold mot mennesker med
nedsatt funksjonsevne. http://www.krisesenter.com/den-tause-volden/
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9.4 For deg som jobber med minoritetsspråklige
•

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial
kontroll.
https://bufdir.no/vold/Krisesentre_incestsentre_og_botilbud_for_utsatt_ungdom/Tvan
gsekteskap_og_kjonnslemlestelse/

•

Kunnskapsoversikt om negativ sosial kontroll og tvangsekteskap. Utarbeidet av
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet https://www.imdi.no/om-integrering-inorge/kunnskapsoversikt/negativ-sosial-kontroll-og-tvangsekteskap/

•

Dinutvei.no har informasjon på mange språk https://dinutvei.no/languages

•

Tvangsekteskap og æresrelatert vold – Informasjonsside utarbeidet av Bufdir
https://bufdir.no/vold/Tvangsekteskap_og_aresrelatert_vold/?utm_campaign=temadomener&utm_medium=redirect&utm_source=tvangsekteskap.no&utm_content=tva
ngsekteskap.no
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10. Handlingsveiledere
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10.1 Handlingsveileder barn og unge
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10.2 Handlingsveileder voksne
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10.3

Handlingsveileder eldre
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11.

Konkrete tiltak

Kommunen skal styrke handlingskompetansen til å kunne forebygge, avdekke og stoppe vold
i nære relasjoner mot personer i alle aldre.
Mål

Tiltak

Styrke det
kommunale hjelpeapp
aratets
Fagdag/seminar om vold i nære
kompetanse knyttet til relasjoner, i regi av Barnehuset,
vold i nære relasjoner RVTS, ATV el.
4-timers nettkurs for ansatte i
barnehager og skoler:

Ansvar

Tid

Kommunepsykol Én gang årlig
og

http://helsekompetanse.no/kurs/voldog-seksuelle-overgrep-mot-barn

Handlingsplanen er
kjent og forankret i
hele organisasjonen

Gjennomgang av handlingsplanen i
kommunestyret og Sjumilssteget
Handlingsplanen presenteres for
ansatte på personalmøte, nyansatte
orienteres om planen i opplæring
Velge en koordinator som skal være
ansvarlig for oppfølging av plan og
tiltak.
Øke innbyggernes
Tilby risikogrupper som allerede er
kunnskap om vold i tjenestemottakere økt oppfølgning
nære
ved graviditet og fødsel
relasjoner og oversikt Opplyse barnehagebarn om egne
over hjelpetilbudet
grenser, undervisning: Eierskap til
kropp (jegvet.no)
Undervisningsopplegg i 6.klassene
ved SMISO:

Ledere for
relevante
tjenester

Ledere for
relevante
tjenester
Barnehageledere En gang årlig

Skoleledere

https://smiso.no/forebyggende-tiltak/

Opplæring for voksne innvandrere.
Vold i nære relasjoner er et tema i
norskopplæringen for innvandrere
http://www.samfunnskunnskap.no
FORSLAG TILTAK:
https://www.mynewsdesk.com/no/ka
nvas/events/snakk-med-barn-etmetodisk-verktoey-for-barnsseksuelle-helse-og-forebygging-avvold-og-overgrep-94128
Informasjonsbrosjyre om hvor i
hjelpeapparatet man kan få hjelp.

Løpende
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Brosjyren skal være tilgjengelig på
offentlige kontorer/ og hjemmeside.
Etablere
Gjennomgå og kvalitetssikre
kvalitetssikrede og
tjenesters rutiner for å sende
kjente prosedyrer for bekymringsmelding til
avdekning og
barneverntjenesten.
oppfølgning av vold i Utarbeide og evaluere rutiner for
nære relasjoner
oppfølging etter hendelser
Henge opp handlingsveiledere på
avdelinger

Ledere for
relevante
tjenester
Kommunepsyko
log
Løpende

Sikre et helhetlig og
samordnet
hjelpetilbud til
voldsutsatte og
voldsutøvere

Sikre samhandling
mellom tjenester

Samhandling mellom
krisesenter og kommunen
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