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Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - saksframlegg 
 
Saksbehandler: Olav Holstad Saksnr.: 13/05254-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for helse og sosial 04.06.2014 
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner vedtas. 
 
 
Ås, 26.05.2014 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann helse- og sosialsjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 – 2016, 2. Utdypende veileder i 
arbeidet med «vold i nære relasjoner» 2014 – 2016 
 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Barnevernsleder 
Nav-leder 
Politiet i Follo 
Krise- og incestsenteret i Follo 
Forebyggende helse 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Vold i nære relasjoner handler om vold der overgriper og offer er knyttet til hverandre 
ved nære familiebånd eller på annen måte betyr mye for hverandre i hverdagen.  
Vold og omsorgssvikt i nære relasjoner er i dag så omfattende at WHO definerer 
dette som et folkehelseproblem.  
 
Intensjonen med handlingsplanen er å forebygge vold i nære relasjoner, samt å sikre 
at barn og unge i Ås kommune som blir utsatt for vold, blir oppdaget så tidlig som 
mulig og får hjelp fra et samordnet tjenesteapparat. Voldsutsatte skal få riktig hjelp til 
rett tid. 
 
Det er et mål at planen skal bidra til å høyne kunnskapen om vold i nære relasjoner 
hos de som arbeider med barn og unge i Ås kommune. Planen skal gjøre det lettere 
for ansatte og innbyggere i kommunen oversikt over instanser som skal kontaktes, 
ansvarsfordeling og rutiner i den enkelt offentlige instans.     
 
Fakta i saken: 
For Ås kommune har det vært en økning fra 14 anmeldte familievoldssaker i 2008 til 
31 i 2013. Dette er en markant økning. 
    
Det er et offentlig ansvar å bidra til å forebygge og hindre vold i alle grupper av 
befolkningen. Dette følger blant annet av lovverket jf. utdypende veileder.  
 
Vurdering: 
Når det gjelder informasjonsformidling så bør dette være et generelt kommunalt 
ansvar. Kompetanseheving av ansatte bør pålegges den enkelte etat -  rutiner og  
sjekklister legges den enkelte enhet. I de fleste av disse oppgavene vil 
arbeidsgruppen være en viktig ressurs. 
  
Hvis handlingsplanen skal kunne møte de stadig nye utfordringene knyttet til vold i 
nære relasjoner, bør det foretas en revisjon av planen 2. hvert år. 
 
Ås kommune har ikke hatt en helhetlig tilnærming til dette arbeidsområdet. Av den 
grunn fant Barneverntjenesten det nødvendig å starte dette arbeidet for 
aldersgruppen 0 – 23 år for å kunne gi dem et bedre tilbud. På sikt bør planen 
videreutvikles til å omfatte alle aldergrupper i kommunen. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 


