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1 Innledning
Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og
folkehelseproblem. Det er et menneskerettsproblem, et demokratisk problem, et
likestillingsproblem, og et kriminalitetsproblem. Det skaper utrygghet, kan medføre
helseskader og begrenser den enkeltes livsutfoldelse og mulighet til aktiv
samfunnsdeltagelse. Vold i nære relasjoner er straffbare handlinger i strid med norsk lov og
grunnleggende menneskerettigheter. Vold er et omfattende samfunnsproblem.
I innsatsen for å bekjempe vold i nære relasjoner i Gjerdrum kommune, har
kommunedirektøren nedsatt en arbeidsgruppe som har som oppgave å utarbeide en lokal
handlingsplan mot vold i nære relasjoner.
Arbeidsgruppen har vært satt sammen av ansatte fra; helsestasjon, barnevern, psykisk
helsetjeneste for voksne, flyktningetjeneste, SLT-koordinator, politikontakt, virksomhetsleder
helse og forebyggende tjenester, virksomhetsleder helse, rehabilitering og omsorg, samt
kommunalsjef for oppvekst. Planen har vært sendt på høring, og innspill fra Romerike
krisesenter, Forandringsfabrikken ( barnevernsproffene) , Stine Sofie stiftelsen og politiet har
blitt tatt med i den endelige planen.
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Handlingsplanen er utarbeidet gjennom en kartlegging av eksisterende rutiner og
arbeidsmøter. I planen defineres og avgrenses voldsbegrepet, det redegjøres for spesielt
sårbare grupper, samt konsekvenser av vold i nære relasjoner. En situasjonsbeskrivelse av
Gjerdrum kommune følger sammen med en gjennomgang av aktuelt lovverk og kommunens
ansvar. Planens siste og viktigste del presenterer tiltak for å styrke arbeidet mot vold og
overgrep i kommunen.

1.1 Formål med handlingsplanen
Formålet med handlingsplanen er:
1) Beskrive lokale forhold
2) Utarbeide målsettinger
3) Foreslå konkrete tiltak som kan bidra til at målene kan nås
Handlingsplanen skal styrke det helhetlige perspektivet og bidra til at kommunale instanser
samarbeider om å bekjempe vold i nære relasjoner i alle aldersgrupper.
Barnekonvensjonen legger tydelige føringer for at arbeidet med denne handlingsplanen skal
ha fokus på barnets beste, og barnets rett til medvirkning i prosessene knyttet til denne
planen.
Planen skal være et redskap for å planlegge og iverksette tiltak som sikrer samordning av
innsats og kompetanse på tvers av sektorer. Den skal inneholde rutiner for å forebygge,
fange opp vold i nære relasjoner og tiltak i oppfølgingsfasen. Rutinene skal avspeile god
samhandling og tydelig ansvarsavklaring.
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1.2 Målsettinger
Gjerdrum kommunes visjon er «Livskvalitet for alle», og dette er et overordnet mål for alle
tjenesteområder i kommuneplanens samfunnsdel. Dette målet gjenspeiles i «Handlingsplan
mot vold og overgrep i nære relasjoner», gjennom planens overordnede mål om å forebygge,
avdekke og redusere konsekvensen av vold i nære relasjoner gjennom målrettet innsats.
Ansatte som jobber innen helse, omsorg, kultur, utdanning og oppvekst skal ha kunnskap om
og kompetanse til å forebygge, avdekke og bistå mennesker som er utsatt for vold i nære
relasjoner.
Innbyggere i Gjerdrum kommune skal få kunnskap om hvordan de kan opptre og få hjelp når
de blir kjent med, eller selv utsettes for vold/utøver vold.
Det er formulert 4 delmål. Det er konkretisert hvordan kommunen skal løse disse delmålene,
med tiltakskort i vedlegg 1-6.
Delmål 1: Forebygging
Kommunen skal utvikle koordinerte og sektorovergripende verktøy for å forebygge vold i
nære relasjoner.
Delmål 2: Kompetanse
Ansatte skal ha kompetanse til å identifisere og avdekke vold og overgrep i nære relasjoner.
Ansatte skal kunne møte involverte på en varm, trygg og ærlig måte.
Delmål 3: Bistand til voldsutsatte
Kommunen skal bistå personer som er utsatt for vold i nære relasjoner med støtte og
veiledning til riktig tid og på riktig nivå. Ansatte skal kjenne rutiner og prosedyrer, og
samarbeide godt med den voldsutsatte i alle faser hvor tjenestene bistår. Barnets rett til
medvirkning og til å bli hørt skal være ivaretatt i alle faser.
Delmål 4: Bistand til voldsutøver
Kommunen skal bistå voldsutøver med veiledning og tiltak for å forebygge gjentagende
voldsutøvelse.

1.3 Kommunens ansvar
Kommunen er etter helse- og omsorgstjenesteloven pliktig til å forebygge, avdekke og
avverge vold og seksuelle overgrep (§ 3-3 a). Krisesenterloven forplikter kommunen til å
sørge for samordnet oppfølging av voldsutsatte, både fra krisesenter og andre tjenester
(§ 4).
Kommunen har et særlig ansvar for å gi tjenester til alle som opplever vold og overgrep. Vold
i nære relasjoner er forbudt og straffbart, og skiller seg derved ut sammenlignet med andre
saker som kommunens instanser og tjenester arbeider med. Kommunen har ansvar for
krisesentertilbudet, barneverntjeneste, helse- og omsorgstjeneste, barnehage, skole og
sosialtjenesten.
Kommunen er pliktet til å gi sine innbyggere, herunder voldsutsatte, et forsvarlig tilbud. Når
det gjelder kommunale tjenester, er Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, samt
Lov om barneverntjenester sentrale lover. Videre gir forvaltningsloven utfyllende regler om
kommunens opplysnings- og veiledningsplikt.
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Kunnskap om hvilke plikter, rettigheter, muligheter og begrensninger er viktig for å avdekke
vold og seksuelle overgrep. Særlig er det tre lovfestede plikter offentlige tjenesteutøvere må
kjenne til i arbeidet med vold og overgrep.
Avvergelsesplikten
Straffeloven § 139 fastslår at den som unnlater å melde til politiet, eller på annen måte
unnlater å avverge en straffbar handling eller følgene av den, kan straffes med bot eller
fengsel med inntil ett år. Bestemmelsen omfatter blant annet seksuelle overgrep og grov
legemsbeskadigelse. Denne plikten går foran lovbestemt taushetsplikt.
Meldeplikten
Alle offentlige instanser har plikt til å melde til barneverntjenesten om barn som utsettes for
eller er vitne til vold i henhold til Lov om barneverntjenester § 6-4,2 og 3 ledd.
Opplysningsplikten
Opplysningsplikten til barneverntjenesten omfatter både en plikt til å melde fra på eget
initiativ og til å gi opplysninger ved henvendelse fra barneverntjenesten.
Taushetsplikt
Alle som jobber i offentlig sektor har taushetsplikt (Jfr. forvaltningsloven §13). Taushetsplikt
skal ikke være et hinder for å gi mennesker nødvendig hjelp. En god nettressurs for mer info
om taushetsplikt finner du her www.plikt.no
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1.4 Definisjoner
Justisdepartementet har laget en nasjonal veiviser ved vold og overgrep, i form av
nettportalen https://dinutvei.no Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress har
laget en veileder for helse og omsorgstjenestenes arbeid med Vold i nære relasjoner.
https://voldsveileder.nkvts.no
Vold
Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen
skader, smerter, skremmer, krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutter
å gjøre noe den vil. (Per Isdal)
Fysisk vold: handlinger som medfører smerte eller skade, bruk av fysisk tvang eller bruk av
medisiner mot den andres viten eller vilje. For eksempel slag, spark, lugging, dytting, hardt
stell, ikke nok mat, overmedisinering.
Psykisk vold: trusler om vold, utskjelling, ydmykelser, degradering, truende atferd, kontroll,
sjalusi, isolering, umyndiggjøring.
Materiell vold: ødelegge ting eller true med å gjøre det, rive i stykker klær, rasere inventar
og lignende.
Seksuell vold: enhver form for uønsket seksuell kontakt. Aggresjon eller trusler for å oppnå
sex, seksuell trakassering, voldtekt. Dette kan innebære fysisk og digital seksuell vold.
Økonomisk vold: ulovlig eller urettmessig bruk av andres penger\eiendeler eller ressurser.
F.eks. tyveri av penger og verdisaker, salg av eiendeler, utpressing og stadige lån.
Latent vold: den makten som ligger i muligheten for ny vold, som gjør at de som blir utsatt
for, eller er vitne til vold konstant er på vakt.
Andre former for vold: elektronisk (f.eks. deling av info\bilder via SMS/sosiale medier),
æresrelatert (f.eks. tvangsekteskap, kjønnslemlestelse) og menneskehandel (tvunget til
prostitusjon).
Vold i nære relasjoner
I straffelovens § 282. Mishandling i nære relasjoner, defineres nære relasjoner som
«nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, nåværende eller tidligere ektefelles eller
samboers slektning i rett nedstigende linje, slektning i rett oppstigende linje, noen i sin
husstand eller noen i sin omsorg."
Det vil si at nære relasjoner også omfatter søsken, barn, foreldre, besteforeldre og
barnebarn. I veiviseren inkluderes også storfamilie, partner, kjæresterelasjoner og
bofelleskap som nære relasjoner. Vold i nære relasjoner kan skje i andre sosiale relasjoner
som verken er familie eller fremmede. Eksempler er langvarige omsorgs- og pleierelasjoner
og nære vennskapsbånd.
TryggEst er en ny,helhetlig modell for å forebygge og håndtere saker som omfatter mistanke
om vold og overgrep mot risikoutsatte voksne. Målgruppen er voksne (over 18 år) som kan
ha behov for særlig beskyttelse mot vold og overgrep, for eksempel personer som har fysisk,
psykisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse, høy alder, demens, rusproblemer eller sykdom.
https://bufdir.no/vold/TryggEst/
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Sårbare grupper
Vold kan forekomme i alle typer familier, i alle klasser og samfunnslag. Vold i nære
relasjoner kan skje med alle, men det finnes noen grupper mennesker som er ekstra sårbare
i så henseende.
Gravide som utsettes for vold av partneren kan oppleve at terskelen for å bryte ut av det
voldelige forholdet er høy, noe som gjør den utsatte særlig sårbar. Også en andel alle
gravide i Norge har vært utsatt for fysisk vold i svangerskapet.
Barn og unge som utsettes for vold i nære relasjoner, har en potensielt forhøyet risiko for å
utsette andre for vold i nære relasjoner. (NOVA Rapport 5/16).
Personer med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet har en forhøyet risiko som
både utsatt og utøver av vold i nære relasjoner.
Personer med innvandrer- og flyktning bakgrunn, spesielt kvinner kan være særlig utsatt
grunnet blant annet manglende nettverk, svake språkkunnskaper og dårlige økonomiske
levekår. Dette reflekteres også i andelen kvinner med minoritetsbakgrunn som oppsøker
krisesentre
Pleietrengende og personer med funksjonsnedsettelser er en svært sammensatt gruppe.
Det er en utbredt oppfatning at denne gruppen er mer utsatt for vold og overgrep enn andre.
Forskning på området gir ikke et entydig svar på spørsmålet om omfang, men
funksjonsnedsettelser kan gjøre mennesker sårbare både når det gjelder å bli utsatt for
overgrep, at overgrep blir oppdaget og at den utsatte får god hjelp og behandling i etterkant.
Eldre er i også utsatt. En stor norsk undersøkelse fra 2017 viser at over 7% av
hjemmeboende eldre over 65 år har vært utsatt for vold og overgrep. De fleste av disse var
psykiske eller fysiske overgrep. Noen opplever også seksuelle overgrep eller økonomiske
overgrep (NKVTS, Rapport 9/17).
Personer med dårlig økonomi har en høyere forekomst av opplevd vold enn den øvrige
befolkningen. Forskning viser at blant personer som er arbeidsledige og avhengig av
velferdsytelser, har lav utdanning og dårlig økonomi er forekomsten av vold i nære relasjoner
høyere enn for den øvrige befolkningen. For mottagere av økonomisk sosialhjelp er
forekomsten dobbelt så høy som for den øvrige befolkningen.

Viktige nettressurser på temaet vold i nære relasjoner:
1
2

3

Justisdepartementets nasjonale veiviser om vold og overgrep, i form av
nettportalen https://dinutvei.no
Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress sin veileder for helse
og omsorgstjenestenes arbeid med Vold i nære relasjoner.
https://voldsveileder.nkvts.no
Politiet har utarbeidet en egen nettside med hvor man kan finne råd ved
mistanke om Vold i nære relasjoner. https://www.politiet.no/rad/vold-i-narerelasjoner
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2 Kommunens tjenester og oppgaver
2.1 Kommunens tjenester inkludert krisesenter
Følgende tjenester skal ha særlig kunnskap om vold i nære relasjoner og skal ha
implementerte rutiner for å kunne håndtere saker når en bekymring oppstår:













Barnehagene
Skole og SFO
Fritidstjenesten
Frisklivssentralen
Frivilligsentralen
Barneverntjenesten
NAV
Fastlegene
Mottak og utredning
Fysio- og ergoterapitjenesten
Sykehjemmet
Hjemmebaserte tjenester inkl.
hjemmesykepleie







Boliger med bistand
Kulturskolen
Psykisk helsetjeneste
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Flyktningtjenesten

Gjerdrum kommune har en samarbeidsavtale med Romerike krisesenter IKS, som er et
interkommunalt selskap som eies av alle Romerikes kommuner. Krisesenteret er et akutt
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lavterskeltilbud for kvinner, menn og deres barn, som er utsatt for vold eller trusler om vold i
nære relasjoner. Krisesenteret har åpent hele døgnet, og kan når som helst kontaktes på
telefon.
Krisesenteret tilbyr et beskyttet botilbud for dem som av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan
bo hjemme eller hos familie og nettverk. Krisesenteret har også et samtaletilbud for personer
utsatt for vold eller trusler om vold.
Personer som ønsker en samtale, kan på egenhånd ta kontakt med krisesenteret, med
ønske om samtale per telefon eller per oppmøte. Det bestilles tolk ved ønske om dette.
Hjelpeapparatet og pårørende kan også henvende seg for råd og veiledning, og kan også
følge personer til samtale ved krisesenteret. Ettersom krisesenteret er et lavterskeltilbud,
kreves det ingen form for henvisning.

2.2 Forebygging
Det forebyggende arbeidet kan deles inn i;




Universell forebygging: forebyggende innsats rettet mot hele befolkningen eller
store befolkningsgrupper.
Selektiv forebygging: tiltak rettet mot avgrensede risikogrupper.
Indikativ forebygging: tiltak rettet mot personer og grupper som allerede har
utviklet et problem med sikte på å begrense konsekvensene, hindre forverring og
snu utviklingen.

Regjeringen peker på behovet for økt innsats i alle deler av det forebyggende arbeidet med
ekstra vekt på forebyggende, eller byggende tiltak, som retter seg mot hele befolkningen.

2.3 Kompetanse og bistand
For å kunne forebygge ny vold og å hjelpe de som er utsatt, må ansatte ha kompetanse til å
identifisere voldsutsatte. Kunnskap om voldens omfang, årsak, karakter, konsekvenser og
utsattes behov for hjelp er av betydning. Dette skal sikre at ansatte som kommer i direkte
kontakt med voldsutsatte kan gi god og målrettet hjelp.
I alle voldssaker er det minst to parter: de som utsettes for eller er vitne til vold og den som
utøver volden. Vold vil ha ulike konsekvenser for den som utsettes, både av helsemessig,
emosjonell, sosial, økonomisk og rettslig karakter. Derfor vil det være behov for ulike former
for tiltak for å kunne bistå den voldsutsatte. Voldsutsatte har i de fleste tilfeller behov for et
koordinert og sammensatt hjelpetilbud.
Tiltak rettet mot voldsutøver er også en viktig del i arbeidet mot vold i nære relasjoner. For å
kunne hindre gjentakelse, er det nødvendig med hjelpe- og behandlingstilbud i tillegg til en
eventuell straffeforfølgelse. Gjerdrum kommune har fra 2019 en avtale med Alternativ til Vold
(ATV) for tilbud om oppfølging av voldsutøver og voldsutsatt. Tilbudet har et fokus på å
ivareta hele familien, men forutsetter at voldsutøver selv deltar.
Kartleggingen av kompetanse viser et tydelig behov for en basisopplæring for alle ansatte
når det gjelder vold i nære relasjoner. Gjennom felles opplæring, vil vi utvikle felles
forståelse. Felles forståelse vil minske avstanden mellom tjenester, og bidra til mer helhetlig
tilnærming til både utsatte og utøvere av vold.
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Kartleggingen viser også at det er behov for mer spesifikk opplæring av enkelte faggrupper
som i større grad vil komme i kontakt med utsatte eller utøvere. Det gjelder spesielt de som
sitter med et veiledningsansvar.
I dag mottar voldsutsatte hjelp i de eksisterende tilbud i kommunen. Kartleggingen har
imidlertid vist at det er tjenester i kommunen som ikke har en systematisk tilnærming til
arbeidet med vold i nære relasjoner. Ved å systematisk øke kompetanse generelt blant alle
ansatte i kommunen og spesielt i de tjenester som treffer de sårbare gruppene, vil arbeidet
med å bistå de som er i behov for hjelp forenkles. Denne planen er en ansvarliggjøring av
tjenestene og skal legge til rette for økt kompetanse på området.

«Enhver voldsutøvelse er en krenkelse av den som rammes, men forholdet
mellom utsatt og gjerningsperson er av stor betydning for hvordan volden
oppleves. Smerten over å bli utsatt for et overgrep av en nærstående person
kommer i tillegg til selve volden. Det rokker ved individets fundamentale tryggheten trygghet som burde skapes og vedlikeholdes i hjemmet av mennesker som står
oss nær» (Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 - justis og
beredskapsdepartementet)
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3 Utfordringsbildet
Vold i nære relasjoner rammer mange. Omtrent tre av ti jenter og fire av ti gutter har opplevd
minst en volds- eller overgrepshendelse gjennom barndommen. Blant voksne har rundt 15
prosent opplevd mindre alvorlig vold fra partner (menn og kvinner), mens omtrent seks
prosent kvinner har opplevd alvorlig vold fra partner. Det er hovedsakelig kvinner som
utsettes for de mest alvorlige formene som gjentagende og kontrollerende partnervold. En av
ti kvinner opplever å bli voldtatt i løpet av livet.( NKVTS 2015)
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har sett på mors utøvelse
av vold mot barn, og deres funn tyder på at kvinners utøvelse av vold i nære relasjoner har
større omfang enn tidligere antatt. Basert på omfangsundersøkelser gjennomført de siste
årene anslås det at mellom 75 000 og 150 000 personer årlig utsettes for vold i nære
relasjoner i Norge.
Det er nå godt dokumentert at krenkende erfaringer i barndommen påvirker helsen helt inn i
voksenlivet. Den vanlige oppfatningen er at overgrep fører til psykiske problemer. Det nye i
forskningsfeltet er at krenkende erfaring også preger kroppen. Blant annet kan helseplager
som beskrives som «diffuse» være de kroppslige uttrykk for at et menneske har hatt sterkt
belastende opplevelser. Symptomer som kan påvises medisinsk kan være en følge av
langvarig overlast.
Arbeid mot partnervold er svært viktig for å forhindre vold mot barn. Forskning har vist at
sannsynligheten for at barn blir utsatt for vold fra både den voldsutøvende og den
voldsrammede forelderen, er svært forhøyet i familier der det forekommer vold mellom
foreldrene. Økt innsats for å hjelpe hele familien når det har forekommet vold mellom
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foreldre, i tillegg til fortsatt innsats for å forebygge partnervold i seg selv er viktig. Et forslag
er å øke innsatsen mot partnervold blant unge, såkalt kjærestevold (se for eksempel Stanley
et al., 2016). Forskning viser at tidlige volds-erfaringer gir forhøyet risiko for å bli utsatt
senere. Å fange opp de som er utsatt i ungdomsårene, kan slik sett bidra til å forhindre vold i
senere parforhold og etter familieetablering
Å være vitne til vold kan være like traumatisk som å være direkte utsatt for vold.
Barnepsykolog Magne Raundalen har vist til nyere forskning som konkluderer med at vold og
grov omsorgssvikt kan gi barn livsvarige hjerneskader.
Volden har store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Det anslås i regjeringens
handlingsplan at vold i nære relasjoner koster det norske samfunnet mellom 4,5 - 6 milliarder
kroner årlig. Den største kostnaden er tapt arbeidsfortjeneste som følge av at voldsutsatte
helt eller delvis faller utenfor arbeidslivet.

3.1 Utfordringsbilde i Gjerdrum kommune
Kommunen og dets samarbeidspartnere har flere kilder til statistikk og data som gir en
forståelse for det lokale utfordringsbildet. Det er viktig å huske på at dette utfordringsbilde
stadig er i endring. I tillegg til lokale kvalitative og kvantitative data er det gjennomført mange
nasjonale studier som med stor sannsynlighet kan overføres til lokale forhold i Gjerdrum .

3.2 Barn og unge
For å si noe om situasjonsbildet for barn og unge i Gjerdrum kommune når det gjelder vold
og overgrep har vi tall fra Gjerdrum barneverntjeneste og Ungdata 2018 og 2019. Dataene
viser blant annet at prosentvis andel av meldinger til barnevernet som inneholder
bekymringer om familievold eller seksuelle overgrep har økt. Familievoldssaker meldt til
barnevernvakta for Gjerdrum kommune har økt betraktelig. Se tabell på neste side.
Politiet har i perioden 01.01.2015 til 31.12.2018 registrert 30 familievoldssaker i Gjerdrum.
Ut ifra hva vi vet om mørketall og anmeldelser, er det grunn det til å tro at det reelle antallet
familievoldssaker i Gjerdrum er betydelig høyere. I familievoldssaker kan en eller flere av
familiemedlemmene være berørt, både barn og voksne.
På bakgrunn av arbeidet med Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, ønsket kommunen å
ha et utvidet fokus på vold i familien i Ungdata undersøkelsen som ble gjennomført på 8,9 og
10. trinn på Gjerdrum Ungdomsskole i 2018 og 2019.
Tall fra ungdataundersøkelsen som ble gjennomført i 2019 viser at 8% av ungdommene
svarer at de har blitt slått med vilje av en voksen i løpet av de siste 12 mnd. 6 % av
ungdommene svarer at de har blitt slått 1 gang. 1 % svarer at de har blitt slått 2 – 4 ganger.
1% svarer at de har blitt slått mer enn 10 ganger.
Av andelen ungdom som svarer at en voksen i familien har slått dem med vilje, er det cirka
halvparten som ikke har forsøkt å fortelle det til noen. Dette gir grunn til bekymring, og vil
være et viktig fokusområde i arbeidet med implementering av tiltakene i planen.
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Statistikk fra Gjerdrum barnevernstjeneste

Bekymringsmeldinger totalt til
barnevernstjenesten
Høy grad av konflikt i
hjemmet:
Vold i hjemmet/barn vitne til
vold:
Antall meldinger samlet som
omhandler bekymring for vold
eller seksuelle overgrep
Prosentvis andel av alle
meldinger som inneholder
bekymring om familievold eller
seksuelle overgrep
Familievoldssaker og
bekymring om seksuelle
overgrep meldt til
barnevernvakta for hele
Romerike
Familievoldssaker meldt til
barnevernvakta for Gjerdrum
kommune

2015
86

2016
76

2017
99

2018
92

2019
99

30

13

45

29

36

13

19

15

31

42

47

51

70

63

44

55%

39%

55%

69%

45%

810

892

1174

1151

1556*

Under
10

58

Under
10

62

10*

*Det er noe usikkerhet knyttet til tallene fra barnevernvakta i 2019 grunnet overgang til nytt
journalsystem.

3.3 Voksne og eldre
Gjerdrum kommune har en interkommunal samarbeidsavtale med Romerike krisesenter.
Statistikk fra krisesenteret er unntatt offentlighet, men er en del av det tallmateriale
kommunen benytter seg av, for å få en oversikt over situasjonen i Gjerdrum.
Kommunikasjonen med krisesentret ivaretas av Helse og forebyggende virksomhet i
kommunen.
Det finnes ikke direkte tall fra Gjerdrum som kan beskrive utfordringsbildet knyttet til vold i
nære relasjoner for voksne og eldre. Men en nasjonal forekomststudie om vold og overgrep
mot voksne og eldre personer; NKVTS Rapport nr 9/2017; Vold i nære relasjoner, viser at
den samlede forekomsten av vold og overgrep mot eldre hjemmeboende personer etter fylte
65 år mellom 6,8 og 9,2 %. Det var flest som oppga psykiske overgrep etterfulgt av fysisk
vold, seksuelle overgrep og økonomiske overgrep.
For de som hadde blitt utsatt etter fylte 65 år, var utøver i nær relasjon til om lag åtte av ti
utsatte. Risikoen for å bli utsatt for vold og overgrep i eldre år, var betydelig større hvis
vedkommende hadde vært utsatt for vold eller overgrep tidligere i livet. De av respondentene
som hadde opplevd både alvorlig fysisk vold og alvorlige seksuelle overgrep før de var 65 år,
hadde åtte ganger større risiko for å bli utsatt for en eller flere typer vold eller overgrep etter
at de fylte 65 år sammenlignet med den gruppen som ikke rapporterte slike opplevelser
tidligere i livet.
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Det er vanskeligere å avdekke overgrep mot eldre, enn mot for eksempel barn, fordi de er
mer isolerte og lite synlig for resten av samfunnet. Normale aldersforandringer kan også
skjule eller forveksles med skader som skyldes vold. Når den eldre er lojal mot overgriper, og
vil beskytte denne gjør det også vanskeligere å avdekke overgrep.
Færre av de voldsutsatte personene enn av de ikke utsatte hadde noen fortrolige de kunne
snakke med. Hvis den utsatte fortalte om sin situasjon til andre, var det først og fremst til
familie.
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4 Tiltak
For å nå Gjerdrum kommunes overordnede mål om å forebygge, avdekke og redusere
konsekvensene av vold i nære relasjoner, vil det utformes ulike tiltakskort på tjenestenivå.
Disse er vedlegg til handlingsplanen, for å sikre at tiltakskortene kan oppdateres, svare til
behov og etterspørsel, og kan oppdateres etter ny kunnskap.
I Gjerdrum kommune gjøres det forebyggingsarbeid på flere områder. Enkelte tjenester har i
dag systemer, tiltak og rutiner for å forebygge og avdekke vold i nære relasjoner, men de
kommunale tjenestene mangler en enhetlig tilnærming på dette området. Kartleggingen viser
at det er behov for å systematisere eksisterende tiltak, fokusere på kompetansehevende
tiltak samt en utvikling av nye tiltak i dette arbeidet.
I tillegg til å utarbeide felles tiltak for kommunens tjenester, må hvert tjenestested utvikle og
innarbeide ny praksis på det forebyggende feltet. Det skal utarbeides felles prosedyrer som
legges inn i kvalitets- og avvikssystemet TQM som er felles for alle kommunale tjenester.
Handlingsplanen omfatter alle voldsutsatte, alle som har vært vitne til vold, samt voldsutøver
i nære relasjoner i Gjerdrum kommune.
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Det skal være fokus på å forebygge ny vold etter anmeldelse og forhindre nye opphold på
krisesenter. I tiden rett etter brudd med voldsutøver, da voldsutsatte skal etablere en ny
hverdag, er de gjerne svært sårbare, og mange kan flytte tilbake til voldsutøver.
Gjennomsnittlig 17% av brukerne på krisesenteret flytter tilbake til voldsutøver rett etter
opphold på krisesenteret. Overgangen mellom krisesenteropphold og en god, stabil
etablering i egen bolig er spesielt sårbar. Ekstra oppfølging fra kommunale tjenester til den
voldsutsatte for å følge opp i den sårbare overgangen mellom krisesenteropphold og en god,
stabil etablering i egen bolig, kan være avgjørende for om vedkommende klarer å stå i den
nye tilværelsen.
For voldsutsatte som er i en reetableringsfase på vei ut av vold kan et samordnet
støtteapparat lette en vanskelig tilværelse, gi følelse av trygghet, kontroll og at man ikke står
alene.
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5 Vedlegg
Handlingsplanen skal styrke det helhetlige perspektivet og bidra til at kommunale instanser
samarbeider om å bekjempe vold i nære relasjoner i alle aldersgrupper.
Planen er et redskap for å planlegge og iverksette tiltak som sikrer samordning av innsats og
kompetanse på tvers av sektorer.
I dette avsnittet er det 6 vedlegg som konkretiserer hvordan kommunen skal løse planens 4
delmål:
Delmål 1: Forebygging
Delmål 2: Kompetanse
Delmål 3: Bistand til voldsutsatte
Delmål 4: Bistand til voldsutøver
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5.1 Vedlegg 1: Tiltakskort for forebygging
Delmål 1: Utvikle koordinerte og sektorovergripende verktøy for å forebygge vold i
nære relasjoner.

Tiltak

Temaet Vold i nære relasjoner
skal aktualiseres årlig i alle
tjenester. Handlingsplanen skal
presenteres årlig, og tiltakskort og
prosedyrer skal gjennomgås.
Ansatte gjøres kjent med
relevante verktøy for sin
virksomhet:
www.snakkemedbarn.no
www.jegvet.no
https://voldsveileder.nkvts.no/
http://www.vernforeldre.no

Ansvar
Leder i
Barnehagene
Skole og SFO
Fritidstjenesten
Frisklivssentralen
Frivilligsentralen
Barneverntjenesten
NAV
Tannlegetjenesten
Fastlegene
Mottak og utredning
Fysio- og
ergoterapitjenesten
Sykehjemmet
Hjemmebaserte
tjenester inkl.
hjemmesykepleie
Boliger med bistand
Kulturskolen
Psykisk helsetjeneste
Helsestasjon- og
skolehelsetjenesten
Flyktningtjenesten

Tid

Årlig

Nasjonale kampanjer for
opplysningsarbeid gjennomføres
og synliggjøres lokalt gjennom
informasjon på\til:
-

Nettsider og i sosiale
medier i kommunen.
Ansatte i alle enheter,
hvor ledere gis et spesifikt
ansvar for oppfølging.

Kommunen skal se på
mulighetene til å gjennomføre en
«Trygghetsdag» med foredrag og
fokus på kunnskapsdeling både til
ansatte og innbyggere, som et
ledd i å nå målene om å
forebygge vold og overgrep i
nære relasjoner.
Vold i nære relasjoner legges inn
som fast tema på møter i SLT /
Politiråd

SLT – koordinator

I kampanjeperioder Fast
tema på alle møter.
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Temaet vold i nære relasjoner tas
opp årlig i møter (høst) med SU
og FAU i barnehagene.
Informasjonsmateriale for årlig
undervisning utarbeides for
barnehagebarn.
Temaet vold i nære relasjoner tas
opp årlig i møter (høst) med SU
og FAU på skolene.
Informasjonsmateriale for årlig
undervisning utarbeides for 1., 3.,
5., 7. og 9.trinn.
Temaet Vold i nære relasjoner
skal aktualiseres årlig i PPtjenesten.
Temaet vold i nære relasjoner
skal aktualiseres jevnlig i
barnevernstjenesten.
Vold i nære relasjoner skal være
tema i møte mellom
flyktningetjenesten og nye
flyktninger. Tjenesten skal
utarbeide relevant materiale.
Temaet Vold i nære relasjoner
skal være tema på LSU-møte.
Representantene for fastlegene
skal videreformidle informasjonen
til øvrige fastleger.
Vold i nære relasjoner skal være
tema i Helsestasjonens møte
med nye foreldre.
Temaet Vold i nære relasjoner
skal være tema på et SU-møte.
Representanter for de private
fysioterapeutene skal
videreformidle informasjonen til
de øvrige fysioterapeutene.

Styrer i den enkelte BHG

Høst

Ansvar – Barnehage,
Helsestasjon og
barnevern.

Årlig

Rektor

Høst

Ansvar – Skole,
Skolehelsetjeneste og
barnevern.

Årlig

Leder for PPT

Årlig

Leder for
barnevernstjeneste

Årlig

Flyktningetjeneste

I møte med nylig bosatte
flyktning
familier.

Kommuneoverlege

Årlig

Den enkelte ansatte.
I møte med alle nye foreldre.
Leder for Helsestasjonen

Avdelingsleder for fysio
og ergoterapitjenesten

Årlig
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5.2 Vedlegg 2: Tiltakskort for kompetanse
Delmål 2: Alle ansatte skal ha kompetanse til å identifisere og avdekke vold i nære
relasjoner.

Tiltak
Ansatte gjennomfører Elæringskurs om vold i nære
relasjoner.
http://helsekompetanse.no/kurs/v
old-og-seksuelle-overgrep-motbarn
http://www.vernforeldre.no/index.
php/e-laeringsprogrammet/
Opprette et samarbeid for
kompetanseutveksling med
Romerike krisesenter, som er
kommunens spesialiserte tilbud
på vold i nære relasjoner.
Benytte Romerike krisesenter
som en tett samarbeidspartner
innenfor temaet vold i nære
relasjoner – er tilgjengelig for
drøfting, råd og veiledning.
Ansatte i tjenester som jobber
med barn oppfordres til å laste
ned App’en «Jeg vil vite» fra
Stine Sofies stiftelse.

Ansvar

Tid

Leder med
personalansvar
dokumenterer årlig
gjennomføring av
oppfriskningskurs for
sine ansatte

Årlig

Virksomhetsleder for
Helse og forebyggende
tjenester

Årlig

Alle

Når aktuelt

Leder og alle ansatte

Obligatorisk opplæring fra
barnevernet for alle nyansatte
utvides, og tiltakskortene «Er du
bekymret for et barn?» og «Er du
bekymret for en voksen?»
inkluderes i opplæringen

Leder med
personalansvar
dokumenterer og
rapporterer årlig på
andel ansatte med
gjennomført opplæring.

Obligatorisk med opplæring fra
barnevern med fokus på vold,
seksuelle overgrep, omsorgssvikt
og meldeplikt - hvert annet år for
alle ansatte som jobber med barn
og unge.

Leder med
personalansvar
dokumenterer og
rapporterer årlig på
andel ansatte med
gjennomført opplæring.

Det avsettes tid og ressurser til
en årlig fagdag for ledere i
kommunen.

Virksomhetsleder HMO,
H&F og SLT koordinator.

Tiltakskortene «Er du bekymret
for en voksen?» og «Er du

Høst

Høst
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bekymret for et barn?» inkluderes
i denne dagen.
Det lages et materiell for ansatte
tilpasset de ulike målgruppene
der følgende temaer presenteres;
tegn og symptomer, tips til
samtaler.
Det vurderes å utarbeides
materiell tilpasset ulike
risikogrupper som beskriver vold i
nære relasjoner og hvor en kan få
hjelp. Råd fra
forandringsfabrikken og
barnevernsproffene:
http://www.forandringsfabrikken.n
o/article/magasin-klokhet-motvold
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5.3 Vedlegg 3: Tiltakskort for bistand til utsatte
Delmål 3: Bistå personer som er utsatt for vold i nære relasjoner med støtte og
veiledning til riktig tid og på riktig nivå.

Tiltak

Ansvar

Tid

Foreldreveiledning

Helsestasjon /
familieteam/
kommunepsykolog/barn
evern

Så raskt som mulig, når
familien ønsker bistand.

Tilby samtaler i regi av Psykisk
helsetjeneste- voksne dersom det
vurderes hensiktsmessig i
påvente av tilbud hos Alternativ til
vold (ATV).

Den henvisende part,
kommunepsykolog og
psykisk helsetjeneste

Så raskt som mulig, når
familien ønsker bistand.

Henvise videre til Alternativ til
Vold for behandling.

ATV er et spesialisert
lavterskeltilbud hvor den
enkelte kan ta direkte
kontakt uten henvisning.
Tjenestene i kommune
han også henvise med
samtykke fra
voldsutøver.

Når voldsutøver samtykker til
samtaler.

ATV (Alternativ til vold) Romerike
tilbyr behandling
til utøvere av vold i nære
relasjoner og deres
familier. Fokus er at volden er et
problem som rammer hele
familien.
ATV møter partnere, eks-partnere
og barn til de som går i
behandling. ATV kan tilby
informasjonssamtaler og
behandling knyttet til vold i
familien, samt foreldreveiledning
knyttet til konsekvenser volden
har hatt for relasjonen mellom
barn og foreldre
Gjennomføre kartlegging av risiko
for gjentagelse.
SARA-modellen (Spousal Assault
Risk Assesment Guide) er basert
på et sett med definerte spørsmål
– Politiet ivaretar dette ved
anmeldelse av familievoldssaker.

Politiet etter anmeldelse
av sak.
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5.1 Vedlegg 4: Tiltakskort for bistand til voldsutøver
Delmål 4: Bistå voldsutøver med veiledning og tiltak for å forebygge gjentagende
voldsutøvelse.

Tiltak

Ansvar

Tid

Foreldreveiledning

Helsestasjon /
familieteam/
kommunepsykolog/barn
evern

Så raskt som mulig, når
familien ønsker bistand.

Tilby samtaler i regi av Psykisk
helsetjeneste- voksne dersom det
vurderes hensiktsmessig i
påvente av tilbud hos Alternativ til
vold (ATV).

Den henvisende part,
kommunepsykolog og
psykisk helsetjeneste

Så raskt som mulig, når
familien ønsker bistand.

Henvise videre til Alternativ til
Vold for behandling.

ATV er et spesialisert
lavterskeltilbud hvor den
enkelte kan ta direkte
kontakt uten henvisning.
Tjenestene i kommune
han også henvise med
samtykke fra
voldsutøver.

Når voldsutøver samtykker til
samtaler.

ATV (Alternativ til vold) Romerike
tilbyr behandling
til utøvere av vold i nære
relasjoner og deres
familier. Fokus er at volden er et
problem som rammer hele
familien.
ATV møter partnere, eks-partnere
og barn til de som går i
behandling. ATV kan tilby
informasjonssamtaler og
behandling knyttet til vold i
familien, samt foreldreveiledning
knyttet til konsekvenser volden
har hatt for relasjonen mellom
barn og foreldre
Gjennomføre kartlegging av risiko
for gjentagelse.
SARA-modellen (Spousal Assault
Risk Assesment Guide) er basert
på et sett med definerte spørsmål
– Politiet ivaretar dette ved
anmeldelse av familievoldssaker.

Politiet etter anmeldelse.
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5.2 Vedlegg 5: Prosedyre 1: Tiltakskort barn og unge
Hva gjør ansatte ved mistanke om at barn utsettes for vold eller seksuelle overgrep?
Den ansatte som barnet viser tillit til har ansvar for å best mulig ivareta barnets behov.
Barnet i størst mulig grad er med i alle prosesser og beslutninger som tas.
Barnets beste og barnets rett til medvirkning skal hensyntas i alle ledd i prosessen.

Tiltak ved mistanke – barn

Ansvar

Tid

Dersom barnet forteller selv, er det
viktig at barnet får fortelle fritt.
Still åpne og ikke ledende spørsmål.
Skriv ned observasjoner/ uttalelser så
ordrett og beskrivende som mulig.

Den ansatte som
barnet har vist tillit
til.
Den ansatte og
nærmeste leder

Snarest

Husk å skrive ned tidspunkt og i hvilken
situasjon barnet fortalte.
Leder informeres, barnevern/politi
kontaktes.

Den ansatte /
Leder

Umiddelbart

Leder

Umiddelbart

Leder

I løpet av 1 dag

En eventuell
anmeldelse skal gå
via leder og
signeres av
rådmann.

Fortløpende

Saken kan drøftes anonymt med politi,
barneverntjeneste eller statens
barnehus for å avklare hvordan
mistanken håndteres videre.
Ved alvorlige seksuelle overgrep/vold,
skal politiet varsles umiddelbart.

Umiddelbart

I samråd med politi bør barnet tas med
til legeundersøkelse så raskt som
mulig. Ikke dusj/vask kroppen.
Oppbevar klær i separate/tørre
papirposer.
Eventuelle skader/merker bør
dokumenteres i henhold til
rettsmedisinsk standard. Kontakt
legevakt/ sosialpediatrisk avdeling og
politi.
Meld barneverntjeneste/politi.
Ved mistanke om vold/overgrep skal
foreldre ikke informeres om
melding/anmeldelse i forkant
Vurdere politianmeldelse / drøfte saken
anonymt med politikontakt
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Vurdere å opprette kontakt med
Krisesenteret. Det har åpent hele
døgnet, og kan når som helst kontaktes
på telefon.
Krisesenteret tilbyr et beskyttet botilbud
for dem som av sikkerhetsmessige
årsaker ikke kan bo hjemme eller hos
familie og nettverk.

Den ansatte og
nærmeste leder i
samråd med
barnet og evt
voldsutsatt
forelder.

Så fort det vurderes som
aktuelt.
Tlf 66 93 23 10
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5.3 Vedlegg 6: Prosedyre 2: Tiltakskort voksne og eldre
Hva gjør ansatte ved mistanke om at voksne eller eldre utsettes for vold eller
seksuelle overgrep?
Den ansatte som den voldsutsatte viser tillit til har ansvar for best mulig ivaretagelse.
Den voldsutsatte skal i størst mulig grad delta i alle prosesser og beslutninger som tas.

Tiltak ved mistanke – voksen Ansvar

Tid

Den ansatte som mistenker at en
bruker utsettes for vold eller overgrep
skal rapportere og drøfte saken med
nærmeste leder.

Den ansatte som har
en konkret uro eller
mistanke

Snarest mulig.

Observere, beskrive og dokumentere
psykiske og fysiske tegn og
symptomer.
Starte en dialog om mistanken med
den det gjelder, og lytte til hva
vedkommende sier. Vise omsorg for
den voldsutsatte og tilby egnet
medisinsk hjelp, støtte og veiledning.

Den ansatte som har
mistanke om vold

Snarest mulig.

Den ansatte som har
mistanke om vold

Snarest mulig.

Kontakt pårørende etter samtykke fra
den voldsutsatte, avhengig av type
skade, vold \ overgrep.

Den ansatte som har
mistanke om vold i
samråd med nærmeste
leder.

Viktig å ta høyde for at pårørende kan
være voldsutøver.

Dersom i pleie og
omsorgstjenester,
ansvarsvakt
(sykepleier/vernepleier)
Snarest mulig.

Dersom i pleie og
omsorgstjenester,
ansvarsvakt
(sykepleier/vernepleier)

Kontakt politi

Rådmannen i dialog
med virksomhetsleder.

Egen vurdering.

Tilby/ta kontakt med vern for eldre etter
samtykke fra bruker.

Virksomhetsleder eller
den som har tillit hos
den voldsutsatte.

Snarest mulig.

Vurderes av
Avdelingsleder i
samarbeid med øvrige
ledere i virksomheten.

Hver enkelt situasjon må
vurderes.

Vurdere sikkerhetstiltak rundt den som
er utsatt. Dette kan være:
- Legge inn nummer til
Politi / støttepersoner lett
tilgjengelig på mobil
- Kontakt med politiet
- Dersom det er mulig:
- Voldsalarm /besøksforbud
- Rømningsplan
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- Unngå situasjoner der det har
vært vold før
- Treffe voldsutøver når andre
er tilstede.
- Sørge for å ha sikre steder å
dra til
Vurdere å opprette kontakt med
Krisesenteret.
Det har åpent hele døgnet, og kan når
som helst kontaktes på telefon.
Krisesenteret tilbyr et beskyttet botilbud
for dem som av sikkerhetsmessige
årsaker ikke kan bo hjemme eller hos
familie og nettverk.

Den ansatte og
nærmeste leder i
samråd med
voldsutsatt.

Så fort det vurderes som
aktuelt.
Tlf. 66 93 23 10
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5.4 Vedlegg 8: Ressurser
https://romerike-krisesenter.no/
https://voldsveileder.nkvts.no/
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/vold-og-overgrep/vold-i-nererelasjoner
https://www.bufdir.no/vold/Vold_og_overgrep_mot_barn_og_unge/
http://www.jegvilvite.no/
http://www.hvorlite.no
https://dinutvei.no/
https://bufdir.no/vold/TryggEst/
http://www.stoppvold.no/
https://atv-stiftelsen.no/avdeling/romerike/
https://tryggere.no/
http://www.vernforeldre.no/ Nasjonal kontakttelefon 800 30 196


Referanser: Regjeringens Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 – 2017 - Et liv
uten vold
https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/vold-i-narerelasjoner/innsikt/handlingsplan-mot-vold-i-nare-relasjoner/id2340080/



Regjeringens tiltaksplan mot vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom 2014 -2017
- En god barndom varer livet ut
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Tiltaksplan-for-a-bekjempe-vold-og-seksuelleovergrep-mot-barn-og-ungdom-2014-2017/id2344450/



Regjeringens strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom
(2014-2017) Barndommen kommer ikke i reprise
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/BLD/Strategi_Overgrep_m.bokmerker_re
vidert.pdf







Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner
https://www.nkvts.no/sites/komplan/Sider/default.aspx
PROP. 12. S (2016-2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021)
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-12-s-20162017
Retten til å bestemme over eget liv: Handlingsplan mot negativ sosial kontroll,
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020)
https://www.regjeringen.no/contentassets/e570201f283d48529d6211db392e4297/handlin
gsplan_retten-til-a--bestemme-over-eget-liv.pdf
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NOU 2017:12 «Svikt og svik - Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold,
seksuelle overgrep og omsorgssvikt
https://www.regjeringen.no/contentassets/a44ef6e251cd443396588483e97402ab/no/pdfs
/nou201720170012000dddpdfs.pdf



NOVA Rapport 1/17 «Vern av risikoutsatte voksne. Kommunenes varslingssystemer for
avdekking av vold og overgrep»
http://kriminalitetsforebygging.no/wp-content/uploads/2017/05/Vern-av-risikoutsattevoksne.pdf



http://www.forebygging.no/Kunnskapsoppsummeringer/2019/Opplarings--oginformasjonstiltak-for-barn-og-unge-for-a-forebygge-og-avdekke-vold-overgrep-ogkrenkelser-Systematisk-kartleggingsoversikt/



https://bufdir.no/vold/Krisesenterveileder/Rammer_og_forutsetninger/Hvordan_sikre_god
_hjelp_til_voldsutsatte/



https://voldsveileder.nkvts.no/



www.jegvet.no



www.snakkemedbarn.no

