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Rullering av Handlingsplan mot vold i nære relasjoner orientering om arbeidet
Sammendrag
Arbeidet med Handlingsplan mot vold i nære relasjoner er startet høsten 2015. Noe forsinket tas det
sikte på behandling av planen i bystyret i juni 2016.

Saksopplysninger
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner ble vedtatt av bystyret 28.10.2010 (PS 10/114) og ble
evaluert i 2013. Planen er besluttet rullert i 2015 i samme vedtak. Av kapasitetshensyn i
avdelingene Oppvekst og kultur og Helse og omsorg, er arbeidet med rullering av planen startet opp
først høsten 2015. Planen planlegges fremmet for bystyrebehandling i juni 2016.
Det er dannet styringsgruppe bestående av kommunaldirektørene for OK og HO avd.
Arbeidsgruppe ledes av ledende helsesøster og består videre av representanter for Krisesenteret i
Salten, barneverntjenesten, grunnskole, flyktningekontor og sosialfaglig rådgiver HO stab. Det har
så langt ikke blitt rekruttert brukerrepresentant, da dette er en utfordring. Det planlegges et møte
med bredt sammensatt referansegruppe i løpet av desember 2015, etter at arbeidsgruppen har
utarbeidet et arbeidsdokument som er egnet til å gi innspill på.

Vurderinger
Arbeid mot vold i nære relasjoner med kommunal handlingsplan er et prioritert og viktig område,
som har fått stadig økende fokus i hjelpeapparatet, etter som kunnskapsnivået om skadelige effekter
av å bli utsatt for vold eller være vitne til vold har økt internasjonalt, nasjonalt og i kommunene.
Bruk av planen vurderes ikke å fordre ekstra ressurser, men medvirke til økt bevissthet og økt
kompetanse hos eksisterende personell.

Konklusjon
Det er ei målsetting om å utarbeide et dokument som er kjent og brukt innenfor alle aktuelle
virksomheter i kommunen, samt innen ledelse.
Orienteringen tas til etterretning.
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