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BYSTYRET BEHANDLET SAKEN I MØTE 29.09.2014 OG FATTET FØLGENDE VEDTAK:

Nytt kulepunkt på side 20 til pkt. 5.1: Sekundærforebyggende tiltak:

 •   Skolehelsetjenesten skal drive informasjon om vold i nære relasjoner, og om hvor elever kan  
henvende seg hvis de selv eller andre utsettes for vold.

Ved rullering av planen innarbeides forhold om arbeid mot prostitusjon.





























































Vedlegg til Trygg – fri fra vold – Handlingsplan mot vold i nære relasjoner prolongert til 
2020 

Samlet oversikt over tiltak med ansvar – mai 2019 
Forebygging og synliggjøring  

Tiltak Ansvar 

Gjør kjent for befolkningen det utvidede voldsbegrepet, og konsekvensene 
av alle typer vold ved å igangsette opplysningskampanjer i samarbeid med 
andre lokale instanser  

Direktør helse og velferd 
Direktør oppvekst og 
utdanning 

Oppdatere internett- og intranettsider, med ajourført oversikt over 
døgnåpne tilbud for voldsutsatte og rutiner og retningslinjer samt oversikt 
og kontaktinformasjon for eksisterende nettverk, ressursgrupper og 
samarbeidende instanser  

Direktør helse og velferd 

Sørge for at frivillige lag og organisasjoner, herunder 
innvandrerorganisasjoner, blir involvert i forebyggingsarbeidet 

Direktør helse og velferd 
Direktør oppvekst og 
utdanning 

Lage en egen intranettside med lenker til fagstoff og oppdaterte lover på 
feltet   

Direktør helse og velferd 

Vold i nære relasjoner blir årlig tema på møtene i utvidet ressursteam i 
bydelene  

Direktør oppvekst og 
utdanning 

Skolehelsetjenesten skal identifisere flere barn som har vært utsatte for, 
eller vært vitne til vold 

Direktør oppvekst og 
utdanning 

Minoritetsrådgiveren skal danne elev- og foreldrenettverk ved 5 utvalgte 
ungdomskoler 

Direktør oppvekst og 
utdanning  

Skolehelsetjenesten skal drive informasjon om vold i nære relasjoner, og 
om hvor elever kan henvende seg hvis de selv eller andre utsettes for vold 

Direktør oppvekst og 
utdanning 

Tilby utsatte deltakelse på kurset "Bryt voldsarven" Direktør helse og velferd 
Direktør oppvekst og 
utdanning 

Tilby "Kjærestekurs" for voldsutsatte ungdommer. Helsestasjon for 
ungdom, barnevernet, Krisesenteret, Uteseksjonen og ATV skal utvikle, 
organisere og avholde kurset sammen.  

Direktør helse og velferd 
Direktør oppvekst og 
utdanning 

Vold i nære relasjoner skal være et av temaene i ICDP-gruppene  Direktør helse og velferd 
Direktør oppvekst og 
utdanning 

 

 

 



Avdekking av vold i nære relasjoner  

Tiltak Ansvar 

Legevakten, helsestasjoner og fastlegene skal ved mistanke spørre 
pasienter om de er utsatt for vold i nære relasjoner 

Direktør helse og velferd 
Direktør oppvekst og 
utdanning 

Innføre hospiteringsordninger for ansatte i Stavanger kommune: 
• Rådgiverne ved Stavangerskolene tilbys hospitering hos 

Barneverntjenesten 
• NAV- og HSK-ansatte tilbys hospitering ved Krisesenteret 

Direktør helse og velferd 
Direktør oppvekst og 
utdanning 

Innføre faste halvårlige møter mellom de fire NAV- kontorene og 
Krisesenteret 

Direktør helse og velferd 

Identifisering og håndtering av saker som omhandler vold i nære 
relasjoner skal omtales i virksomhetsplanene og kommunens Handlings- 
og økonomiplan 

Direktør helse og velferd 
Direktør oppvekst og 
utdanning 

Fysio- og ergoterapitjenesten, Hjemmebaserte tjenester, Helse- og 
sosialkontorene og NAV skal ha økt oppmerksomhet på vold ved 
hjemmebesøk og i andre møter med innbyggere  

Direktør helse og velferd 

Gjøre bedre kjent de ansattes plikt til å melde til barnevernet ved 
mistanke om vold  

Direktør helse og velferd 
Direktør oppvekst og 
utdanning 

Bistand og beskyttelse til voldsutsatte  

Tiltak Ansvar 

Sikre at Stavanger kommune har et behandlingstilbud til voldsutsatte Direktør helse og velferd 

Tilby utsatte plass på aktuelle kurs fra ATV og spesialisthelsetjenesten Direktør helse og velferd 
Direktør oppvekst og 
utdanning 

Ansatte som har kontakt med familier som lever med vold skal informere 
dem om voldens alvorlige skadevirkninger for barn  

Direktør helse og velferd 
Direktør oppvekst og 
utdanning  

Voldsutsatte med behov for langvarige og koordinerte tjenester skal få 
tilbud om Individuell plan 

 Direktør helse og velferd 

Sørge for at ansatte i større grad benytter muligheten til å drøfte saker 
anonymt med politiet eller barnevernet 

 Direktør helse og velferd 
Direktør oppvekst og 
utdanning 

Sørge for at alle ansatte er kjent med sin plikt til å melde og avverge 
kriminelle handlinger herunder vold 

Direktør helse og velferd 
Direktør oppvekst og 
utdanning 

Utarbeide og videreformidle informasjon til utsatte om mulighet til å få 
gratis juridisk hjelp fra navngitte bistandsadvokater v/Stavanger tingrett.  

Direktør helse og velferd 
Direktør oppvekst og 
utdanning 



Sørge for at nye anbefalinger fra Helsedirektoratet angående 
svangerskapsomsorgen blir raskt implementert 

Direktør oppvekst og 
utdanning 

Bistand til voldsutøvere 

Tiltak Ansvar 

Tilby voldsutøvere behandling  Direktør helse og velferd 
Direktør oppvekst og 
utdanning  

Tilby voldsutøvere deltakelse på ATVs kurs "Bryt voldsarven"  Direktør helse og velferd 
Direktør oppvekst og 
utdanning 

Anbefale og henvise voldsutøvere til Familievernkontoret Direktør helse og velferd 
Direktør oppvekst og 
utdanning  

Anbefale voldsutøvere å ta kontakt med Konfliktrådet Direktør helse og velferd 
Direktør oppvekst og 
utdanning  

Samhandling og samordning 

Tiltak Ansvar 

Innføre strategimøter i saker der flere instanser er involvert samt 
evalueringsmøter når krisen er over  

Direktør helse og velferd 
Direktør oppvekst og 
utdanning 

Innføre halvårlige møter mellom Krisesenteret, Barnevernet, 
Helsestasjonens familiesenter, Familievernkontoret, og ATV 

Direktør helse og velferd 
Direktør oppvekst og 
utdanning 

Innføre avklaringsmøter mellom Hjemmebaserte tjenester, Helse- og 
sosialkontorene og Krisesenteret 

Direktør helse og velferd 
Direktør oppvekst og 
utdanning 

Fortsette deltakelse i etablerte ressursgrupper og nettverk 
(ressursgruppen mot menneskehandel, nettverket mot tvangsekteskap) 

Direktør helse og velferd 
Direktør oppvekst og 
utdanning  

Igangsette ansvarsgruppemøter i saker der brukeren samtykker til dette Direktør helse og velferd 
Direktør oppvekst og 
utdanning 

Kunnskap og kompetanse 

Tiltak Ansvar 

Avholde halvårlige fagdager med tema vold, i samarbeid med politiet, 
ATV, BUFETAT, Barnehuset 

Direktør helse og velferd 
Direktør oppvekst og 
utdanning 

Avholde 4 kurs i året med tema æresrelatert vold og tvangsekteskap Direktør helse og velferd 
Direktør oppvekst og 
utdanning 

Utvikle verktøy for håndtering av voldssaker, sørge for at alle ansatte er 
kjent med verktøyet 

Direktør helse og velferd 
Direktør oppvekst og 
utdanning 



Utvikle nettbaserte kurs for ansatte om risikofaktorer, risikogrupper, 
symptomer for vold i nære relasjoner 

Direktør helse og velferd 
Direktør oppvekst og 
utdanning 

Identifisering og håndtering av voldssaker skal bli en del av nyansattes 
opplæring i aktuelle virksomheter 

Direktør helse og velferd 
Direktør oppvekst og 
utdanning 

Sikre kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling ved lov- og 
forskriftsendringer 

Direktør helse og velferd 
Direktør oppvekst og 
utdanning 

Styrke jordmødre og helsesøstres formelle og praktiske kompetanse om 
vold i nære relasjoner 

Direktør oppvekst og 
utdanning 

 

 

 



Arne Rettedalsgate 12, 4008 Stavanger. Telefon: 51 50 70 90.
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