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En stadig bredere, sentral satsing mot vold i nære relasjoner

Regjeringens handlingsplaner: 

• Handlingsplan ”Vold mot kvinner” (2000 – 2003) 
• Handlingsplan "Vold i nære relasjoner" (2004-2007)
• Handlingsplan mot vold i nære relasjoner ”Vendepunkt”(2008 –

2011)
• Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2012)
• Handlingsplan mot voldtekt (2012 -2016)
• Handlingsplan mot tvangsekteskap (2008-2011)
• Handlingsplan mot kjønnslemlestelse (2008-2011)
• Handlingsplan mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap (2012)



Hva er vold i nære relasjoner ?

• Vold og overgrep i parforhold
� Fysisk vold - Psykisk vold - Seksuelle overgrep ( voldtekt )

• Vold og overgrep mot barn
� Fysisk vold - Psykisk vold - Seksuelle overgrep ( incest )
� Vitne til vold mot nærstående

• Vold og overgrep mot eldre
� Fysisk vold - Psykisk vold - Økonomisk vold (utnyttelse, trusler)

• Tvangsekteskap
� Ungdom nektes retten til å bestemme hvem de skal gifte seg 

med
• Kjønnslemlestelse - Kvinnelig omskjæring 



Hvor omfattende er vold i nære relasjoner?      (1)

• I perioden 1991 til 2011 ble 172 personer drept av partner 
eller tidligere partner. Av disse er 20 menn og 152 kvinner. 

• Politiet registrerte 3 114 anmeldelser om mishandling i 
familien i 2011 ( Straffelovens § 219 ). Dette innebærer en 
økning på 107% fra 2007 til 2011

• Årlig registrerer krisesentrene ca. 2500 opphold av kvinner og 
ca. 1800 opphold av barn

• I 2011 ble det mottatt 1217 anmeldelser for voldtekter eller 
voldtektsforsøk (§ 192, 1, 2 og 3 ledd og grov uaktsom)



Hvor omfattende er vold i nære relasjoner?   (2)

• NIBR undersøkelse mai 2005

• Omfatter 4600 personer mellom 20 og 54 år
• 1 av 12 kvinner har opplevd å bli utsatt for grov vold av en 

partner
• 1 av 50 menn har opplevd det samme
• Hver fjerde kvinne ( 25 % ) og hver femte mann ( 20 % ) har vært 

i forhold der det forekommer vold eller trusler om vold
• Oslo undersøkelsen ( NKVTS ) viste at 14 % av kvinner og 8 % 

av menn har opplevd vold i parforhold



Vold mot barn

• Alarmtelefonen for barn (116 111)har mottatt 29 000 
henvendelser siden oppstart 2. juni 2009 – omfatter også 
henvendelser om vold i hjemmet

• Justisdepartementets voldsmåling fra 2008 viste at 1650 
barn opplevet vold i eget hjem i løpet av en uke 

• NOVA studie av avgangselever i videregående skole; 
• 25 prosent rapporterte minst ett tilfelle av fysisk vold 

fra en forelder 
• 7 prosent rapporterte fysisk vold fra begge foreldrene



Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjon er 2012

• 23 tiltak gjennomføres i 2012

• Samarbeid mellom : 
- Helse- og omsorgsdepartementet
- Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet 
- Kunnskapsdepartementet 
- Justis- og beredskapsdepartementet



Regjeringens handlingsplan 2012  (forts)

• Forebygge og synliggjøre
• Voldsmåling for å synliggjøre voldens omfang og konsekvens
• Kurs i videregående skole; konflikthåndtering og kommunikasjon

• Bistå og beskytte
• Evaluere kommunens implementering av krisesenterloven
• Nasjonal kontakttelefon – vern for eldre

• Avdekke og straffeforfølge
• Implementering risikovurderingsverktøy SARA i politiet

• Samarbeid og samordning
• Nettbasert veileder for kommunale handlingsplaner
• Nasjonal nettportal vold i nære relasjoner/voldtekt

• Kunnskap og kompetanse  
• Innhente kunnskap om utsatthet for vold i nære relasjoner i LHBT og 

den samiske befolkningen 



Politiets arbeid

• Politiets arbeid med vold i nære relasjoner 
• Instruks for politiets behandling av vold i nære relasjoner 15.04.02
• Rundskriv om familievoldskoordinatorer 23.04.02
• Håndbok for håndtering av familievoldssaker 15.06.02
• Familievoldskoordinatorer 01.07.02
• Nasjonale retningslinjer for vitnebeskyttelse 09.05.03
• Besøksforbud – kan omfatte person eller sted i et bestemt tidsrom
• Bestemmelse om fiktiv identitet 01.01.04
• Mobile voldsalarmer 01.01.04
• Minstestandard 100% stilling for koordinator 01.01.08
• Egne familievoldsteam i store distrikt 01.01.08
• Veileder om politiets arbeid med vold i nære relasjoner mars 2009
• Implementering av 3. generasjons voldsalarmer i 2010
• Pilot med ”omvendt voldsalarm” i løpet av 2012



Pilotprosjekt med sikkerhetsvurdering (SARA – PV)

• Spousal Assault Risk Assessment Guide: Police Version 
(SARA PV)

• Implementering av sjekkliste/verktøy for å identifisere 
risikofaktorer for voldsutøvelse

• Testet ut i to politidistrikt Oslo og Vestfold og evaluert av 
Politihøgskolen/ Brøset (St. Olavs Hospital)

• Gradvis implementering i alle landets politidistrikt fra 
2013



Lovgrunnlag

• Skjerpet strafferamme for vold i nære relasjoner. Hevet til fire år i 
2010. Grove tilfeller kan straffes med fengsel inntil seks år.

• Avvergingsplikten skal gå foran enhver taushetsplikt. Lovendring  
trådte i kraft i 2010, Plikt til å kontakte politiet eller på annen måte 
forsøke å avverge en alvorlig straffbar handling hvis man holder det 
som mest sannsynlig at det vil bli begått. 

• Straffskjerpende omstendighet i straffeloven av 2005 at den 
straffbare handlingen er begått i nærvær av barn under 15 
år. (Synliggjør at barnet påføres store belastninger – de er ikke bare 
«vitne» til vold) 

• Barn kan også få selvstendig rett til voldserstatning i dersom det 
lever med vold i sin familie - uten selv å være direkte utsatt for vold

• Endring i Barneloven i april 2010 – barn skal ikke utsettes for noen 
form for vold, herunder ”klaps” som ledd i barneoppdragelse



Taushetsplikt – Opplysningsplikt - Opplysningsrett

• Barnevernloven § 6 – 4, 2 pålegger opplysningsplikt til barnevernet 
for offentlige myndigheter når det er grunn til å tro at barn lever 
med alvorlig risiko. Særskilt nevnte yrkesutøvere pålegges samme 
plikt. Tilsvarende bestemmelse er tatt inn i en rekke profesjonslover

• Taushetsplikten er regulert både i forvaltningsloven § 13                             
i profesjonslovgivningen og i etiske retningslinjer – hva veier tyngst?

• Utfordringer i praksis er blant annet:
• Forholdet mellom taushetsplikt og opplysningsplikt
• Kunnskap om reglene
• Støtte og veiledning i situasjoner med vanskelige avveininger 



Samarbeid og deling av informasjon – hva nå?

• Aktuelle arbeidsdokumenter
� Regjeringens forebyggende strategi 2010
� Kriminalforebyggende handlingsplan «Gode krefter» 2010-12
� Ny kriminalitetsforebyggende plan våren 2013

• Aktuelt om gjennomføring
� Arbeidsgrupper på tvers av relevante departementer
� NOVAs undersøkelse – Arbeidet ledes av Helse- og omsorgs 

dep
� Oppfølging av 22. juli rapporten

• Utfordring : Koordinering i praksis for å nå et felles mål                     
- å redusere omfanget av den volden som skjer i nære relasjoner 



Veien videre

• Prop. 1 S (2012 – 2013) Budsjett forslaget for neste år kom 
8.oktober her omtales utfordringer og satsinger også vold i nære 
relasjoner 

• Stortingsmelding om vold i nære relasjoner legges frem for Stortinget 
i løpet av desember 2012

• Politihøgskolens evaluering av vold i nære relasjoner ferdigstilles i 
desember 2012 og følges opp med en strategi for videreutvikling av 
arbeidet

• Evalueringen av barnehusmodellen og arbeidsgrupperapport om 
dommeravhørsforskriften ferdigstilt 16. oktober 2012 - skal følges 
opp med nødvendige tiltak

• Ny handlingsplan om vold i nære relasjoner for perioden 2014 –
2017 legges etter planen frem i løpet av august 2013


