
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny veileder for kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner 
 
En elektronisk veileder for utarbeidelse av kommunale handlingsplaner om vold i nære relasjoner lanseres 

26. november. Veilederen skal bidra til å sette vold i nære relasjoner på dagsorden og styrke samhandling 

mellom ulike kommunale instanser for å gi best mulig bistand til voldsutsatte. 

 

Veilederen blir tilgjengelig fra denne adressen:  

http://www.nkvts.no/sites/komplan  
 

Hovedhensikten med veilederen er å stimulere flere kommuner til å utvikle en handlingsplan om tiltak mot vold i 

nære relasjoner.  

 

Det er viktig at arbeidet mot vold i nære relasjoner blir løftet frem blant kommunale oppgaver og at det blir tydelig 

hva som er de ulike instansenes ansvar og oppgaver i dette arbeidet. Arbeidet med å lage en handlingsplan gir 

kommunen oversikt over egen innsats på feltet. Handlingsplaner kan også bidra til økt samarbeid instansene 

imellom og avdekker områder der det er behov for omorganisering eller styrket innsats.  

 

Lovforankring 

Det er ikke noen lover som direkte påbyr kommunene å ha handlingsplaner, men flere lover er på ulike måter 

viktige. De sier at kommunene skal ha bestemte tjenester og tilbud, og de gir folk rettigheter til bistand. De to 

viktigste lovene å trekke frem i denne sammenhengen er Lov om kommunale krisesentertilbud og Lov om 

folkehelsearbeid.  

 

Lov om kommunale krisesentertilbud forplikter kommunene til å ha et krisesentertilbud til kvinner, menn og barn. 

Loven krever også at det skal etableres kontakt med andre aktuelle deler av tjenesteapparatet. Særlig aktuelle er §§ 

3 og 4 om individuell tilrettelegging av tilbud og om samordning av tjenester. 

 

Lov om folkehelsearbeid skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak 

og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig 

og systematisk folkehelsearbeid. 

 

Veilederen er utviklet av de regionale Ressurssentra om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS, 

og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS, på oppdrag fra Justis- og 

beredskapsdepartementet.  

 

RVTS bistår kommunene i arbeidet med å utarbeide en handlingsplan. Ta kontakt med RVTS i din region.  
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Ole-Kristian Hjemdal, prosjektleder 
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