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Plan mot vold i nære relasjoner
Kommunedirektørens innstilling
1. Kommunestyret i Hadsel vedtar interkommunal plan mot vold i nære relasjoner.
2. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å utarbeide lokal handlingsplan

Vedlegg :
Interkommunal plan mot vold i nære relasjoner

Bakgrunn
Vold anses som et verdensomspennende helseproblem. En interkommunal plan mot vold i nære
relasjoner skal gi Vesterålen og Lødingen en samlet strategi for å bekjempe vold i nære relasjoner.
Planen inneholder en teoretisk kunnskapsbase, omfang av vold og lokale utfordringer, oversikt av
relevant lovverk og hjelpetilbud samt konkrete tiltak i bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det
forutsettes at den enkelte kommune i tillegg utarbeider en lokal handlingsplan. Det forutsettes også
at planen vedtas uten endringer i selve planen for at den skal fungere som regional plan.

Saksfre mstilling
Innsats mot vold og overgrep er et nasjonalt satsningsområde. Regjeringen anbefaler alle
kommuner å utvikle en lokal handlingsplan mot vold i nære relasjoner som et verktøy for et
helhetlig arbeid.
Vesterålskommunene og Lødingen har et ønske om felles rutiner og tiltak for arbeidet med vold i
nære relasjoner. Formålet med planen er at alle skal kunne leve trygt i Vesterålen og Lødingen.
Den interkommunale planen ble opprettet på bestilling fra regionrådet hvor alle ordførerne i de
seks kommunene Bø, Øksnes, Hadsel, Andøy, Lødingen og Sortland ønsket et felles og tettere
samarbeid for å avdekke og forebygge vold i nære relasjoner. Kommunene har felles politi,
barnevern, legevakt og krisesenter og det danner et utmerket grunnlag for å ha en felles plan mot
vold i nære relasjoner.
Innhenting av lokalt tallmateriale og gjennomgang av anmeldelser viser at vold er et problem i
Vesterålen og Lødingen uten at kommunene til nå har hatt en felles plan for å bekjempe dette.
Arbeidsgruppen har bestått av Randulf Nedrum, SLT--koordinator, Sortland kommune, Gro
Rønning Nyvold, Ledende helsesykepleier, Hadsel kommune, Beate Andersen, Enhetsleder helse
og familie, Andøy kommune, Laila Jota, Psykiatrisk sykepleier, Lødingen kommune, Helen Bye,
Helsesykepleier, Øksnes kommune, Gunnhild Paulsen, Helsesykepleier/jordmor, Bø kommune
samt Line Hågensen, Leder Vesterålen Krisesenter. Arbeidsgruppen har jobbet sammen vår-høst
2019. På grunn av situasjonen med Korona blir planen først fremmet til behandling nå.
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Arbeidsgruppens mandat har vært å utarbeide en interkommunal plan mot vold i nære relasjoner.
Arbeidsgruppen har lagt ved anbefalinger om å videreføre et interkommunalt samarbeid i form av
kurs/fagdager for faglig oppdateringer og på den måte holde fokus på dette viktige arbeidet over
tid.
Planen fremmes nå for behandling i alle kommunen som har vært med i arbeidet. Det forutsettes at
den enkelte kommune selv utarbeider en lokal handlingsplan i tillegg til den regionale planen.
Rådmannens vurdering
En interkommunal plan mot vold i nære relasjoner vil ha betydning for kompetanseutvikling og
fokus på dette viktige arbeidet i hele regionen. En felles plan vil kunne lette arbeidet for de
interkommunale tjenestene. Samtidig vil ansatte i kommunene og befolkningen generelt få mer
innsikt i hvordan man går frem ved mistanke om vold, hvor man kan søke hjelp og/eller
behandling.
Økonomikonsekvenser
En slik plan vil ikke ha personalmessige konsekvenser. De fleste tiltakene i planen kan
gjennomføres innenfor eksisterende økonomiske rammer. Tiltak som krever økte rammer
må behandles i den enkelte kommune i forbindelse med budsjettbehandlingen
Folkehelse- vurderinger
Vold er et alvorlig helseproblem og alt arbeid som bekjemper vold er svært nyttig
folkehelsearbeid. Plan mot vold i nære relasjoner anses som et nyttig verktøy i
folkehelsearbeidet.

Konklusjon
Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å vedta interkommunal plan mot vold i nære
relasjoner.
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