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Høring - Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2017-2020 
 
 
Molde kommune legger herved «Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2017-2020» ut til 
offentlig høring 
 
Høringsfrist: 5.mai 2017 
 
Bakgrunn for planen: 
Ny Handlingsplan mot vold i nære relasjoner er et samarbeid mellom 10 kommuner i vår 
region, Krisesenteret for Molde og omegn IKS og det Regionale ressurssentret mot vold, 
traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).  
 
Representantskapet for Krisesenteret for Molde og omegn IKS ga kommunene i oppdrag å 

utarbeide en felles plan for vår region. I et samarbeid mellom Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, 

Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes har det vært gjennomført en felles 

prosess for å få utarbeidet en regional plan som tar utgangspunkt i både regionale og lokale 

forhold.  

Krisesenteret for Molde og omegn IKS inngikk en avtale med RVTS om et samarbeid i 

planprosessen. Det ble opprettet en regional prosjektgruppe med representanter fra alle 

eierkommunene, samt SMISO, Politiet og Krisesenteret for Molde og omegn IKS.  
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Vold i nære relasjoner, enten det er mot barn, unge, voksne eller eldre er en 
folkehelseutfordring. I tillegg til de helsemessige konsekvensene vet vi at vold i nære 
relasjoner også har store sosiale konsekvenser.  
 
Molde kommune vedtok «Handlingsplan mot vold i nære relasjoner» i 2009. Undersøkelser 
viser at planen var lite kjent i kommunen. I gjennomgangen av planen fra 2009 har det vært 
nødvendig å se på andre/nye tiltak for å forebygge, avdekke og stoppe vold i nære 
relasjoner.  
 
Den regionale prosjektgruppa har utarbeidet en felles tiltak/handlingsplan, med noe lokal 
informasjon fra den enkelte kommune. Molde kommune etablerte i tillegg en arbeidsgruppe 
som har sett på lokale forhold. 
   
Lokal informasjon om Molde kommune:  

- Kapittel 2.0 Bakgrunn og planprosess: side 7 og 8 
- Punkt 2.3 Forankring: Om planer og dokumenter for Molde kommune side 8 
- Kapittel 4.0 Omfang: tall fra Barneverntjenesten for Molde kommune på side 12 
- Kapittel 5.0 Tjenester: viser til kommunale tjenester for Molde kommune, side 16 

 
Planen er inndelt i følgende kapittel: 

1. Innledning 
2. Bakgrunn og planprosess 
3. Definisjoner  
4. Omfang 
5. Tjenester 
6. Formelle bestemmelser 
7. Konkret tiltak/handlingsplan 
8. Referanser, kilder og lenker 

 
 
Den konkrete tiltak/handlingsplanen er felles for alle ti kommunene. 
 
Hovedmål for tiltak/handlingsplanen er:  
Kommunene skal styrke handlingskompetansen til å forebygge, avdekke og stoppe vold i 
nære relasjoner mot personer i alle aldre. Planen skal sikre etablering og samordning av 
tiltakene som er rettet mot både voldsutsatte og voldsutøver.  
 
Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner har definert 5 delmål: 

- Handlingsplanen er kjent og forankret i hele organisasjonen 
- Øke ansattes kunnskap og forståelse om vold i nære relasjoner 
- Øke innbyggernes kunnskap om vold i nære relasjoner og hvem som kan hjelpe 
- Alle enheter skal ha prosedyrer som er kjent og kvalitetssikret 
- Økt samarbeid og samhandling 

 
Her kan nevnes at for å øke ansattes kunnskap og forståelse om vold i nære relasjoner tilbyr 
RVTS- Midt Norge et kompetanseløft, ved å lage en kursrekke over to år. Høgskolen I Molde 
vil også bidra og følger prosessen med kompetanseløftet.   
 
Alle de 10 kommunene skal sende planen ut på høring. Den regionale prosjektgruppen vil 
behandle alle høringsinnspillene.  
 
Den regionale prosjektgruppa vil møtes jevnlig for evaluering/rullering av planen i 
planperioden. 
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Merknader til planforslaget kan sendes til: 
 

- Postmottak@molde.kommune.no  
- Postadresse: Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 Molde  
- Molde kommunens hjemmeside, Planportalen: 

                 http://www.molde.kommune.no/hjem.291263.no.html 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Eirik Heggemsnes  
Kommunalsjef  
  
  
Vennligst oppgi «vår ref.» eller saksbehandler ved all henvendelse i denne saken 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: 
1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2017-2020 
2 Flytdiagram 
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