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Veilederen skal være et hjelpemiddel for 
kommuner som skal utarbeide kommunal 
handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

https://komplan.nkvts.no/



Tidligere utgaver  av veilederen



Viktige rapporter for
arbeidet med revisjon
og videreutvikling 
av tidligere utgaver
av veilederen



• Ansatte i kommunale tjenester må gjøre seg kjent med Istanbul-konvensjonens bestemmelser 

slik at de forstår konvensjonens relevans i utøvelsen av tjenesten og i møte med voldsutsatte 

og andre som berøres av volden.

• Kommunenes lovmessige forpliktelser gjennom Istanbul-konvensjonen og krisesenterloven 

må bli tydeligere i kommunenes planverk og i tjenesteapparatet.

• Kommunene bør ha et oppdatert planverk for sitt voldsarbeid med klare politiske, 

administrative og faglige forpliktelser. 

• Handlingsplanen må være tydelig forankret politisk og administrativt. 

Anbefalinger i to NKVTS - rapporter

1. Sandmoe, A., & Nymoen, R. (2019). Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner ; Hvordan brukes de og til hvilken nytte? (NKVTS Rapport 3/2019).

2. Sandmoe, A., Ruud, N., & Bergman, S. (2021). Kommunenes helhetlige arbeid med vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Rapport utarbeidet av NKVTS på oppdrag fra LDO



• En handlingsplan som er tydelig på strategier og konkrete tiltak for voldsarbeidet kan, hvis den 

bygger på situasjonsbeskrivelser og behov i dagens praksis, bli et nyttig styringsdokument for 

politikere og administrasjonen og for kvalitetsutvikling av ansattes praksis. 

• Det bør være en kontinuerlig rapportering på tiltak for å opprettholde fokus på voldsarbeidet.

• Politikere bør etterspørre informasjon om implementering av handlingsplanen og påse at 

handlingsplanen blir evaluert etter endt planperiode.

• Statsforvalteren bør etterspørre kommunens planverk for eget voldsarbeid ved sine tilsyn.

1. Sandmoe, A., & Nymoen, R. (2019). Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner ; Hvordan brukes de og til hvilken nytte? (NKVTS Rapport 3/2019).

2. Sandmoe, A., Ruud, N., & Bergman, S. (2021). Kommunenes helhetlige arbeid med vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Rapport utarbeidet av NKVTS på oppdrag fra LDO

Anbefalinger i to NKVTS-rapporter forts.



• regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

• Alternativ til vold (ATV)

• Kirkens bymisjon ved primærmedisinsk verksted

• Redd Barna

• TryggEst

Utviklet av NKVTS i samarbeid med 
arbeidsgruppe med representanter fra 


