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Agenda

• Nytten av planer i det forebyggende 
arbeidet

• Dokument 3:8 (2021-2022) 
Riksrevisjonens undersøkelse av 
myndighetenes innsats mot vold i 
nære relasjoner

• Et kort innblikk i to av regjeringens 
handlingsplaner



Hvorfor er 
planer nyttige i
det forebyggende
arbeidet?

«Vi lagde en plan for to år
siden, men hun som ledet
arbeidet har sluttet, og jeg
tror ikke vi har igangsatt
noen av tiltakene fra
planen ennå.»



Hvorfor er 
planer nyttig i 
det forebyggende 
arbeidet?

• Planer er ikke, i seg selv, 
nyttig i det forebyggende
arbeidet.

• For å sette tema på dagorden!
• Kan bidra til at voldsutsatte får

et helhetlig og tilrettelagt tilbud
• WHO: Vold og overgrep er et 

alvorlig samfunnsproblem og
et folkehelseproblem

• “Å prioritere arbeidet mot vold
og overgrep er en investering i
fremtiden.” 



Konklusjoner
• Viktige aktører har for lite kunnskap om 

opplysningsplikten, avvergingsplikten og om 
avdekking av vold i nære relasjoner.

• Svakheter i det helhetlige hjelpetilbudet kan
innebære at voldsutsatte ikke får den 
hjelpen de trenger.

• Sakene er prioritert av politiet, men det er 
utfordringer med etterforskning og bruk av 
beskyttelsestiltak

• Mangelfull kunnskap om æresrelatert vold, 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

• For dårlig samordning av tjenester



Innsatsområde 1: 
Målrettet forebygging
Regjeringens fremste mål på dette området er 
å forhindre at vold i nære relasjoner
forekommer. God forebygging kan redusere
behovet for mer inngripende tiltak senere og
spare enkeltindivider og samfunnet for store 
kostnader, bade menneskelige og
økonomiske.
…
For å lykkes i det forebyggende arbeidet, må
samarbeidet og samhandlingen mellom
sektorer som har en rolle og et ansvar
styrkes.



Innsatsområde 2:
Kunnskap og kompetanse for et 
helhetlig hjelpetilbud
Det er et mål å bidra til likeverdige, offentlige 
tjenester ved å sørge for at tjenestene har 
kunnskap og kompetanse til å avdekke og 
følge opp personer som er utsatt for negativ 
sosial kontroll, æresrelatert vold, 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 
...
Arbeid med kompetanseheving om negativ 
sosial kontroll og æresrelatert vold skal ses i 
sammenheng med planer og strategier for å 
øke kompetansen om vold og overgrep i 
hjelpetjenestene. 


