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Våge å spørre - og mot til å handle!

I internasjonal sammenheng er 

Norge langt fremme i arbeidet 

med å bekjempe vold i nære 

relasjoner

Volden rammer likevel mange

Manglende kvalitet og 

samordning medfører at utsatte 

risikerer å ikke få den hjelpen de 

har behov for, og personer i 

særlige sårbare situasjoner og 

posisjoner kan falle utenfor



Utvikling i helse-, sosial- og omsorgstjenesten

• KommuneNorge har beveget seg 

de siste 20 årene i synet på egen 

rolle opp i mot innbyggerne

• Fra autoritetsutøvelse 

• Til stakkarsliggjøring 

• Til styrking og myndiggjøring

• Det handler om å komme seg 

positivt videre i eget liv

• Det handler om å leve!



Drammen kommune skal bistå de som trenger oss 

på en slik måte at de kommer positivt videre i eget 

liv
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• Bystyrets strategier angir retning, med 

påfølgende faglige satsinger i samme 

retning som bystyrets mål 

• Det er motiverende å se brukere som blir 

stadig mer selvhjulpne = resultater av 

innsatsen vår bidrar til positiv arbeidskultur 

med fokus på innbygger’n

• En bi-effekt er at jo flere innbyggere som 

mestrer eget liv – desto flere har vi 

kapasitet til å hjelpe



Strategisk utvikling av Betzy og Bris

FAG

• Massiv kompetanse-

satsing

• Nyansatt-opplæring

• Internundervisning

• Kvalitetssystem

• Internkontroll

• Etiske refleksjoner

• Barnefaglighet

• Studenter

• Kunnskap om andre

FOLK

• Heltidskultur

• Fast ferieavvikling

• Arbeidsplaner

• Faste nattevakter

• Personalmøter

• Tverrfaglighet

• Kvalitetsarenaer

• Arbeidsmiljøfokus

• Nærledelse

• Økt samarbeid
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PENGER

• Strammere ledelse

• Nyansettelser

• Oppgraderte lokaler

• Investert i sikkerhet

• Omdømmebygging

• Kurs og seminarer

• Kompetansesatsing

• Informasjonstiltak

• Undervisning

• Lavterskel kurs



Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

• Snakk om det

• Før det skjer

• Ingen glemt

• Hjelp når du trenger det
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Komplekse sammenhenger 

– suksesskriterium er samhandling



- Om du tør spørre, tør folk å svare

• Bidra til økt kunnskap i 

samfunnet om fenomenet vold

• Øke kunnskap om virkemidler for 

å forebygge, avdekke og hjelpe

• Moduler med nettbasert 

opplæring – vil gi rom for 

fleksibel kompetansetilførsel

• Revidert veileder ved arbeid mot 

vold
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Snakk 
om det



Styrking av målrettet og tidlig innsats

• Tverrfaglig, tidlig innsats

• Den tverrfaglige 

spisskompetansen på temaet 

skal gjøres mer tilgjengelig og 

synlig for innbyggere, 

samarbeidspartnere og 

medarbeidere

• Tjenester med fokus på 

risikodempende tiltak – for alle –

hvor eldre er en målgruppe med 

særskilt fokus
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Før det 
skjer



Økt kunnskap og bredere virkemiddelbruk

• Foreldreveiledning og 

rådgivingstjeneste for barn og 

unge 

• Bistå risikoutsatte med tiltak

• Et krisesentertilbud for alle

• Vurdere utvidet samarbeid med 

«Alternativ til vold» for å styrke 

tidligforebygging for voldsutøver 

og voldsutsatt
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Ingen 
glemt



Rett hjelp til rett tid til alle som har behov for det

• Forprosjekt for nytt krisesenter 

– vurderes i Nye Drammen

• Styrke tilbudet om akutt 

nødhjelp i samarbeid med 

frivillige, humanitære 

organisasjoner og NAV
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Hjelp 
når du 
trenger 

det



Med ønske om en spennende samling

- det handler om å leve!
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