DRAMMEN
KOMMUNE

Spørsmål nr. 38 (2016)
Til : Masud Gharahkhani
Fra : Rådmannen
Kopi :

Vår referanse
16/8 - 39

Arkivkode

Sted
DRAMMEN

Dato
09.06.2016

Masud Gharahkhani (AP) har stilt følgende spørsmål til rådmannen:
Vil ordføreren som leder beredskapsrådet i kommunen snarest ta initiativ til å gjøre
forebygging av vold i nære relasjoner til oppgave for kommunens beredskapsråd?
https://www.drammen.kommune.no/Documents/Politikk%20og%20lokaldemokrati/Sporsmal
%20og%20svar/Sp%C3%B8rsm%C3%A5l%20nr.%2024%20(2016).pdf

Har oppfølgingsspørsmål til rådmann som kan besvares skriftelig:
I svaret står følgende:
”Arbeidet i forbindelse med vold i nære relasjoner må ivaretas av innarbeidede rutiner i
tjenestene via kommunens helse- og sosialberedskap og via veileder ved arbeid mot vold i
nære relasjoner, og kan slik sett ikke karakteriseres som en krisesituasjon som fordrer innsats
fra de instanser som er involvert i Beredskapsrådet”
Har kommunen et tverrfaglig team som jobber mot vold i nære relasjoner slik hensikten med
Beredskapsråd er ? Og hvis ja, hvem er alle aktørene i dette tverrfaglige organet? Er for
eksempel helsevesenet, krisesenter og Høgskolen med?

Svar:
Rådmannen oppfatter spørsmålet til å ha som intensjon å etterspørre hvordan Drammen
kommune arbeider på systemsiden ifht temaet vold i nære relasjoner, og har tatt utgangspunkt
i den forståelsen når spørsmålet denne gangen svares opp.

Beredskapsrådet i Drammen
Beredskapsrådet har ansvar for å arbeide på systemnivå med å lage planer for å forebygge
eller redusere skader av stor samfunnsmessig implikasjon. Beredskapsarbeidet har sitt
primære fokus på forebyggende, sårbarhetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak
knyttet til mulige store uønskede hendelser med samfunnsmessige konsekvenser.
Beredskapsrådet gjøres operativt dersom det oppstår akutte kriser eller uforutsette hendelser
som utgjør en trussel eller på annen måte er alvorlig for samfunnet.
Drammen kommune har en overordnet beredskapsplan som ramme for kommunens
beredskapsarbeid.
Når det gjelder helsemessig og sosial beredskap har Drammen kommune en egen plan for
helsemessig og sosial beredskap som er vedtatt av bystyret.
Kommunene, de regionale helseforetakene og helseforetakene har etter lov om helsemessig
og sosial beredskap plikt til å utarbeide beredskapsplaner for de tjenestene de har ansvar for.
Planplikten gjelder kriser og katastrofer i fred og krig. I dette ligger det implisitt kriser og
katastrofer som berører eller kan berøre et større antall mennesker/områder. Det gjelder ikke
kriser og katastrofer som rammer en familie som følge av vold innad i familien.
Politirådet i Drammen
Politirådet er et formalisert samarbeid på systemnivå mellom lokalt politi og kommunale
myndigheter. Politirådet har sitt primære fokus på kriminalitetsforebygging og generell
trygghet i lokalsamfunnet. Politirådets formål er utveksling av kompetanse, og samordning av
virkemidler og forståelse av utviklingstrekk.
Ordningen med Politiråd ble i regjeringen vedtatt innført fra 2006. I Politirådet i Drammen
sitter ordfører, varaordfører og gruppeleder for det største opposisjonspartiet fra politisk hold.
Fra administrasjonen sitter utdanningsdirektør og HSO-direktør. Fra Politiet sitter
politistasjonssjefen. Fra 2016 har Drammen kommune ansatt en SLT-koordinator i 100%
stilling som blant annet vil fungere som sekretær for Politirådet.
Drammen kommune har en vedtatt Temaplan for arbeid mot vold. I Temaplanen vises det til
at Politirådet er det organ som på systemnivå diskuterer temaet vold i nære relasjoner.
Temaplanen vil bli revidert i inneværende bystyreperiode, og arbeidet med dette er planlagt
startet opp innen utgangen av 2016. Temaplanen vil bli revidert i tråd med sentral veileder og
med deltakelse fra alle aktuelle aktører.
Når det gjelder den operative oppfølgingen av temaet vold i nære relasjoner skjer dette
innenfor de virksomheter som håndterer enkeltpersoner som er utsatt for vold i nære
relasjoner, utøver vold i nære relasjoner og/eller er ufrivillige tilskuer til vold i nære
relasjoner. Senter for oppvekst har i samarbeid med Politiet utarbeidet en voldsveileder for
akutte situasjoner. Denne har et barnefaglig perspektiv, og er under revisjon. Det er planlagt
utarbeidet tiltakskortene med samme struktur som tiltakskortene i plan for helsemessig og
sosial beredskap.
I tillegg finansierer og samarbeider Drammen kommune med organisasjonen Alternativ til
vold (ATV). ATV er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i
nære relasjoner.

