
   

       

 

 

Mandat for Innlandsnettverket mot vold og overgrep i nære relasjoner 

 
 
Nettverket er et regionalt fagnettverk for Innlandet som skal arbeide mot vold og overgrep i 
nære relasjoner, herunder forebygge og bekjempe negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse. 
   

Bakgrunn  
Fagnettverket ble opprettet i desember 2015, med utgangspunkt i tiltak 11 i Handlingsplan 
mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013-
2016). Nettverkets opprinnelige navn var Fagnettverk i Oppland – arbeid mot æresrelatert 
vold. Fra og med 2017 gikk nettverket under navnet Arbeid mot vold i nære relasjoner i 
Oppland (FIO).  
 
I forlengelse av regionreformen i 2020 ble ansvaret for forebygging av negativ sosial 
kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse overført fra IMDi Indre Øst til Innlandet 
fylkeskommune. I nettverksmøte datert 7.februar 2020, ble de involverte parter enige om å 
revidere mandatet for å sikre en omforent forståelse av virke og strategi.   
 
Mandat for det nye Innlandsnettverket sees i sammenheng med Retten til å bestemme over 
eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 
(2017-2020), samt Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021).  

 
Overordnet mål  
Arbeidet skal styrke den sektorielle innsatsen mot vold og overgrep i nære relasjoner, 
herunder forebygge og bekjempe negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse.  
 
Innlandsnettverket skal samarbeide om rammevilkår og økt kunnskap blant 
tjenesteapparatet som bistår personer som utsettes for, eller står i fare for, å bli utsatt for 
tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og vold i nære relasjoner. Beslutningstakere, frivillige 
organisasjoner og trossamfunn er en utvidet del av nevnte målgruppe.  

 

Strategiske mål 2020-2021  
• Særlig fokus på tematikk som berører barn, unge og deres familier. 

• Bidra til å styrke tverrfaglig samarbeid og samhandling på regionalt nivå  

• Bidra til forebyggende arbeid på feltet  



• Bidra til videreutvikling av kompetanse hos tjenesteapparatet i fylket, med tema 

arbeid mot negativ sosial kontroll, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap  

• Bidra til synliggjøring og utvikling av god praksis.  

 
Innlandsnettverket skal utarbeide tiltak med utgangspunkt i de strategiske målene. 
Dokumentet er forankret hos ledelsen i samtlige organisasjoner representert i nettverket.  
 

Nettverksmedlemmer  
Innlandsnettverket består av en fast arbeidsgruppe av regionale sektorparter. Andre aktuelle 
aktører inviteres inn på bakgrunn av tematikk og faglige behov.  
 

Medlemmer av arbeidsgruppen per 7.februar 2020 er:  

• Innlandet fylkeskommune 

• Fylkesmannen Innlandet  

• RVTS Øst 

• Politiet i Innlandet  

• UDI Indre Østland  

• Familievernkontoret Innlandet (Bufetat, region øst) 

• Minoritetsrådgiver, Hamar katedralskole (observatørstatus) 

For å sikre faglig kvalitet og god kontakt med praksisfeltet deltar minoritetsrådgiver ved 
Hamar Katedralskole fast i møtene. 
 
Innlandet fylkeskommune har ansvar for å samordne nettverket i strategiperioden.  


