Lover, forskrifter og veiledere
Lover(Lovdata)
Straffeloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-10#KAPITTEL_2-10

§ 282. Mishandling i nære relasjoner
Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold
eller andre krenkelser, alvorlig eller gjentatt mishandler

a) sin nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer,
b) sin eller nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje,
c) sin slektning i rett oppstigende linje,
d) noen i sin husstand, eller
e) noen i sin omsorg.
0 Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74, endret ved lover 25 juni 2010 nr. 46, 24 juni 2011 nr. 32.

§ 283. Grov mishandling i nære relasjoner
Grov mishandling i nære relasjoner straffes med fengsel inntil 15 år. Ved
avgjørelsen av om mishandlingen er grov skal det særlig legges vekt på om den har hatt
til følge betydelig skade eller død, og for øvrig

a) dens varighet,
b) om den er utført på en særlig smertefull måte, eller har hatt til følge betydelig smerte, eller
c) om den er begått mot en forsvarsløs person.
0 Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

§ 284. Kjønnslemlestelse
Med fengsel inntil 6 år straffes den som utfører et inngrep i en kvinnes kjønnsorgan
som skader kjønnsorganet eller påfører det varige forandringer. Rekonstruksjon av
kjønnslemlestelse straffes på samme måte.
Samtykke fritar ikke for straff.
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes yrkesutøvere og ansatte i barnehager,
barnevernet, sosialtjenesten, helse- og omsorgstjenesten, skoler, skolefritidsordninger
og trossamfunn, som ved anmeldelse eller på annen måte unnlater å søke å avverge en
kjønnslemlestelse. Tilsvarende gjelder for forstandere og religiøse ledere i trossamfunn.

Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt. Unnlatelsen er ikke straffbar hvis
kjønnslemlestelsen ikke kommer til fullbyrdelse eller til straffbart forsøk.
0 Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74, endret ved lov 24 juni 2011 nr. 30 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 16 des 2011 nr. 1252).

§ 285. Grov kjønnslemlestelse
Grov kjønnslemlestelse straffes med fengsel inntil 15 år.
Ved avgjørelsen av om kjønnslemlestelsen er grov skal det særlig legges vekt på
om inngrepet har hatt til følge

a) sykdom eller arbeidsudyktighet av noen varighet, jf. § 274,
b) en uhelbredelig lyte, feil eller skade, eller
c) død eller betydelig skade på kropp eller helse.
0 Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

Planer/forskrifter/sentrale handlingsplaner:
«Et liv uten vold»

Statlig(regjeringen) handlingsplan

https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/vold-i-nare-relasjoner/innsikt/handlingsplan-motvold-i-nare-relasjoner/id2340080/
https://www.politi.no/rad_fra_politiet/vold_i_nare_relasjoner/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-15-20122013/id716442/
http://www.vox.no/contentassets/836c4c416ecf4b2eaa2c14536a6b3aaf/deltakerhefte.pdf
(fremmedspråklig)

Rutiner/kartlegging/oversikter:
www.nkvts.no/content/uploads/2015/08/oversiktrutineguiderkartleggingsverktoy1.pdf
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