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Innledning

Vold i nære relasjoner er et omfattende samfunnsproblem som 

kan gi langvarige fysiske og psykiske konsekvenser for den som 

 rammes. Vold i nære relasjoner innebærer at volden utøves av per-

soner som er eller har vært medlem av samme husstand, eller som 

 personen har en nær relasjon til. Nordmøre Krisesenter har de siste 

33 årene vært en viktig aktør i arbeidet mot vold i nære relasjoner.

I 2018 var det 47 krisesentre fordelt i alle landets fylker.

1.1 Krisesenterlovens formål

Krisesentertilbudene ble fra 2010 en lovpålagt oppgave og et kom-

munalt ansvar.

Formålet med denne loven er å sikre et godt og helhetlig krise-

senter tilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold i nære 

relasjoner.

Krisesenterloven slår fast at kommunene har ansvar for å sikre 

et godt og helhetlig krisesentertilbud, (krisesenterloven § 1). Det 

er kommunene som ifølge loven skal sørge for at personer utsatt 

for vold i nære relasjoner har tilgang til et krisesentertilbud i form 

av botilbud, dagtilbud, telefontilbud og oppfølging i reetablerings-

fasen (krisesenterloven §2). Tilbudet skal være individuelt tilrettelagt 

(krisesenterloven §3), og samordnet med hjelp fra andre tjenester 

(krisesenterloven §4). 

1.2 Visjoner og arbeidsmål for Nordmøre Krisesenter IKS

Nordmøre Krisesenter IKS skal sørge for at ansatte leverer tjenester 

i henhold til lovverk og mandat, og at ansatte har god kompetanse, 

slik at tilbudet blir av god faglig kvalitet. 

Ansatte arbeider etter prinsippet «Hjelp til selvhjelp», og mener 

at den som eier problemet også sitter med de beste løsningene. 

Gjennom veiledning, refleksjon, støtte og omsorg skal vi hjelpe den 

enkelte til å finne sin vei ut av problemet og videre i livet.

Gjennom et systematisk HMS arbeid skal et godt arbeidsmiljø 

sikres.

1.3 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter

Ansatte ved krisesenteret skal opptre likt mot alle som oppsøker 

senteret, uansett status, kulturbakgrunn, politisk eller religiøs over-

bevisning og respektere brukernes egenverdi uansett personlig og 

moralsk oppfatning. Medmenneskelighet skal stå i høysetet.

1
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1.4 Historikk

Kristiansund fikk sin første krisesentertelefon i 1980 etter  initiativ 

fra frivillige og fra Kristiansund og omegn kvinneråd. Telefonen ble 

 installert på Barmannhaugen eldresenter, under en kjellertrapp bak 

et forheng. Etterhvert som telefonen ble mer kjent, kom  historier om 

årelange lidelser, vold og overgrep frem. Det ble avdekket et stort 

behov for et tilfluktsted hvor kvinner kunne overnatte og  snakke om 

sine problemer.

1. januar 1986 åpnet Nordmøre Krisesenter et krisesentertilbud 

i leide lokaler i Ynglingebygget i Kristiansund. I starten mottok 

 senteret økonomisk støtte kun fra Kristiansund kommune.

I 1990 ble det inngått en samarbeidsavtale om økonomisk støtte 

mellom 9 kommuner på Nordmøre. Dette var Aure, Averøy, Frei, 

Halsa, Smøla, Surnadal, Tingvoll og Tustna. Kristiansund var verts-

kommune.

I 2012 ble Nordmøre Krisesenter omdannet til et IKS (Interkom-

munalt selskap). 

Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Surnadal, Smøla og Tingvoll var 

eierkommuner.

Organisasjonen 

2.1 Eierkommuner

Eierkommuner er: Aure, Averøy, Halsa, Kristiansund, Smøla, Surnadal 

og Tingvoll kommune.

I 2018 var det 46.551 innbyggere totalt i eierkommunene.

2
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2.2 Styrende organer

I henhold til selskapsavtale og vedtekter for Nordmøre Krisesenter 

IKS. Selskapets styrende organer er:

a)  Styret velges av representantskapet etter forslag fra eierkom-

munene. Styret velges for 4 år og følger kommunevalgperioden. 

Styret skal bestå av 5 medlemmer med personlig varamedlemmer. 

Fire representerer kommunene og en representerer ansatte.  

Styret avgir innstilling i saker som forelegges representantskapet. 

Styret utøver enhver myndighet som ikke er tillagt representant-

skapet. 

Det har vært avholdt 5 styremøter i 2018.

b)  Representantskapet er selskapets øverste organ og eierkom-

munene oppnevner sine respektive representanter med vara. 

Oppnevning av representantskapet gjelder for 4 år og følger 

kommunevalgperioden. Representantskapet skal behandle 

 årsmelding, regnskap, budsjett og økonomiplan, og andre saker 

som styret vil ta opp. Det har vært avholdt 2 møter i represen-

tantskapet i 2018.

c) Selskapets daglige drift ledes av daglig leder.

2.3 Organisasjonskart

Totalt er det 6,6 årsverk ansatt ved Nordmøre Krisesenter IKS.

Styret

Daglig leder
1 årsverk

Barneansvarlig/nestleder
1 årsverk

4 miljøarbeidere
2,63 årsverk

2 miljøassistenter
1,21 årsverk

1 miljøterapeut
0,80 årsverk

Representantskapet
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2.4 Representantskapet

Representantskapet for Nordmøre Krisesenter IKS valgt 04.05. 2016,

Nytt representantskap velges ved kommunevalget 2019.

Leder Ingrid Rangønes Averøy

Vara Jan Erik Øksenvåg Averøy

Nestleder Helge Røv Surnadal

Vara Lilly Gunn Nyheim Surnadal

Medlem Lilian Wessel Aure

Vara Bjørg Width Aure

Medlem Ola Rognskog Halsa

Vara Elbjørg Harriet Reiten Halsa

Medlem Roger M. Osen Smøla

Vara Tove Rokstad Smøla

Medlem Nina Vågen Roaldset Tingvoll

Vara Lars Jostein Holten Tingvoll

Medlem Kirsti Dyrnes Kristiansund

Vara Ildrid Melby Kristiansund

2.5 Styret

Styret ved Nordmøre Krisesenter IKS valgt 04.05.2016, nytt styre 

velges ved kommunevalget 2019.

Styreleder Ragnhild Helseth

Nestleder Stein Sandvik

Styremedlem Henny Marit Turøy

Styremedlem Inge Aukan

Styremedlem ansatte Annette Strietzel

Vara rep. Ansatte Marie Vågen Sandøy

Vara Per Magne Waagen

Vara Silje Wessel

Vara Helge Halvorsen
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Økonomi

3.1 Driftsbudsjett 2018

Budsjett/driftstilskudd til Nordmøre Krisesenter IKS i 2018 var totalt 

på kr 6 070 270,-

Regnskapsfører er Siri Rypdal Nilssen ved økonomiseksjonen i 

Kristiansund kommune. Årsregnskapet revideres av Møre og Romsdal 

Revisjon IKS.

3.2 Kostutgifter

Krisesentertilbudet skal være gratis, og det skal ikke kreves egen-

andel. Unntak fra dette er bidrag til utgifter til mat til kostpris. Etter 

en gjennomgang i styremøtet 12.03.2018, ble denne ordningen 

avsluttet.
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Tilsyn av krisesentertilbudet

4.1 Fylkesmannens tilsyn

Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunene oppfyller plikt ene 

i Krisesenterloven § 9 og gjeldende krav til krisesentertilbudet jf. §2, 

individuell tilrettelegging jf. §3, samordning av tjenester  jf. §4 og 

internkontroll jf. §5.

Tilsynet rettes mot kommunene og ikke det enkelte krisesenteret.

Tilsyn fra Fylkesmannen ble foretatt 16.05.2018. I sin vurdering 

 skriver fylkesmannen følgende: 

«Tilbudet til menn og barn er ikke likeverdig med tilbudet til kvinner 

og barn. Uteområde for barn som kommer i følge med mor er ikke 

skjermet og barn som kommer i følge med far har ikke tilbud om 

uteområde i det hele tatt.

Krav til individuelt tilpasset tilbud

Det følger av krisesenterlova at tilbudet skal være individuelt  tilpasset 

og ifølge veileder utarbeidet av Barne-, ungdoms og familie departe-

mentet forutsetter dette bl. a. ‘Trygge uteareal for barn’. Fylkes-

mannen i Møre og Romsdal kan ikke se at Nordmøre Krisesenter 

IKS i dag tilbyr dette og ber derfor om en skriftlig tilbake melding fra 

Kristiansund kommune som vertskommune på hva som skal gjøres 

for å rette opp i dette.

Sikkerhetstiltak:

Når det gjelder sikkerhetstiltakene rundt avdelingen for menn ber vi 

om at det gjøres en intern gjennomgang/risikovurdering av lokali-

tetene knyttet opp til kravene i forskriften. Kopi av forskriften med 

kommentarer følger vedlagt. Vi ønsker tilbakemelding på hvilke tiltak 

som her iverksettes for å tilfredsstille forskriften».

Tiltak:

Det er iverksatt tiltak for å følge opp de krav som fylkesmannen stiller.

Når det gjelder fylkesmannens vurdering om at menn og barn er 

ikke har et likeverdig tilbudet med tilbudet til kvinner og barn. Følg-

ende tiltak er gjennomført fra Krisesenterets side: Det er ansatt en 

sosionom med lang erfaring fra arbeid med volds- og traumeutsatte 

gutter og menn. 

Når det gjelder sikkerhetskrav og uteareal for barn, arbeides det 

nå systematisk med dette i et samarbeid mellom Krisesenteret og 

Kristian sund kommune. 

Daglig leder har tatt kontakt med politiet ved familievoldskoordi-

nator og trussel koordinator for å få bistand til en gjennomgang av 

sikkerheten i botilbudet for menn. Det er satt av kr 50 000,- i budsjet-

tet 2019 til gjennomføring av diverse sikkerhetstiltak.

Det er satt ned en gruppe med representanter fra  Krisesenteret 

og Kristiansund kommunen som skal foreta en risikovurdering i 

4



10

hht Fylkes mannens krav. Og det arbeides for å finne løsninger som 

tilfredsstiller kravene. Det er også under arbeid en internkontroll-

gjennomgang i samarbeid mellom Kristiansund kommunen og 

 krisesenteret, verneombud og daglig leder deltar. 

ROS analyse er under arbeid.

4.2 Internkontroll

Veileder for internkontroll viser til at det fra 1 januar 2010 ihht lov 

om kommunale krisesentertilbud § 8, skal foretas internkontroll fra 

kommunen for å sikre at kommunen utfører sine oppgaver innenfor 

feltet i samsvar med de krav som følger av regelverket. Regelen har 

følgende ordlyd:  

«Kommunen skal føre internkontroll for å sikre at dei verksemdene 

og tenestene som utgjer krisesentertilbodet, utfører oppgåvene sine 

i samsvar med krav fastsette i lov og forskrift. Kommunen må kunne 

gjere greie for korleis ein oppfyller denne plikta» (Barne-, like-

stillings- og inkluderingsdepartementet 2010)».

Krisesenterets lokaler

Nordmøre Krisesenter IKS er lokalisert i tredje etasje ved Storhaugen 

helsehus i Kristiansund. Besøksadressen er Tempoveien 23. Kristian-

sund kommune eier bygget og 

Nordmøre Krisesenter IKS er leietaker. Lokalene er på 350 kvm.

Krisesenterets lokaler består av 14 rom, hvorav 5 beboerrom med 

totalt 11 sengeplasser. Alle beboerrom har egne bad. 

Botilbudet for menn er lokalisert i Politimester Bendixens gate. 

Leiligheten har kjøkken, stue, bad og to soverom med 4 senge-

plasser.

5
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I januar 2018 ba Kristiansund kommune ved rådmannen om et 

møte med Krisesenteret.

Styreleder, daglig leder, nestleder og ansattes representant i styret 

deltok fra Krisesenteret. Kommunen signaliserer under møtet at de 

på sikt ønsker å disponere lokalene som en del av helsetilbudet ved 

Storhaugen helsehus. 

På styremøtet 12/2- 18 ble det satt ned en arbeidsgruppe bestå-

ende av styreleder, to styrerepresentanter og nestleder fra Krise-

senterets administrasjon. Arbeidsgruppens mandat var å lage en 

behovsanalyse over rombehov, uteareal og nødvendige fysiske 

sikkerhetstiltak.

Etter bestilling fra Kristiansund kommune laget Norconsult en 

 mulighetsstudie den 25/4-18, som viser rominndelinger og et netto-

areal på 465 kvm som leder til et anslått bruttoareal på 650 kvm.

Styremøte, 4/6-18, styreleder informerer om at Kristiansund 

 kommune ved Eiendomsdrift utreder Fløya og Myra barnehage som 

mulige lokaler for krisesentertilbudet. 

Styremøte, 29/10-18 hadde orientering fra Eiendomsdrift ved 

Roald Røsand som informerer om at Fløya barnehage sitt  tidligere 

areal er beste alternativ for krisesentertilbudet, med bakgrunn i 

 beliggenhet og at området er sentrumsnært. Kostnadsestimat 

ombygging og tilbygg vil ligge på rundt 20.mill. Etter en befaring på 

begge alternativene vedtok styremøtet: «Styret går inn for alterna-

tivet Fløya barnehage som lokalisering av nytt Krisesenter». 

Grov framdriftsplan viser ferdigstillelse av nye lokaler i slutten av 

2021.

Personalet

6.1 Generell informasjon

Nordmøre Krisesenter IKS hadde i 2018 totalt 9 ansatte fordelt på 

6,6 årsverk. 

Det er ansatt ny miljøterapeut etter at barnevernspedagog sluttet 

i august 2018. Den nye miljøterapeuten er utdannet sosionom med 

videreutdannelse i kognitivterapi, barnevern, familie og nettverk.

En ansatt er i gang med bachelor i vernepleie ved Høgskolen i 

Molde (deltid), med uteksaminering i 2020.

Kompetanse og erfaring blant ansatte er avgjørende for faglig 

 kvalitet på krisesentertilbudet.

Kommunen skal sørge for at ansatte har nødvendig kompetanse 

til å ivareta brukernes særskilte behov (krisesenterloven §2). Krav 

til kompetanse og vår erfaring om økende sammensatte problem-

stillinger, samt behovet for tverretatlig og tverrfaglig samarbeid tilsier 

at vi ved nyansettelser vil foretrekke høyskoleutdannelse.

6
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Det er leid inn ekstern veileder, Audhild Mork fra Aura Consulting 

og det er gjennomført 4 veiledninger (totalt 8 timer) i 2018. Vei-

ledningen oppleves nødvendig og viktig i personalgruppen,

og vil bli videreført i 2019.

Veiledning, nyansettelse og videreutdanning av ansatte og fylkes-

mannens rapport med henvisning til faglig ansvar, har satt i gang 

en prosess i forhold til kompetansekartlegging og planlegging. Det 

er viktig å kartlegge kompetansen som finnes i organisasjonen og 

fordele oppgaver og ansvarsområder i henhold til dette. Det er viktig 

å sikre at kompetansen blir i organisasjonen og at den blir brukt på 

best mulig måte for å ivareta organisasjonens kjerneoppgaver, sam-

arbeid med andre aktuelle aktører og videreutvikling. 

6.2 Avtaler/medlemskap

I 2018 har det vært 7 personalmøter.

Ansatte har yrkesskadeforsikring gjennom IF, og tjenestepensjon 

gjennom Sparebanken 1 – Livsforsikring. Pensjonsordningen til 

ansatte er ikke tilfredsstillende. Det pågår et arbeid for å etablere ny 

pensjonsordning i et nytt selskap.

Nordmøre Krisesenter IKS inngikk avtale om bedriftshelsetjenesten 

med Stamina Helse i 2012.

Nordmøre Krisesenter skrev under avtale om Inkluderende 

 arbeidsliv i 2014.

Medlem av Krisesentersekretariatet fra 2017.

Medlem av KS-bedrift fra desember 2018.

Det totale sykefraværet i 2018 har vært 6.6%. Dette er en 

 reduksjon fra 2017 og arbeidsmiljøet oppleves som godt.  

6.3 HMS arbeid

Nordmøre Krisesenter skal være en trygg og sikker arbeidsplass for 

ansatte. Gjennom et godt HMS system skal vi forebygge ulykker og 

helseskader, samt skape trivsel og arbeidsglede. Vårt mål er en god 

og helsefremmende arbeidsplass, med faglig og personlig utvikling 

for de ansatte. 

I samarbeid med bedriftshelsetjenesten Stamina Helse har vi laget 

en årsplan for HMS arbeid. Vi nådde dessverre ikke alle målene i 

2018, men vil arbeide videre med dette i 2019. 

Ved HMS forum, våren 2018 som omhandlet konflikter på arbeids-

plassen deltok daglig leder og verneombud. 

Det er gjennomført en brannøvelse den 06.03.18. Øvelses-

ansvarlig var Gunnar Grimsmo Jensen fra Kristiansund Brann og 

Rednings tjeneste. Øvelsen bestod av en teoretisk gjennomgang av 

brann-tavler, evakuering og praktisk øvelse med brannsluknings-

apparat og brannteppe.

Ved hvert personalmøte går vi gjennom 3 spørsmål rundt HMS og 

prosedyrer i regi av verneombudet.



13

Nordmøre Krisesenter IKS  |  Årsmelding 2018

Ulike brukergrupper

7.1 Brukere med utenlandsk opprinnelse

37 % av beboerne ved krisesenteret i 2018 hadde utenlandsk opprin-

nelse.

Personer med utenlandsk opprinnelse som er utsatt for vold i 

nære relasjoner er ofte i en ekstra sårbar situasjon. Dette i hovedsak 

på grunn av språkvansker, kulturforskjeller og ofte lite kunnskap om 

rettigheter. I tillegg mangler også mange nettverk.

Tilrettelegging og tiltak for personer med utenlandsk opprinnelse:

 Ansatte med kompetanse om kulturforskjeller

 Ansatte med flerkulturell bakgrunn

 Bruk av telefontolk ved behov (Noricom)

7.2 Botilbud til menn

Krisesenterloven pålegger kommunene å gi et likeverdig tilbud til 

kvinner og menn.

Loven stiller krav til at botilbudet for menn og kvinner skal være 

fysisk atskilt. Botilbudet for menn og deres eventuelle barn er lokali-

sert i en leilighet i nærheten av det øvrige krisesentertilbudet.

Det bodde en mann ved Nordmøre Krisesenter i 2018, i 9 døgn.

7.3 Tilrettelegging for brukere med funksjonsnedsettelse

Nordmøre Krisesenter sine lokaler i Tempoveien 23 er tilrettelagt for 

personer med fysisk funksjonsnedsettelse med tilgang til heis, og 

lokalene er tilpasset rullestolbrukere.

 

7.4 Voldsutsatte personer med tilleggsproblematikk

Voldsutsatte personer som er i aktiv rus, eller har en psykisk lidelse 

som medfører at de ikke kan bo i et fellesskap, kan vi pr i dag ikke 

ta imot. Dette skyldes begrensninger i lokaliteter. Ved slike tilfeller 

kontaktes NAV, Psykiatritjenesten eller Rus- teamet i eierkom-

munene for å få til et samarbeid og et tilbud til personen.

7.5 Barn på krisesenter

I 2018 bodde 21 barn ved senteret sammen med mor eller far i til 

sammen 548 døgn. Gjennomsnittlig botid for barn var 26 døgn. 

I 94% av sakene var det far som var voldsutøver, og stefar i de 

resterende 6% av sakene.

7
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All forskning viser at å vokse opp med vold i nære relasjoner er 

skadelig for barn i alle aldre. Det kan gi barn økt risiko for alvorlige 

psykiske og atferdsmessige problemer. For mange barn har volden 

og det høye konfliktnivået mellom foreldrene vært en kronisk be-

lastning over tid.

Krisesenterloven § 1 gir barn status som selvstendig bruker. Tilret-

teleggingen rundt barn skal omfatte deres behov som barn generelt 

og som barn med voldserfaring.

Arbeidet med barn på krisesenteret

Krisesenteret har en miljøarbeider i 100% stilling som har hoved-

ansvar for barn på krisesenteret.

2 ansatte ved krisesenteret er sertifisert som ICDP-veiledere. 

Arbeidet med barn på Krisesenteret er viktig og skal være en 

 prioritert oppgave jf. Krisesenterloven §3 som sier: «Kommunen skal 

sørge for å ta vare på barn på en god måte som er tilpasset deres 

særskilte behov, og som skal sørge for at barn får oppfylt de rettene 

de har etter annet regelverk.»

Det er utarbeidet egne rutiner og prosedyrer i forhold til arbei-

det med barn på Krisesenteret. Målet for 

 arbeidet med barn er at de skal oppleve 

oppholdet som trygt og godt, og få en mest 

mulig forutsigbar hverdag. Barn som bor 

på senteret har rett til skolegang på lik linje 

med andre barn, jf. Opplæringsloven §2-1.

På grunn av lange avstander til hjem-

kommunen og noen ganger ut ifra 

et sikkerhetsperspektiv kan det være 

problem atisk at barn fortsetter på sin skole. 

Krise senteret har etablert et godt sam-

arbeid med en skole i vertskommunen.

Opplysningsplikt

Krisesenterets ansatte har lovpålagt opp-

lysningsplikt til barnevernstjenesten. 

Krisesenterloven § 6: «Alle som utfører 

eller  arbeider etter denne loven, skal i 

utføringen av arbeidet være oppmerksom 

på forhold som kan føre til tiltak fra barne-

vernstjenesten. Uten hinder av taushets-

0–2 år 3–5 år 6–10 år 11–15 år 16–17 år

Aldersfordeling blant barna som har bodd ved krisesenteret i 2018

Tallene viser at 48 % av 
 barna som bodde ved 
senteret var i aldersgruppen 
6–10 år

14 % 14 % 48 % 5 %19 %
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plikten skal alle som utfører tjeneste eller arbeider etter denne loven 

av eget tiltak gi opplysninger til barnevernstjenesten i kommunen 

når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller 

det er andre former for alvorlig omsorgssvikt jf. barneloven § 4-10, 

§4-11 og § 4-12. Det samme gjelder når et barn har vist vedvarende 

alvorlige atferdsvansker, jf. barnevernloven § 4-24.

Dette innebærer at Krisesenteret er pliktig ifølge loven å gi opp-

lysninger til barnevernstjenesten i barnets hjemkommune når det er 

grunn til å tro at barnet er utsatt for vold og mishandling i hjemmet, 

eller er vitne til vold eller er utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller når 

barnet har visst alvorlige atferdsvansker.

Krisesenteret melder alltid bekymring til barnevernet når beboer 

med barn velger å flytte tilbake til voldsutøver. Krisesenteret ved 

daglig leder og barneansvarlig har ansvaret for å bekymringsmelding 

til barnevernet.

 

Statlige tilskudd

8.1 Spesielle rettshjelptiltak

Det ble i 2018 etter søknad, bevilget kr 95.000,- til juridisk bistand 

fra Statens sivilrettsforvaltning. I tillegg til bevilgede midler i 2018 ble 

det overført kr 25.355,87 som var restmidler fra 2017. 

I 2018 har 16 brukere fått juridisk bistand på til sammen 63,5 timer. 

I 2018 har det vært en jevn fordeling mellom kvinner med norsk og 

utenlandsk bakgrunn. Det har vært stort behov for informasjon og 

rådgivning i forhold til familie - og barnerettslige spørsmål, rettig-

heter ved separasjon/samlivsbrudd og spørsmål om oppholds-

tillatelse i den forbindelse. Det har også vært noen henvendelser 

knyttet til vedvarende problem/konflikt med tidligere ektefelle/ 

partner etter samlivsbrudd samt i forbindelse med evt. anmeldelse 

av straffbare forhold/besøksforbud.

Det er vold i nære relasjoner som er hovedårsak til behovet for 

juridisk bistand. Det viser seg at mange av de som har benyttet seg 

av tilbudet er personer med lav inntekt, som ville ha problemer med 

å skaffe advokat på egen hånd.

Timebestilling skjer ved henvendelse til krisesenteret og konsulta-

sjonene avholdes i krisesenterets lokaler. Krisesenteret har avtale 

med Advokat Lill Snekvik ved Proadvokatene.

8.2  Tilskuddsmidler fra Kompetansesenter for
kriminalitetsforebygging

I 2018 har Nordmøre Krisesenter gjennomført foredrag på skoler i 

samarbeid med Krisesentersekretariatet. Det er Rap gruppa Tonna 

8
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Brix som står for foredrag og minikonsert for ungdoms- og videre-

gående skole. Målgruppen er elever i ungdom- og videregående 

skoler, samt fagfolk som lærere, barne- og ungdomsarbeidere, 

psykologer, politi og helsepersonell. 

Vendepunktkampanjen har som hovedmål å være voldsforbyg-

gende og opplysende om temaet vold i hjemmet. Gjennom å dele 

egne erfaringer skal Kenneth og Hakan bryte tabuet rundt det å 

være offer for fysisk og psykisk vold i nære relasjoner og gi håp 

ved å vise at det finnes en vei ut. De gir også konkrete råd om hva 

man kan gjøre og hvor man kan henvende seg, sier prosjektleder i 

Vende punkt kampanjen Hakan Padul.

Foredraget ble gjennomført ved 4 skoler i eierkommunene i 2018.

Alle skolene ble kontaktet og fikk tilsendt informasjon og også 

fulgt opp med telefon og e-mail for å få avtaler med skoler. Følg-

ende 4 skoler valgte å benytte seg av tilbudet i 2018:

Nordlandet ungdomsskole, Frei ungdomsskole, Straumsnes 

 ungdomsskole og Tingvoll ungdomsskole.

Da vi hadde midler til overs ved årets slutt fikk vi disse overført til 

2019 og vil fortsette samarbeidet med Tonna Brix og Vendepunkt 

kampanjen også videre fremover.

Vi opplevde det som utfordrende for skolene å finne tid til fore-

draget i sine timeplaner og vil i ettertid evaluere for å se hvordan vi 

ved en annen anledning kan få bedre innpass på skolene og hvordan 

vi skal legge opp vår markedsføring for å nå frem.

Prosjektet er finansier med midler fra Kompetansesenteret for 

kriminalitetsforebygging etter søknad med kr 100 000,-  

Viktige samarbeidspartnere

Jf. Krisesenterloven §4: Samordning av tjenester.

Loven sier at kommunene skal sørge for en helhetlig oppfølging 

gjennom samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og andre 

deler av tjenesteapparatet.

De fleste av beboere i krisesentertilbudet trenger hjelp fra andre 

tjenester, i særlig grad NAV, juridisk bistand, politiet, helsetjenester 

og barnevern. God tverretatlig samarbeid er en forutsetning for at 

brukerne får en helhetlig god oppfølging og hjelp til å komme seg 

videre i livet.

Nordmøre krisesenter har i 2018 samarbeidet med:

  Politiet, NAV, Barnevernet, Familievernkontoret, støttesenteret 

for kriminalitetsutsatte og Smiso (senter mot incest og seksuelle 

overgrep i Møre og Romsdal). SMISO bruker et samtalerom på 

Krisesenter for samtaler med brukerne på Nordmøre, gjennom-

snittlig en gang pr måned. 

 

9
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  Advokater. Vi har avtale med en advokat om samtaler ved senteret 

ved behov.

  Støttesenter for kriminalitetsutsatte.

  TryggEst, nytt prosjekt i Kristiansund (Et system som skal bidra til å 

avdekke og forhindre overgrep mot voksne mennesker over 18 år 

som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv). 

  Barneblikk-utviklingsarbeid i Kristiansund (skal bidra til å styrke 

tilbudet til gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller 

psykiske vansker).

  Det er etablert et samarbeid med Røde Kors Kristiansund om ulike 

aktiviteter til barn som bor på Krisesentret.
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Kurs og fagdager Deltatt

Statistikkseminar i regi av Bufdir og Sentio Research Norge AS, Oslo Nestleder

Kurs: SARA-V3, Kristiansand 1 Miljøarbeider

Fagdag og årsmøte for Krisesentersekretariatet, Lillestrøm Nestleder og Miljøterapeut

Oppfriskningskurs ICDP, Kristiansund 2 miljøarbeidere

Fagdag «Fra magefølelse til handling», i regi av RVTS, Kristiansund Nestleder, miljøterapeut og
1 miljøarbeider

Ledersamling 2 dager i regi av RVTS, Trondheim Daglig leder og nestleder

Kurs ad. GDPR/ny personvernlov, i regi av RVTS midt, Molde Krisesenter Daglig leder og nestleder

Nasjonal krisesenterkonferanse, Oslo 3 miljøarbeidere

Foreldrekurs for foreldre med høyt konfliktnivå i regi av Familievern-
kontoret i Kristiansund

1 miljøassistent og 1 miljø arbeider

Kurs «Menneskehandel» i regi av RVTS, Kristiansund Daglig leder, miljøterapeut, 2 mil-
jøarbeidere og 1 miljøassistent

Fagdag «Vold i nære relasjoner» i regi av Fylkesmannen i Møre og 
 Romsdal

Daglig leder, nestleder og 
 styreleder

Kurs: SARA-V3, Trondheim Miljøterapeut, 2 miljøarbeidere 
og 2 miljøassistenter

10 Kompetanse- og 
 informasjonsarbeid

10.1 Deltakelse på kurs og seminarer i 2018
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10.2 Informasjonsarbeid

Ansatte ved Krisesenteret ser det som et viktig arbeid i bekjempelse 

av vold i nære relasjoner å drive informasjonsarbeid rundt teamet 

vold i nære relasjoner. Vi ønsker å formidle hva som er vold og hva 

volden gjør med den som blir utsatt. 

Følgende aktiviteter er gjennomført i 2018:

  Informasjon om vold i nære relasjoner til alle klasser ved 

norskopplæringen i Kristiansund kommune. 

  Informasjon til Røde Kors og til «Verdens kvinner» i Kristiansund. 

  Informasjon til Norskundervisningen i Aure kommune. 

   Informasjon til Fagskolen ved Kristiansund videregående skole, 

Videreutdanning i psykiatri og rus. 

  Informasjon til Kristiansund Sanitetsforening. 

  Informasjon til Internasjonal avdeling Tingvoll kommune. 

  Informasjon til Helse og sosialutvalget Tingvoll kommune. 

  Informasjon til «Jobbsjansen» Kristiansund Kommune. 

  Informasjon til Politiet i Kristiansund. 

  Informasjon til Psykiatriske sykepleiere i Averøy kommune. 

  Informasjon til «Tryggest» Kristiansund. 

  «Vendepunkt kampanjen» Tonna Brix sammen med krisesenteret 

har vært på følgende skoler i eierkommunene: Nordlandet ung-

domsskole, Frei ungdomsskole, Straumsnes ungdomsskole og 

Tingvoll ungdomsskole.

Krisesenteret vil ha fokus på informasjonsarbeid også i  kommende 

år, og ønsker å utarbeide en markedsplan med aktiviteter og 

ansvars områder. Daglig leder er i dialog med Politiet om utarbeid-

else av en samarbeidsavtale, og vil også arbeide med å få i stand 

 avtaler med andre viktige samarbeidspartnere i eierkommunene, 

som Barnevern og NAV. Det er viktig for Krisesenteret at våre sam-

arbeidspartnere kjenner godt til hele tilbudet vårt og kan henvise 

personer til oss også for dagsamtaler. Vi vil ha fokus på samhandling 

gjennom gode rutiner for samarbeid med andre etater og yrkes-

grupper i alt som omhandler våre brukere.

10.2 Hospitering/praksisplass

To politistudenter hospiterte i 3 uker hver.
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Statistikken for 2018 fortel-
ler at gjennomsnittlig botid 
for kvinner er 19 døgn, 
menn 9 døgn og barn 26 
døgn.

11 Statistikk

11.1 Rutiner for registrering

Alle som oppsøker Nordmøre Krisesenter og benytter vårt hjelpe-

tilbud blir spurt om de godtar anonym registering av deres data. Ved 

godkjennelse fyller vi ut registreringsskjema som sendes til Scentio 

Research Norge.

Dette kapittelet viser et utvalg av denne informasjonen. En samle-

statistikk for 2018 fra alle krisesentrene i Norge offentliggjøres våren 

2019.

Framstillingen av Nordmøre Krisesenter sin statistikk deles inn i tre. 

Første viser antall beboere og antall beboerdøgn, andre del tar for 

seg dagbrukere, tredje del viser antall telefonhenvendelser. Til sist 

følger en samlet oversikt over alle tre tilbud.

11.2 Beboerdøgn og antall overnattinger

Nordmøre krisesenter har hatt følgende antall kvinner, menn og 

barn boende på senteret i de 7 siste år:

Noen beboere overnatter kun en natt, mens andre bor på krise-

senteret i en lengre periode:

Beboere 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antall kvinner 29 36 36 28 28 31 34

Antall barn 28 29 31 26 22 23 21

Antall menn 2 - 1 1 1 2 1

Beboere totalt 59 65 68 55 51 56 56

Antall beboerdøgn 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kvinner 979 883 1038 791 581 888 659

Barn 1348 937 713 1189 563 711 548

Menn 48 0 58 15 40 81      9

Beboerdøgn totalt 2375 1820 1809 1995 1184 1680 1216
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Hvilken kommune kommer beboerne fra?

68 % 32 %

Kistiansund kommune Andre eierkommuner

38 % av beboerne kom til 
krisesenteret på eget initi-
ativ eller via familie/venn/
bekjent. Kategorien andre 
var: Psykiatrisk poliklinikk,  
Rusteamet, Asylmottak, 
Psykiatrisk institusjon.

Aldersfordeling blant voksne beboere

28 %

30–39 år

27 %

40–49 år24–29 år 50–59 år

20 %

18–23 år

11 %

60 år +

8 %

Kom til krisesenteret via

26 %

15 %

15 %

12 %

10 %

3 %

9 %

9 %

3 %

Eget initiativ

Politi

Barnevern

Familie/venn/bekjent

Andre

Fastlege/legevakt

Familievernkontor

Flyktninginstans 

Annet krisesentertilbud

6%
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69 % 

85 %

55 %

39 %

21 %

18 %

18 %

12 %

9 %

6 %

3 %

3 %

Psykisk vold

Fysisk vold

Trusler

Økonomisk vold

Materiell vold

Seksuell vold mot bruker

Psykisk vold mot brukers barn

Annet

Fysisk vold mot brukers barn

Tvangsekteskap

Æresrelatert vold

≠ Mottok stønad/trygd/pensjon 76 %

≠ Utearbeidende fulltid 3 % 

≠ Arbeidssøker/utdanning/kurs 6 %

≠ Utearbeidende deltid 15 %

Årsak til henvendelsen

Beboers tilknytning til arbeidslivet

Årsaken til henvendelsen fra  kvinner, 
menn og barn som har bodd ved 
 sent eret i 2018 var ofte sammensatt og 
hadde flere overnevnte problemstillinger. 
En person kan derfor oppgi flere årsaker 
til henvendelsen. 9% av beboerne har 
 oppgitt at voldsutøver alltid var rus-
påvirket under overgrepene, 38% har 
svart av og til.

Av Krisesenterets voksne 
beboere i 2018 mottok 76% 
ulike former for stønad/
trygd/ pensjon. 3% jobbet 
fulltid og 15% jobbet deltid. 
De resterende var arbeids-
søkere, under utdanning 
eller deltok på kurs. Den 
store andelen som mottok 
ulike former for trygd i 2018 
kan si noe om konsekvens-
ene av å være utsatt for 
vold i nære relasjoner når  
det gjelder mulighet for 
utdanning og deltakelse i 
arbeidslivet.

Hjem til egen bolig uten voldsutøver

Ny annen bolig

Tilbake til voldsutøver

Slektning/venner

Annet sted

Annet krisesentertilbud

Institusjon

Er forholdet anmeldt?

28 % 3 %

Ved offentlig 
påtale

Av beboerIkke anmeldt

Det er flere grunner til at 
voldsutsatte velger ikke 
å anmelde voldsutøver. 
Noen av grunnene var: Ville 
unngå konflikter, avhengig-
hetsforhold, kulturelle 
grunner og at den psykiske 
volden er vanskelig å bevise.
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29 %

17 %

14 %

14 %

11 %

6 %

6 %

3 %

Advokat

Familievernkontor

Politiet

NAV

Barnevern

Fastlege/legevakt

Hjemmebasert kommunal tjeneste

Rusomsorg

Krisesenteret har formidlet kontakt med

Instanser som krisesenteret 
har formidlet kontakt med 
på vegne av og i samar-
beid med beboer. I mange 
av sakene var overnevnte 
instanser allerede inne i 
sakene ved ankomst til 
krisesenteret. Mange av 
beboerne ble henvist til 
flere instanser. Krisesent-
eret er med på å koordinere 
nødvendige hjelpetiltak i 
kommunene slik at bruk-
erne får nødvendig hjelp.

28 %

21 %

21 %

12 %

12 %

3 %

3 %

Hjem til egen bolig uten voldsutøver

Ny annen bolig

Tilbake til voldsutøver

Slektning/venner

Annet sted

Annet krisesentertilbud

Institusjon

Hvor drar beboeren etter oppholdet?

I 88% av sakene var der 
ektefelle/samboer eller 
tidligere ektefelle/samboer 
som oppgis som over-
griper. I 2018 var det 21% 
som valgte å dra tilbake til 
overgriper. Annet sted var 
institusjon, sykehus eller at 
beboer fortsatt bodde ved 
senteret i 2019.

Bistand under oppholdet

Bistand til beboere i 2018: Inntakssamtale med individuell kartleg-

ging av hjelpe- og beskyttelsesbehov. Plan for oppfølging under 

oppholdet. Beboeren blir tildelt primærkontakt, tilbud om enesam-

taler og hjelp til å ta kontakt med andre tjenester. Og deltakelse i 

samarbeidsmøter og nettverksarbeid ved behov.

Tilbud om juridisk bistand i krisesentertilbudet. Ved behov gis hjelp 

til å finne bolig og følge på visning. 

Det er mange sammensatte årsaker til at kvinner og menn velger å 

reise tilbake til voldsutøver. De kan ha et håp om at volden skal ta 

slutt, synes synd på voldsutøver, redd for ensomheten, tar på seg 

skylden for volden, avhengehetsforhold til voldsutøver, økonomiske 
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forhold, har bedre kontroll over voldsutøver ved å bli i forholdet og 

redsel for å bli drept hvis de går.

Det kan også være personer av utenlandsk opprinnelse som er gift 

med norske menn /kvinner som på grunn av manglende oppholds-

tid i Norge ikke ser annen utvei enn å dra tilbake til overgriper

11.3 Bistand etter endt opphold på Krisesenteret

Etter utflytting fra Krisesenteret får brukeren tilbud om oppfølging i 

reetableringsfasen. Brukeren kan velge om den ønsker oppfølging 

via telefonsamtale, hjemmebesøk eller dagbesøk på Krisesenteret. Vi 

har hatt brukere som trenger bistand til å systematisere hverdagen 

etter utflytting. Flere benytter seg av oppfølgende samtaler, eller 

ønske om hjelp til utfylling av skjema eller følge til samtaler hos NAV, 

advokat, barnevern osv.

11.4 Gratis dagtilbud

Krisesentertilbudet gir et dagtilbud med støtte, råd og veiledning 

gjennom samtaler. 

Dagtilbudet kan benyttes både av tidligere beboere og personer 

som kun ønsker råd, veiledning og samtaler.

Dagbrukere er personer som ikke har behov for å benytte 

 botilbudet, men som trenger samtaler fordi de er utsatte for vold i 

nære relasjoner. Mange trenger hjelp til å komme i kontakt med det 

offentlige hjelpeapparatet, NAV, advokater, politiet m.m.

I 2018 var det 44 dagbrukere som oppsøkte Krisesenteret og det 

ble gjennomført 172 samtaler. Gjennomsnittlig var det 4 samtaler 

per dagbruker.

91% av personene som benyttet seg av dagtilbudet var fra vert-

skommunen. 9% var fra de andre eierkommunene. 73% av dag-

brukerne hadde utenlandsk opprinnelse. 

11.5 Telefonhenvendelser

Krisesentertilbudet gir et telefontilbud, hvor voldsutsatte som 

 henvender seg får informasjon, råd og veiledning. Tilbudet er 

 ilgjengelig hele døgnet hele året.

En krisetelefon er når kontakt mellom en bruker og krisesenter-

tilbudet opprettes for første gang. Andre telefoner er telefoner fra 

det offentlige som gjelder brukere.

Telefonhenvendelser 2015 2016 2017 2018

Totalt antall krisetelefoner 264 187 164 124

Offentlige etater/andre 254 506 430 455

Totalt 518 693 594 579
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Beboerdøgn

Telefonhenv.

Daghenv.0
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2018201720162015201420132012201120102009

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Beboerdøgn 1468 1285 1811 2375 1820 1809 1995 1184 1680 1216

Telefon henvendelser 706    525   649   694   618 682   518 693   594   579

Dag henvendelser    201    214   203   139   205    212   220 359   193   169

Bruk av krisesenteret 2009–2018
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2018201720162015201420132012201120102009

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kvinner 41 26 27 29 36 36 28 28 31 34

Menn   1   0   2   0   1   1   1   2   1

Barn 37 30 18 28 29 31 26 22 23 21

Totalt beboere 78 57 45 59 65 68 55 51 56 56

Antall beboerne 2009–2018

Menn

Barn

Kvinner/menn

11.6 Oppsummerende oversikt over brukere
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Samtale og arbeidsmetodikk

12.1 ICDP

International Child Development Programme (ICDP) er et enkelt, 

helsefremmende og forebyggende program som har som mål å 

styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Kurset i regi av 

Krisesenteret legger ekstra vekt på innvirkningen vold i nære rela-

sjoner har på samspillet mellom foreldre og barn. ICDP kurset på 

krisesenteret krever 8 oppmøter. Det er brukerne fra dagtilbudet og 

tidligere beboer som kan benytte seg av dette tilbudet.

Vi har to ICDP veiledere med lang erfaring i denne metodikken og 

planlegger å få flere sertifisert i 2019

12.2 Kognitiv tilnærming

Det er nå ansatt en sosionom med videreutdannelse i kognitivterapi, 

det vil derfor vært muligheter for dagsamtaler med kognitiv tilnærm-

ing og det vil også være en naturlig del av tilbudet til beboere.

12.3 Nettverksarbeid
Vi tar også opp temaer rundt nettverk i våre samtaler med beboere 

og dagbrukere. I noen tilfeller er det aktuelt å arbeide mer system-

atisk med dette og det settes da av tid med veiledere som har 

kompe tanse på feltet.

Gaver fra lag og organisasjoner

Det ble i 2018 mottatt pengegaver fra Brattvær Sanitetsforening, 

Smyl Sanitetsforening, offergave fra Kristiansund Menighetsråd og 

Krisesentersekretariatets juleaksjon, på til sammen kr: 18 824,-

Dette er penger som settes på en Gavekonto og kommer bruker-

ne til gode gjennom aktiviteter som eks. Badeland og Kino, samt 

diverse gavekort til jul.

Junior Chamber Kristiansund hadde innsamling til Krisesenteret, 

og senteret mottok billetter og gavekort til diverse aktiviteter gjen-

nom året.

Gode verdier har bidratt med klær til barn som har bodd på Krise-

senteret og til jul mottok senteret

4 matkasser til tidligere brukere.

Helikopterservice Kristiansund bidro med julegaver til beboere og 

brukere av Krisesenteret.

12

13
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Daglig leder har ordet

Utfordringer framover vil være knyttet til budsjettsituasjonen for driften 

av krisesentertilbudet de kommende år. Dette med utgangspunkt i at to 

av Nordmøre Krisesenter IKS sin eierkommuner i løpet av 2019 gå ut av 

eierskapet om krisesenterdriften. Surnadal kommune leverte varsel om 

uttreden av det interkommunale driften av krisesentertilbudet 03.04.18, 

med uttredelses dato: 30.04.19. Begrunnelsen var  kostnadsutviklingen 

ved krisesenteret og at Surnadal kommune opplever at brukerne 

vender seg mot Orkdal krisesenter på grunn av kortere reiseavstand. 

Halsa kommune leverte oppsigelse av interkommunal drift av krise-

sentertilbudet 17.07.18, med uttredelses dato: 31.12.19. Begrunnelsen er 

at Halsa kommune går inn i Heim kommune og blir en del av Trøndelag.

Kristiansund kommune meldte at de ville gå ned på driftstilskuddet til 

krisesenterdriften med 5% etter vedtak i kommunestyret 27.12.18.

Dette medførte at de andre eierkommuner også gikk ned med 5% i 

driftstilskudd. Budsjettet som Representantskapet for Nordmøre Krise-

senter IKS hadde vedtatt den 15.10.18, ble da redusert med kr. 666.514,-. 

Det er ikke mulig å kutte i stillinger og årsverk da krisesenterdriften 

allerede er på et minimum for å holde et døgnåpent tilbud, slik Krise-

senterloven krever. Derfor var det nødvendig å kuttes i en del planlagte 

aktiviteter i 2019, og halvparten av disposisjonsfondet måtte sikre driften 

ut 2019.

Det er viktig at krisesentertilbudet er godt forankret i kommunene, og 

der mener jeg vi har en jobb å gjøre sammen med våre  eierkommuner. 

Krisesenteret ser behov for å etablere formelle samarbeidsavtaler i 

arbeidet med å sikre en helhetlig samordning av tiltak slik loven krever. 

For å sikre en bedre forankring og internkontroll vil det for krisesenteret 

være viktig at samarbeidsavtaler kommer på plass. Det er nødvendig 

med årlige samarbeidsmøter med den enheten hvor krisesentertilbudet 

er forankret i kommunene.

Nordmøre Krisesenter mottok prosjektmidler desember 2018 på 

kr 300 000,- fra Fylkesmannen for å være med å samordne en: «Hand-

lingsplan mot vold i nære relasjoner» i våre eierkommuner, samt å 

gjennomføre et kompetanseprogram. Tildelte midler har til hensikt å 

kompensere for deler av merarbeidet tiltaket medfører. Fylkesman-

nen viser til tilsvarende arbeid som Krisesenteret i Molde har utført og 

legger til grunn at Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selv-

mordsforebygging, region Midt (RVTS Midt) inngår som en sentral part 

i arbeidet.

Vi ønsker å inngå et samarbeide med eierkommunene for å lage en 

regional handlingsplan og RVTS vil være samarbeidspartnere i dette 

arbeidet.

Kristiansund 01.04.19

Anne Nilssen

daglig leder
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