ÅRSMELDING

2019

Eierkommuner:
Kristiansund - Aure - Averøy - Halsa - Surnadal - Smøla - Tingvoll

41

L JØME RKET

9

0

MI

20

Årsmelding 2019
Foto: Shutterstock.com,
Adobe Stock, Nordmøre Krisesenter
Papir: Edixion
Layout/trykk: EKH Grafisk

Tr y k ks a k 0 6

Innhold
1. Oppsummering

4

2. Formål

5

3. Organisasjon

6

3.1 Representantskap
3.2 Styret
3.3 Organisasjonskart
3.4 Krisesentersekretariatet
3.5 Etiske retningslinjer

4. Personalet
4.1 Ansatte og studenter
4.2 Kompetanseutvikling
4.3 Deltakelse på kurs og seminar i 2019
4.4 Arbeidsmiljø - HMS
4.5 IKT

5. Krisesentertilbudet
5.1 Botilbud
5.2 Bistand til dagbrukere og beboere
5.3 Krisesenterlokalene
5.4 Tilrettelegging for kvinner med minoritetsbakgrunn
5.5 Risikovurdering
5.6 Samarbeidsavtale med politiet
5.7 Gratis dagtilbud
5.8 Telefonveiledning
5.9 Kvinner utsatt for menneskehandel (ROSA)
5.10 Advokathjelp/juridisk bistand
5.11 Tilrettelegging for kvinner med nedsatt funksjonsevne
5.12 Krisesentertilbud til menn
5.13 Brukerevaluering – beboerne

6. Barn på krisesenter
6.1 Arbeidet med barn på krisesenteret
6.2 Opplysningsplikt
6.3 Oppfølging av barn etter utflytting av krisesenteret
6.4 Besøkstjeneste fra Røde Kors

7. Utviklingsprosjekter
7.1 Tonna Brix, Vendepunktkampanjen
7.2 Konferanse om vold i nære relasjoner
7.3 Prosjektet, Ut av vold – inn i arbeid
7.4 ICDP
7.5 Markedsplan 2020
7.6 Presentasjoner og foredrag i 2019

8. Økonomi
8.1 Budsjettet 2019
8.2 Prosjektmidler oversikt
8.3 Gaver i 2019

9. Statistikk
9.1 Rutiner for registrering
9.2 Beboere og antall overnattinger
9.3 Dagbrukere
9.4 Telefonhenvendelser
9.5 Oppsummerende oversikt over brukere
9.6 Tendenser

10. Linker til lovtekster

6
6
7
7
7

8
8
8
9
10
10

10
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
14
14
14

14
15
16
17
17

17
17
18
18
20
20
20

21
21
21
21

23
23
23
28
29
29
30

30

Vedlegg:
Årsberetning 2019
revisors beretning 2019
regnskap 2019

32
34
36

1

Oppsummering
Nordmøre krisesenter er et lavterskeltilbud som dekker kommunene
Kristiansund, Tingvoll, Aure, Smøla, Averøy, *Halsa (gikk ut 31/122019) og*Surnadal (gikk ut 30/5-2019).
Krisesenteret er lokalisert i Kristiansund sentrum.
Krisesenteret tilbyr personer som er utsatt for vold i nære relasjoner et trygt sted å bo, dagsamtaler, veiledning på telefon,
foreldreveiledning og oppfølging ved reetablering.
Krisesenteret har etablert godt samarbeid med andre aktuelle
etater og har egne kontaktpersoner i NAV, barnevern og politi, noe
som gir rask og god koordinering av hjelpetilbud til den enkelt etter
behov og ønske fra beboerne. Vi arbeider etter prinsippet «Hjelp til
selvhjelp». Det er derfor viktig for oss å ha fokus på at brukeren selv
skal ha kontrollen og regien, det er de som best kan definere sitt
eget hjelpebehov og prioritere i forhold til problemløsninger.
Det er planlagt et nybygg som etter dagens plan skal stå ferdig i
2021. Pr nå blir kvinner ifølge med barn plassert på krisesenteret,
menn og deres barn blir plassert i egen leilighet. Krisesenteret har nå
ikke skjermet enhet til voldsutsatte personer med tilleggsproblematikk, dvs. personer som er i aktiv rus, og eller har en psykisk lidelse
som medfører at de ikke kan bo i et fellesskap. I følge krisesenterloven skal menn og kvinner ha samme tilbud, dette blir ivaretatt i det
nye bygget som også vil ha godt skjermede uteareal til barn.
Antall brukere på senteret har hatt en stigende kurve og komplekse, alvorlige saker med tett behov for samarbeid med helse-
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apparat og politi er økende. Selv om det stadig er flere som tar
kontakt for hjelp, ser vi likevel at det er et stort behov for informasjon, både til hjelpeapparat og til privatpersoner om krisesenterets
tilbud. Prosjektene vi har hatt i 2019 og som også videreføres i 2020,
handler om informasjon og samarbeid.
Vi har i 2019 søkt om og mottatt kr 300 000,- i prosjektmidler fra
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging, til finansiering av
fagseminar og prosjektet «Ut av vold - inn i arbeid».
Fra Gjensidigestiftelsen etter søknad kr. 27 000,- til julegaver og
juleopplevelser for barnefamilier.
Statens sivilrettsforvaltning er søkt for finansiering av juridisk
bistand 2019, vi fikk kr 90.000,- til dette arbeidet i 2019. Dette har
finansiert advokat hjelp til våre brukere, fra en fast tilknyttet advokat.
Krisesenteret har mottatt kr 315 000,- i støtte til å samordne
eierkommunene ved utarbeidelse av en regional handlingsplan
«Handlingsplan mot vold i nære relasjoner», arbeidet foregår i samarbeid med RVTS, og vi planlegger å starte dette arbeidet i 2020.
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Formål
Formålet med krisesenterloven er å sikre et godt og helhetlig
krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for
vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Et godt og helhetlig
krisesentertilbud forutsetter at kommunene har et hjelpetilbud til
personer utsatt for vold i nære relasjoner både i akutt fasen og med
oppfølging over tid.
Tilbudet skal være faglig forankret i henhold til oppdaterte lover
og forskning og skal ivareta hele mennesket og møte brukerne på
deres premisser og hjelpe med det de oppfatter at de strir med. Vi
arbeider etter prinsippet «Hjelp til selvhjelp», i det ligger det at det er
den som eier problemene som også sitter med de beste løsningene.
Vi skal gjennom veiledning, informasjon og støtte bidra til å hjelpe
dem med å se sin vei ut av problemene og å finne sin vei videre.
Vi skal gjennom foredrag, informasjon og deltakelse i aktuelle
arrangementer i eierkommunene gjøre våre tilbud godt kjent hos
hjelpeapparatet, slik at disse kan henvende personer som er i målgruppen til oss. De skal også vite om muligheten til å diskutere saker
anonymt med oss og at vi gjennom dagsamtaler kan hjelpe med
å gjøre tilbudet kjent for de som vil ha behov for å bo ved krise
senteret i en periode.
Vi har benyttet oss av mulighetene for å søke statlige prosjektmidler til prosjekter rettet mot voldsutsatte. Dette for å gi bedre
tjenester ved senteret og eller for å spre og utveksle informasjon og
kunnskap om vold i nære relasjoner og følger av dette. Vi kommer
nærmere tilbake til dette.
Krisesenterdriften følger Lov om kommunale krisesentertilbud
(2010) og senteret ble organisert som et IKS i oktober 2012, etter
Lov om interkommunale selskaper (1999).
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Organisasjon
Nordmøre Krisesenter er organisert som et interkommunalt selskap
som i 2019 eies av kommunene Aure, Averøy, Kristiansund, Smøla
og Tingvoll, Surnadal og Halsa. Halsa og Surnadal vil avslutte sitt
eierforhold i løpet av 2019 på grunn av blant annet kommune
sammenslåing og bytting av regiontilhørighet.

3.1 Representantskap
Valgt 04.05-2016, nytt representantskap velges ved kommunevalget
i 2019 og tiltrer våren 2020.
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

Nina Vågen Roaldset

Tingvoll

Vara

Lars Jostein Holten

Tingvoll

Medlem

Roger M. Osen

Smøla

Vara

Tove Rokstad

Smøla

Medlem

Kirsti Dyrnes

Kristiansund

Vara

Ildrid Melby

Kristiansund

3.2 Styret
Valgt 04.05.2016, nytt styre velges ved kommunevalget i 2019 og
tiltrer våren 2020.
Styreleder

Ragnhild Helseth

Vara

Helge Halvorsen

Nestleder

Stein Sandvik

Vara

Ingrid Rødahl Junge

Styremedlem

Henny Marit Turøy

Vara

Per Magne Waagen

Styremedlem

Inge Aukan

Vara

Silje Wessel

Styremedlem ansatte

Annette Strietzel

Vara

Marie Vågen Sandøy
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3.3 Organisasjonskart
Totalt er det 6,6 årsverk ansatt ved Nordmøre Krisesenter IKS.

Representantskapet

Styret

Daglig leder
1 årsverk

Barneansvarlig/nestleder
1 årsverk

1 miljøterapeut

5 miljøarbeidere

1 miljøassistent

0,80 årsverk

3,24 årsverk

0,6 årsverk

3.4 Krisesentersekretariatet
Nordmøre Krisesenter er medlem av Krisesentersekretariatet.
Krisesentersekretariatet er en paraplyorganisasjon som er drevet
av medlemsorganisasjonene og som arbeider i forhold til vold mot
kvinner og vold i nære relasjoner. Sekretariatet fungere som et
bindeledd mellom krisesentrene og offentlige myndigheter og er
en pådriver for å få løftet krisesentrenes saker og fremhevet krisesentrenes viktige rolle overfor offentlige myndigheter. Krisesenter
sekretariatet er også en kunnskapsbase med stort kontaktnett
mot kvinneorganisasjoner i inn og utland, forskningsmiljøer og
kompetansesentre. De er en viktig medspiller og kompetansebase for medlemsbedriftene og en viktig aktør i profileringen av
krisesentrene og deres arbeid.
Krisesentersekretariatet driver ROSA-prosjektet som koordinerer
bistand og trygge oppholdssteder for kvinner som er utsatt for
menneskehandel.

3.5 Etiske retningslinjer
Krisesentersekretariatets etiske retningslinjer gjelder for medlemssentrene.
Nordmøre Krisesenter har også utarbeidet egne etiske retningslinjer.
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Personalet
4.1 Ansatte og studenter
Nordmøre Krisesenter hadde i 2019 totalt 9 ansatte fordelt på 6,6
årsverk. Prosjektet «Ut av vold – inn i arbeid» gir i tillegg driftstilskudd
for en 30% stilling fordelt på prosjektleder og medarbeider på prosjektet. Dette kommer i tillegg til eksisterende stillingsprosenter og
gir i utgangspunktet prosjektleder og medansvarlig en stillings økning
for begge på 10%, fra 80% til 90% stilling. I tillegg er det tenkt at de
resterende 10% kan b
 rukes for andre som er med på informasjon,
foredrag eller lignende knyttet til prosjektet. Det er arbeid opp mot
NAV kontorer og samarbeid med NAV for våre brukere som skal
finansieres med midlene, prosjektleder som har lang erfaring fra
NAV, går inn i en jobbkonsulentfunksjon i sin 10% og har ansvaret
for arbeidet. På grunn av flere sykefravær i 2019, har det ikke vært
ressurser til å dra prosjektet skikkelig i gang og det er derfor søkt om
å videreføre midlene i 2020.
Vår ansattgruppe har en meget bred og solid erfaring. Vi har medarbeidere med utdannelse både på master og bachelornivå, innenfor
aktuelle fagområder.
I 2019 har langtids sykemeldinger ført til at man i perioder kun
har hatt ressurser til å ivareta daglig drift, dette har vært vårt f okus
og vi har også i denne perioden fått gode tilbakemeldinger og
evalueringer etter opphold hos oss.
Som følge av økt sykefravær er det besluttet å foreta en arbeids
miljøundersøkelse for å avdekke om det kan være forhold på
arbeidsplassen som bidrar til sykefravær. Sykefraværet er nå oppe
i 11 %. Denne undersøkelsen ble innledet med veiledningssamtaler
allerede i desember 2019 og vil fortsette i 2020.
Vi har i år hatt en student fra Høgskolen i Molde som tok videre
utdanning i psykisk helsearbeid. Hun har bachelor i sykepleie og
arbeider til daglig ved DPS. Vi opplever det som interessant og
utviklende å motta studenter og håper vi skal få muligheter til å
si ja til flere i 2020. Vi har også hatt en person på språkpraksis fra
norskopplæringen, hun er utdannet psykolog fra Spania. Det har
vært meget interessant å ha henne her og hun har etter hvert kunne
bidra i faglige diskusjoner og gi råd innenfor sitt fagfelt.

4.2 Kompetanseutvikling
En ansatt går nå siste året på sin bachelor i vernepleie og er ferdig
våren 2020.
Vi viderefører våre intensjoner fra 2018 om at vi skal øke kompetansen ved senteret gjennom å gi de ansatte muligheter for videre
utvikling gjennom kurs og fagseminarer. Vi vil også tilrettelegge for de
som ønsker å ta utdannelse på best mulig måte innenfor de rammer
som til enhver tid er mulig. Vårt mål er at ansatte etter endt utdanning
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skal ønske å komme tilbake til Nordmøre Krisesenter for å bruke sin
ferske kompetanse for å bidra til fortsatt faglig utvikling og utvikling
av tjenestetilbudet. Ved et lite krisesenter som vårt er det viktig med
kreativitet og engasjement og vi trenger personale som ser muligheter og vil bidra til positiv utvikling. Vår erfaring er at vi støter på
stadig økende sammensatte problemstillinger, og at vi i økende grad
må ha kjennskap til og samarbeide med andre etater og profesjoner,
dette tilsier at vi ved nyansettelser vil foretrekke høyskoleutdannelse.
Det ble leid inn ekstern veileder for våren 2019, men dette ble ikke
videreført i høstsemesteret. Man bør vurdere om det skal gjenopptas
og om man skal velge samme veileder eller eventuelt bytte. Videre er
det viktig å ha en klar strategi på hva man ønsker med veiledningen og
hvem denne skal rapportere til og hva det i så fall skal rapporteres på.
Vi fortsetter vårt ønske om å kartlegge kompetansen i organisasjonen, da dette arbeidet ikke har vært gjennomført i 2019, dette for å
kunne lage en god plan for videre kursing og kompetanseheving. Her
må man ta hensyn til både hva senteret trenger for å ivareta kjerneoppgaver og videreutvikling, samt hva den enkelte ønsker i forhold til
å få utnyttet sitt potensial og videreutviklet seg som fagperson.

4.3 Deltakelse på kurs og seminar i 2019
Dato

Kurs/seminar/fagdager

30. mars

Fagdag fra Krisesentersekretariat («Pornoelefanten i rommet», «dyremishandling og vold i nære relasjoner», «Foundraising») 3 ansatte deltok

6.-7. mai

Vårseminar, Rosa, en ansatt deltok

12.-13. juni

Lederseminar i Trondheim i regi av RVTS, fungerende daglig leder deltok

5. september

Fagdag om vold og seksuell overgrep, i regi av stiftelsen kirkelig ressurssenter og den norske kirke, 2 ansatte deltok

12. september

Konferanse i regi av Nordmøre Krisesenter med Chiku Ali ved RVTS vest
og Harald Dean ved Stine Sofie Stiftelsen, 6 ansatte deltok

19. september

«Barneperspektiv i samtalen- samtale når barn er pårørende» ved Jan
Stenby i regi av HMR i Kristiansund, 1 ansatt og student på praksis deltok

8. oktober

Reform foredrag om menn utsatt for vold, 8 ansatte deltok

23-24. oktober

krisesenterkonferansen, Oslo ved RVTS øst, 4 ansatte deltok

27-28. november

2 dager regionalsamling ved RVTS midt, 4 ansatte deltok

27-28. november

SARA kurs ved høyskolen i Molde, 1 ansatt deltok

Vi har også hatt med en ansatt i ressursgruppa til prosjektet TryggEst
og vil i 2020 ha to kontaktpersoner opp mot prosjektet for å kunne
delta på flere møter enn vi har fått mulighet til i 2019 og også for å
kunne delta i operativ gruppe.
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4.4 Arbeidsmiljø - HMS
I 1. kvartal hadde vi møte med Stamina helse for å lage en
samarbeidsplan for 2019.
Det er planlagt en arbeidsmiljøundersøkelse i av hele organisa
sjonen, denne er allerede i gang og vil fortsette i 2020, det er
Stamina som er leid inn for å foreta samtaler i denne forbindelse.
Stamina helse hold kurs for alle ansatte om «stress og mestring»,
den 21.05.
Førstehjelpskurs som var planlagt den 24.09.19 falt bort siden
foredragsholder ikke møtt opp. Vi håper at kurset blir hold i starten av
2020.
Vi har jevnlig oppfriskning av HMS på personalmøtene.

4.5 IKT
Nordmøre Krisesenter har søkt om å få delta i digitaliserings
prosjekt til Kristiansund Kommune i 2018, men vi har ikke fått svar
ennå.
Vi har hatt flere henvendelser fra politi, barnevern og andre e
 tater
angående våre brukere. Det medfører mye arbeid med å måtte gå
gjennom håndskrevne journaler og rapporter for å finne etterspurt
informasjon og sammenfatte dette på en god måte. Vi ser derfor
stadig økende behov for digital journalføring.
Informasjon på hjemmeside og Facebook blir jevnlig oppdatert.

5 Krisesentertilbudet
Nordmøre Krisesenter er et lavterskeltilbud og dekker krisesenter
tilbudet i eierkommunene Aure, Averøy, Kristiansund, Smøla, Halsa
(gikk ut des. 19), Surnadal (gikk ut mai 2019) og Tingvoll. Det er
fritt krisesentervalg og senteret tar derfor imot brukere fra andre
kommuner i de tilfeller det er aktuelt. I enkelte tilfeller ved høyt
risikonivå kan overflytting til/fra oss være aktuelt av sikkerhets
messige årsaker.
Krisesentertilbudet består av følgende:
 Døgnåpen krisetelefon
 Gratis samtaletilbud på datid
 Helårs og heldøgns botilbud
 Oppfølging i reetableringsfasen
Alt i henhold til Krisesenterlovens §2.
Telefontilbudet er nærmere belyst under statistikk kapittelet.
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5.1 Botilbud
Vi har et botilbud for kvinner, menn og deres barn i en akutt og
vanskelig situasjon der de er utsatt for trusler og/eller vold i nære
relasjoner. I arbeidet er medmenneskelighet, støtte, veiledning og
omsorg viktige elementer. Vi tar utgangspunkt i beboerens definisjon av eget hjelpebehov. Støtte og tilrettelegging evalueres jevnlig
i tett samarbeid mellom beboer, primærkontakter og øvrige ansatte
underveis i prosessen.
Å bryte ut av en voldelig relasjon er for de fleste en krevende prosess.
Det er ofte behov for å søke bistand hos andre hjelpeinstanser. Krisesenteret bidrar med å formidle kontakt til de rette instanser og er
med som støtteperson i de tilfeller det er ønskelig fra beboer.

5.2 Bistand til dagbrukere og beboere
I kartleggingssamtaler er det viktig å få avdekket trusselnivå og
risiko. Dette gjøres gjennom gode måleinstrumenter både ved dagsamtaler og opphold. Man vil ved opphold også utarbeide en plan
for oppfølging og får tildelt en primærkontakt som følger opp under
oppholdet. Både dagbrukere og beboere får tilbud om juridisk bistand
ved behov, og vi har også mulighet til å ledsage ved møte med andre
instanser, møtene kan også avholdes på Krisesenteret dersom brukerne ønsker det. Vi opplever ofte at våre brukere sier at de føler seg
trygge hos oss og at de derfor ønsker at møter med andre etater som
barnevern, Nav o.l. avholdes hos oss. Mange ønsker hjelp i en reetableringsfase, både med å finne bolig, flytte og også veiledning og
hjelp i ettertid.

5.3 Krisesenterlokalene
Nybygg
I starten av 2018 kom Kristiansund Kommune med ønske om ny
lokalisering for Nordmøre Krisesenter. Grunnen for dette er at kommunen trenger vår leide etasje for sykehjemsplasser. Etter befaring
med fylkesmannen var det tydelig at vi trenger mer egnede lokaler for
å ivareta alle brukergrupper og gi et mest mulig helhetlig tilbud, i henhold til Krisesenterlovens krav.
Styret fikk forslag på 2 tomter,
som kunne vurderes for nybygging av nytt krisesenter. Dette
var tidligere Myra barnehage og
Fløya barnehage. Etter befaring
av begge plasser falt valget på
Fløya barnehages lokaler, som
har en god og sentral beliggenhet, men likevel er skjermet.
Kommunen har i samarbeid
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med Nordmøre Krisesenter laget et forprosjekt. I dette prosjektet er
det totalt 8. beboerrom, 6. for kvinner og barn, 2 for menn og barn/
skjermet-avdeling. Behovene for kontor og samtalerom er ivaretatt.
Sikkerhet og skjermet lekeplass er også på plass i plantegningene.
I starten av 2020 blir prosjektet presentert for styre og representantskapet for å få godkjenning av prosjektet. Når dette skjer kan
kommunen starte videre prosessen. Bygget skal stå innflyttingsklart i
løpet av 2021.
Krisesenterets lokaler pr nå har 5 beboerrom i kvinneavdelingen
alle med dusj og toalett på rommet. 2 av rommene kan gjøres om
til en felles enhet for større barnefamilier. I tilknytning til rommene
ligger fellesarealene bestående av Tv stue, stue/samtalerom, kontor/
samtalerom stort kjøkken med spiseplass og barnerom. Det er en
egen leilighet i nabolaget for menn og eventuelle barn.

5.4 Tilrettelegging for kvinner med minoritetsbakgrunn
Tre av de ansatte ved Nordmøre krisesenter er født og oppvokst
i et annet land. Derfor har vi god kunnskap om andre kulturer og
religioner og en bred språklig forståelse.
Vi har gode rutiner med å hente inn tolk til de forskjellige samtaler
når det behov for dette. Barn i følge med foreldre blir aldri brukt som
tolk.

5.5 Risikovurdering
De fleste av våre ansatte er kurset i SARA-V3, som er et risikovurderingsverktøy. Å foreta god kartlegging og risikovurdering er viktige oppgaver i krisesenterarbeidet og er derfor et fokusområde i vårt
arbeid, slik at vi til enhver tid skal kunne ha gode rutiner for dette.

5.6 Samarbeidsavtale med politiet
Det ble 19. mars 2019 underskrevet en samarbeidsavtale mellom
Politiet og krisesentrene i fylket.
Formålet med samarbeidsavtalen er å sikre gode rutiner som
ivaretar et godt og trygt samarbeid og økt samhandling til brukernes
beste. Avtalen skal også sikre at partene samhandler for å forebygge
og forhindre kriminalitet, samt opprettholde sikkerhet, ro og orden.
Det legges opp til fellesmøter 2 ganger pr år

5.7 Gratis dagtilbud
Mange trenger bistand til å komme i kontakt med det offentlige
hjelpeapparatet som NAV, advokat, politi m.m.
I 2019 var det 46 personer som benyttet seg av samtaletilbudet.
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Det ble gjennomført 229 samtaler.
Gjennomsnittlig var det 5 samtaler pr. bruker.

5.8 Telefonveiledning
Krisesentertilbudet har et telefontilbud hvor voldsutsatte kan henvende seg for å få informasjon, råd og veiledning. Tilbudet er
døgnåpent og tilgjengelig hele året. For noen er det tilstrekkelig å få
denne hjelpen fra Krisesenteret for å komme videre i sin prosess, for
andre kan dette være et først møte som ender i at de blir dagbrukere
eller beboere etter hvert. Telefonveiledning og rådføring blir også
oftest brukt av hjelpeapparatet. Fra 2020 blir telefonveiledning og
rådgiving registrert på samme måte som dagbrukere.

5.9 Kvinner utsatt for menneskehandel (ROSA)
Krisesentersekretariatet driver ROSA-prosjektet som koordinerer
bistand og trygge oppholdssteder for kvinner som er utsatt for
menneskehandel.
Nordmøre Krisesenter har i perioder hatt beboere fra ROSA-
prosjektet, men ingen i 2019.

5.10 Advokathjelp/juridisk bistand
Det er også i år søkt om midler til juridisk bistand fra Statens
sivilrettsforvaltning. Vi ser at behovet for advokatbistand stadig er
stigende og er derfor opptatt av å kunne opprettholde tilbudet om
juridisk bistand ved senteret. Vi har hatt avtale med Proadvokatene
ved Lill Snekvik og opplever at dette samarbeidet er viktig både for
krisesenteret og brukerne, for å få gode råd og veiledning innenfor det juridiske området. Advokatbistand er mye brukt i barne
fordelingssaker og i forbindelse med mekling og separasjon/
skilsmisse, men advokaten har bistått i mange forskjellige og sammensatte problemstillinger. Det å ha en fast advokat som kommer til
senteret og kan hjelpe ved behov gir trygghet for at våre brukere får
et best mulig tilbud i forhold til råd og veiledning, samtidig som vi har
muligheter til å være tettere på, om det er ønskelig fra brukers side.
I 2019 har 15 brukere fått juridisk bistand på til sammen 74 timer.
Og det var en jevn fordeling mellom kvinner med norsk og utenlandsk bakgrunn.
En del 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 hovedårsaken til behovet for
juridisk bistand. Det er fortsatt slik at mange av de som har benyttet
seg av tilbudet er personer med lav inntekt og som ville hatt høy
terskel for å oppsøke advokat uten dette tilbudet
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5.11 Tilrettelegging for kvinner med nedsatt funksjonsevne
Vi har de siste årene opplevd en økning av brukere som trenger mere
hjelp på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vi har derfor opparbeidet et
godt samarbeid med hjelpemiddelsentralen og hjemmesykepleien. Vi
har også et godt samarbeide med kommunepsykolog.

5.12 Krisesentertilbud til menn
Tilbudet til menn er en ekstern leilighet med 2 soverom som er
lokalisert i nærheten av kvinneavdelingen. Da leiligheten for menn
ikke er i tilknytning til felleslokaler og kontorer, har vi ikke samme
tilbud til samtaler og oppfølging som tilbudet for kvinner. Det er
derfor viktig at planene for nybygg blir realisert. Nybygget vil få
egne avdelinger i samme bygning for menn og kvinner, og skjermet
avdeling for personer med utfordringer i forhold til rus/psykiatri.

5.13 Brukerevaluering – beboerne
Da det er viktig for oss å hele tiden forbedre vårt tilbud har vi det
siste året hatt fokus på å utvikle bedre skjema for tilbakemeldinger.
Disse blir jevnlig gjennomgått for å se hva vi kan bli bedre på.

6

Barn på krisesenter
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 vansker. For mange barn har volden og
det høye konfliktnivået vært en kronisk belastning over tid. Utrygghet har blitt en normaltilstand.
13 av barna som bodde ved krisesenteret i 2019 deltok ikke i noen
form for organiserte fritidsaktiviteter. Dette kan si noe om mulige
konsekvenser av å vokse opp med vold i nære relasjoner.
Krisesenterloven §1 gir barn status som selvstendig bruker.
Tilretteleggingen rundt barn skal omfatte deres behov som barn
generelt og som barn med voldserfaring.
I 2019 har det bodd 23 barn sammen med mor eller far ved
senteret i tilsammen 396 døgn.
Gjennomsnittlig botid var 17 døgn. 4 av barna hadde hatt tidligere
opphold på krisesenter før 2019.
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Aldersfordeling blant barna som har bodd ved krisesenteret i 2019
Tallene viser at 14 av
barna som bodde ved
krisesenteret i 2019 var i
aldersgruppen 3-6 år.

26 %

35 %

0–2 år

3–6 år

30 %

9%

7–10 år

11–13 år

Relasjon mellom barnet og voldsutøver
6 av barna har vært utsatt for
psykisk og/eller fysisk vold.
3 av barna har hatt samvær
med voldsutøver uten tilsyn,
og 9 barn med tilsyn.

9%
Mor

65 %
Far

13 %
Stefar

13 %
Ikke oppgitt

6.1 Arbeidet med barn på krisesenteret
Krisesenteret har en miljøarbeider i 100% stilling som har hovedansvar for barn på krisesenteret.
Arbeid med barn er en viktig og skal være en prioritert oppgave jf.
Krisesenterloven §3 som sier: «Kommunene skal sørge for å ta vare
på barn på en god måte som er tilpasset deres særskilte behov, og
skal sørge for at barn får oppfylt de rettene de har etter annet regelverk».
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Oppfølging av barn som bor på krisesentret skjer i regi av foresatte
i samarbeid med krisesenteret og eventuelt andre instanser. Å styrke
foreldrene i foreldrerollen er en viktig del av oppfølgingen av barn
på krisesenter.
Det er utarbeidet egne rutiner og prosedyrer i forhold til arbeidet
med barn på senteret.
Målet for arbeidet med barn er at de skal oppleve oppholdet som
trygt og godt, og få en mest forutsigbar hverdag.
Barn som bor på krisesenteret har rett til skolegang på lik linje med
andre barn, jf. Opplæringsloven §2-1. På grunn av lange avstander
til hjemkommunen, og i noen saker ut ifra et sikkerhetsperspektiv,
kan det være problematisk at barn fortsetter på skole i sin hjem
kommune. Krisesenteret har etablert et godt samarbeid med en
skole i Kristiansund kommune.

6.2 Opplysningsplikt
Krisesenterets ansatte har lovpålagt opplysningsplikt til barneverns
tjenesten.
Krisesenterloven § 6 «Alle som utfører eller arbeider etter denne
loven skal i utføringen av arbeider være oppmerksom på forhold
som kan føre til tiltak fra barnevernstjenesten. Uten hinder av taushetsplikt skal alle som utfører tjenester 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. barneloven §4-24.
Barneloven § 6-4 andre ledd tredje og fjerde punkt gjelder
tilsvarende»
Dette innebærer at krisesenteret er pliktig ifølge loven å gi opplysninger til barnevernet 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 omsorgssvikt, eller barnet har vist
alvorlige atferdsvansker.
Krisesenteret melder alltid bekymring til barnevernet når beboer
med barn velger å flytte tilbake til voldsutøver.

6.3 Oppfølging av barn etter utflytting av krisesenteret
Beboere på krisesenteret skal få tilbud om oppfølging etter utflytting
jf. Krisesenterloven §2.
Dette gjelder også barn. Noen barn vil trenge begrenset hjelp i
en overgangsfase, mens andre vil ha behov for hjelp i en lengere
periode fra krisesenteret og fra andre tjenester. Oppfølgingen av
barn kan være: Deltakelse i samarbeidsmøter, besøk på senteret,
fortsatt samtaler med kontaktperson, telefonsamtaler, hjemmebesøk
og aktiviteter på senteret.
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6.4 Besøkstjeneste fra Røde Kors
Vi har hatt tilbud om gratis besøkstjeneste fra Røde Kors, de har
fulgt opp når vi har hatt barnefamilier ved senteret og avtalt
aktiviteter med barna etter avtale med foreldrene i dag pr uke,
fortrinnsvis søndager. De planlegger aktiviteter i forhold til ønsker
og behov og er en god avlastning for forelderen på krisesenteret
som da får egentid og også tid til å planlegge møter og aktiviteter
for egen del og samtale med sin kontakt ved krisesenteret.

7

Utviklingsprosjekter
7.1 Tonna Brix, Vendepunktkampanjen
Sammen med rap-duoen Tonna Brix, har Nordmøre Krisesenter
i 2017, 2018 og 2019 avholdt foredrag om vold i nære relasjoner
ved ungdomsskoler og videregående skoler i våre e
 ierkommuner.
I foredraget som inneholder både informasjon, egenopplevde
historier og musikk, formidles budskapet om hva som er vold i
nære relasjoner. Hva det gjør med deg som menneske og ikke
minst som barn, hvem man kan kontakte for å få hjelp og krise
senterets rolle som trygghet, hjelp og støttespiller. Foredrags
holderne har en formidabel formidlingsevne som går rett hjem hos
målgruppen, og de skolene som har hatt besøk av oss, har k ommet
med meget gode tilbakemeldinger.
Da vi hadde midler igjen etter 2018 og fortsatt hadde skoler
vi ville besøke, fikk vi godkjenning for prosjektet også i år. Halsa
barne- og ungdomsskole fikk besøk av oss i februar 2019.
Vår største utfordring har vært å selge inn prosjektet til skolene.
I en ellers hektisk hverdag blir vi ofte avvist med at de ikke har tid.
Det blir viktig å finne måter å nå denne viktige gruppen på, da de
gjennom dette foredraget får informasjon om personer i sitt nærmiljø som de kan kontakte. De får også informasjon om våre tilbud
på krisesenteret, og ikke minst muligheten de har til å ringe for å
snakke med oss om det de bekymrer seg for. Kontaktlærere og
helsesøstre oppfordres alltid til å være synlig og tilstede under våre
arrangement på skolene.
Vi har også opplevd at lokaler og AV-utstyr kan være en utford
ring for skolene, vi har derfor planer om å prøve å samle flere
skoler i et forsamlingslokale for å få kommet ut med budskapet
til flest mulig innenfor de økonomiske rammene vi har. Dette
arrangementet er planlagt gjennomført våren 2020. Prosjektet er
finansiert med midler fra Kompetansesenteret for kriminalitets
forebygging.
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7.2 Konferanse om vold i nære relasjoner (Fagdag)
Vi gjennomførte i 2019 seminar for representanter i hjelpeapparat
og øvrige samarbeidspartnere hos alle våre eierkommuner. Her
var det over 100 påmeldte som deltok. Vi hadde gode forelesere
fra Stine Sofie stiftelsen ved Harald Dean med Tema: «Modig,
kompromissløs og alltid på barnas side», vi fikk høre om hvordan
Stine Sofie stiftelsen fungerer og hvordan man snakker med barn
i barnehage og skole alder og praktisk øvelse med diverse caser.
Den andre foreleseren var Chicku Ali fra RVTS vest med «Endringsagentene». Hun forklarte oss på en forfriskende måte hvordan
man møter mennesker fra andre kulturer og hva det innebærer i
vårt arbeid. Evaluering av kurset viste at alle var fornøyd med innholdet og gjerne ville delta ved neste konferanse. Når det gjelder
organiseringen har vi tatt med oss noen nye ideer videre. Ved neste
konferanse vil vi ta oss tid til en «speed-dating» der alle etater som
er til stede få 3 minutter til å presentere sine prosjekter. Dette vil føre
til bedre og mer målrettet kommunikasjon i pausene.
Vi har avholdt seminar hvert annet år for å oppdatere nye ansatte
hos våre samarbeidspartnere og også for å møtes for faglig input og
gode dialoger. Prosjektet er finansiert med midler fra Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging.

7.3 Prosjektet, Ut av vold – inn i arbeid
Vi har i 2019 satt i gang prosjektet «Ut av vold – inn i arbeid», dette
er bygd på Salten krisesenter sitt prosjekt fra 2018. Vi vil prøve ut
deres modell i praksis og evaluere dette underveis. Da vi ofte har
sett at kvinner som kommer til krisesenteret er falt ut av, eller er
på vei til å fall ut av, et ordinært arbeidsliv fattet vi interesse for
prosjektet «ut av vold – inn i arbeid» utarbeidet av Krisesenteret i
Salten. De satte søkelyset på kvinnenes behov for arbeid som en
viktig faktor for å komme seg ut av voldelige forhold og etablere
egne selvstendige og økonomisk uavhengige liv. Krisesenteret i
Salten har utarbeidet en modell, der krisesenteret har en ansatt
som arbeider opp mot NAV i en jobbkonsulent funksjon. I vårt
prosjekt vil en ansatt med lang erfaring fra NAV har ansvaret for
kontakten opp mot NAV og arbeidsliv og fungerer som koordinator
for tjenestene mellom andre primærkontakter ved krisesenteret
og NAV. I tillegg er en annen ansatt medansvarlig på prosjektet og
deltar på informasjonsarbeid og utvikling av r utiner, skriv og prosjektanalyse. Andre ansatte vil også delta i prosjektet ut fra ø
 nsker
og kompetanseområder. M
 ålet er å sikre økonomien for våre
brukere i etableringsfasen ved å samarbeide med NAV for å få på
plass ytelser og tiltak der det er behov for dette. Ved å etablere et
godt samarbeid mellom de lokale Nav kontorene og krisesenteret,
med god ansvarsfordeling og gode kartleggingsrutiner ønsker vi
å lette prosessen for brukerne. Vi ønsker også gjennom rapport
ering å synliggjøre krisesenterets arbeid for lokale og statlige
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myndigheter, da endringer i organisering hos s amarbeidspartnere
som NAV vil kunne gi nye utfordringer til vår målgruppe. Da Krise
senteret i Salten hadde et ønske om at deres modell kunne bli
utgangspunkt for arbeid innenfor dette feltet, ser vi også at de
funn vi gjør under utprøving av modellen vil ha interesse for andre
krisesentre. Vi ser derfor for oss at vi kan bruke dette m
 aterialet i
presentasjoner og foredrag både overfor andre sentre og sentrale
organer, samarbeidspartnere og myndigheter.
På grunn av sykdom har vi i en periode måtte avvente prosjekt
arbeidet, på grunn av tidspress i forhold til løpende oppgaver, men
har fått klarsignal for å overføre midlene og fortsette prosjektet i
2020. Vi har etablert et godt samarbeid med NAV Kristiansund, vi
har besøkt NAV Tingvoll for å informere i november 2019, og fått
kontaktperson også der. Videre er det planlagt informasjonsmøte
ved NAV Smøla i januar 2020. Vi jobber nå med å få på plass møter
også i Aure og Averøy. All kontakt med NAV vil dokumenteres i
egen rapportlogg og vi vil bruke allerede eksisterende kartleggingsskjema fra Salten sitt prosjekt i første omgang. Etter hvert vil
disse kunne tilpasses våre behov i samarbeidet med våre kontakter
i NAV.
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7.4 ICDP
Barneansvarlig og en miljøarbeider er godkjent som ICDP-veileder.
Vi ser et økende behov for denne veiledningen og har også fått
forespørsler fra personer som ønsker å delta. Det viktig at flere
ansatte får opparbeidet denne kompetansen så snart som mulig da
vi ikke har fått gjennomført kurs i 2019.

7.5 Markedsplan 2020
Det utarbeides en markedsplan for 2020, der vi lager en matrise
over de aktiviteter vi skal gjennomføre. Dette gjør vi for å ha en god
oversikt over de aktiviteter vi har gjennomført til enhver tid og hva
som gjenstår. Vi kan også si noe om hva som gjorde at vi ikke fikk
gjennomført alt vi hadde planlagt, og evt overføre dette til neste år
eller til andre tider i inneværende år. Matrisen blir et dynamisk og
nyttig verktøy som brukes hele året for å målrettet aktiviteter og
sørge for at de gjennomføres eller endres. Markedsplanen er også
med på å forenkle internkontroll og rapportering, samt at det er et
viktig arbeidsredskap for å kartlegging og planlegging av kompetanseheving og kursing av ansatte og utarbeiding av vaktlister. Ved
høyere bemanning i en gitt periode kan man ut fra markedsplanen,
i ettertid, se om dette har utspring i aktiviteter som krever at flere
ansatte er tilstede, eller om det er andre årsaker til dette. Under
utarbeidelse av årsrapporten vil dette være et viktig verktøy for å se
hva som er gjennomført av aktiviteter, hva som ikke er gjennomført
og hvorfor. Det som fortsatt er aktuelt kan da føres over til neste år.

7.6 Presentasjoner og foredrag i 2019
 Informasjonsdeling med Politiet og formalisering av samarbeid
mellom politiet og regionale krisesenter.
 Informasjon/presentasjon for barnevernet i Kristiansund,
utveksling av erfaringer og gjennomgang av samarbeidsrutiner.
 Presentasjon for barneansvarlige og deres ledere i helseforetaket i
Møre og Romsdal, Molde.
 Informasjon om krisesenteret til Jobbsjansen i Kristiansund.
 Deltakelse og presentasjon på kick off i regi av TryggEst
 Informasjon om krisesenteret til Fagskolen i Kristiansund,
videreutdanning i psykiatri og rus. Ved en ansatt og student.
 Informasjon/presentasjon ved DPS Nordlandet, Kristiansund
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 Presentasjon om krisesenteret til Smyl Sanitetsforeningen, Smøla.
Ved en ansatt.
 Informasjon/presentasjon for NAV Tingvoll, samt etablering av
kontaktperson for prosjektet «ut av vold – inn i arbeid»

8

Økonomi
8.1 Budsjettet 2019
kr 5 582 773
Det opprinnelige budsjettet for 2019 var vedtatt på representantskapsmøtet 15/10-18 og var på kr 6 433 270.
Kristiansund kommune gikk så inn med et kutt på 5% i driftsmidler til
krisesenteret, og de øvrige eierkommunene fulgte etter. Det endelige
budsjettet ble redusert med kr 666 514.

8.2 Prosjektmidler oversikt
Ut av vold inn i arbeid:
Fagdag for hjelpeapparatet:
Vendepunktkampanjen:
Advokatvakt/Juridisk bistand
Gjensidigestiftelsen

kr 200 000,kr 100 000,kr 32 590,kr 90 000,kr 27 000,-

8.3 Gaver i 2019
Smyl Sanitetsforening
Brattvær Sanitetsforening
Kirkelandet kirke, offergave

kr
kr
kr

2000,2000,1252,-
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9

Statistikk
9.1 Rutiner for registrering
Alle som benytter seg av vårt hjelpetilbud blir spurt om de godtar
anonymt registrering av deres data. Ved godkjenning blir det fylt ut
registreringsskjema som sendes til Scentio Resarch Norge.
Dette kapittelet viser et utvalg av denne informasjonen. En samlestatistikk for 2019 fra alle krisesentrene i Norge offentliggjøres våren
2020.
Fremstillingen av Nordmøre Krisesenter sin statistikk deles inn i tre.
Først 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.

9.2 Beboere og antall overnattinger
Nordmøre krisesenter har hatt følgende antall kvinner, menn og
barn boende i de 7 siste år:

Antall beboerne 2013–2019
Kvinner/menn
Menn
Barn

40
35
30
25
20
15
10
5
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Antall kvinner

36

36

28

28

31

34

29

Antall barn

29

31

26

22

23

21

23

-

1

1

1

2

1

3

65

68

55

51

56

56

55

Beboere

Antall menn
Beboere totalt

Noen beboere overnatter kun en natt, mens andre bor på krisesenteret i en lengre periode:
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Antall beboerdøgn 2013–2019
Kvinner/menn
Menn
Barn

1200
1000
800
600
400
200
0
2013

2014

2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Kvinner

883

1038

791

581

888

659

941

Barn

937

713

1189

563

711

548

396

0

58

15

40

81

9

21

1820

1809

1995

1184

1680

1216

1358

Antall beboerdøgn
Statistikken for 2019
forteller at gjennomsnittlig
botid for kvinner var 32
døgn, menn 7 døgn og
barn 17 døgn.

2015

Menn
Beboerdøgn totalt

Hvilken kommune kommer beboerne fra?

75 %

25 %

Kristiansund kommune

Andre
eierkommuner

Aldersfordeling blant voksne beboere

37,5 %

31 %
19 %

12,5 %
20–29 år

30–39 år

40–49 år

50 år +
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Kom til krisesenteret via

47 %

Eget initiativ

19 %

Barnevern

15,5 %

Politi

9,5 %

Familie/venn/bekjent
Psykisk helsetjeneste

3%

Helsesøster/helsestasjon

3%

Andre

3%

18 (56,5 %) av beboerne
kom til krisesenteret på eget
initiativ eller via familie/
venn/bekjente. Kategorien
andre var psykiatrisk poliklinikk.

Årsak til henvendelsen
75 %

Psykisk vold

56 %

Trusler

44 %

Fysisk vold

37,5 %

Materiell vold

31 %

Økonomisk vold
Seksuell vold mot bruker

15,5 %

Psykisk vold mot brukers barn

15,5 %

Annet

9,5 %

Digital/elektronisk vold

3%

Fysisk vold mot brukers barn

3%

Årsaken til henvendelsen fra kvinner,
menn og barn som har bodd ved krisesenteret i 2019 var ofte sammensatt og
hadde flere overnevnte problemstillinger.
2 beboerne har oppgitt at voldsutøver
alltid var ruspåvirket under overgrepene
og 13 beboere har svart av og til.
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Er forholdet anmeldt?

59,5 %

25 %

Ikke anmeldt

12,5 %

Av beboer

Av andre

3%
Ved
offentlig
påtale

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

Er det ilagt besøksforbud for voldsutøver?

87,5 %

9,5 %

Nei

Ja

3%
Ikke
opplyst

Beboers tilknytning til arbeidslivet
62,5 %

Stønad/trygd/pensjonTrusler

37,5 %

Arbeidssøker/utdanning/kurs

19 %

Utearbeidene deltid
Utearbeidene fulltid

9%

Av krisesenterets voksne beboere mottok 20 personer ulike former for
stønad/trygd/pensjon. 3 personer jobbet fulltid og 6 personer jobbet
deltid. En del av beboerne var arbeidssøkere, deltok på kurs/utdanning
mens de mottok ulike former for stønader/trygd. Den store andelen
som mottok ulike former for trygd i 2019 kan si noe om konsekvensene
av å være utsatt for vold i nære relasjoner når det gjelder mulighet for
deltakelse i arbeidslivet.
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Krisesenteret har formidlet kontakt med
Nav

25 %

Barnevern

25 %

Advokat

25 %

Politi

15,5 %

Fastlege/legevakt

15,5 %

Psykisk helsetjeneste

12,5 %

Familievernkontor

12,5 %

Hjemmebasert kommunal tjeneste

9,5 %

Andre

9,5 %

Boligkontor

Instanser som krisesenteret
har formidlet kontakt
med på vegne av og i
samarbeid med beboer. I
mange av sakene er over
nevnte instanser allerede
i s akene ved ankomst til
krisesenteret. Mange av
beboerne ble henvist til
flere instanser.

6%

Bistand under oppholdet
Bistand til beboere i 2019: Inntakssamtale med individuell kartlegging av hjelpe- og beskyttelsesbehov, plan for oppfølging under
oppholdet, tildelt primærkontakt, tilbud om enesamtaler, 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.

Hvor drar beboeren etter oppholdet?
34,5 %

Hjem til egen bolig uten voldsutøver

25 %

Ny annen bolig

19 %

Tilbake til voldsutøver
Slektning/venner
Annet sted
Annet krisesentertilbud

12,5 %
6%
3%

I 23 av sakene var det
ektefelle/samboer eller
tidligere ektefelle samboer
som oppgis som overgriper.
I 2019 var det 4 personer
som valgte å dra tilbake til
overgriper. Annet sted var
venner, akuttbolig, omsorgsbolig, institusjon eller
at beboer fortsatt bodde
ved senteret i 2020.
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Det er mange sammensatte årsaker til at kvinner og menn velger å
reise tilbake til voldsutøver. De har 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 og
kulturelle forhold, har bedre kontroll på voldsutøver ved å bli i forholdet. Det kan også være personer av utenlandsk opprinnelse som
er gift med norske menn/kvinner som på grunn av manglende oppholdstillatelse ikke ser annen utvei enn å dra tilbake til overgriper.

9.3 Dagbrukere

Antall dagsamtaler og personer
43 kvinner
223 samtaler
3 menn
6 samtaler

Kommunetilhørighet

70 %
Kistiansund kommune

30 %
Andre eierkommuner

Nasjonalitet

50 %
Etnisk norsk

50 %
Utenlandsk opprinnelse

I 33 av sakene er det ektefelle/samboer/kjæreste eller tidligere ektefelle/
samboer som blir oppgitt som voldsutøver.
41 personer oppgir at de er utsatt for psykisk vold, 18 personer fysisk
vold og 34 personer for trusler, 10 personer materiell vold, 11 personer
økonomisk vold, 5 personer seksuell vold, 5 personer psykisk vold mot
brukers barn og 2 personer fysisk vold mot brukers barn.
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9.4 Telefonhenvendelser
Krisesentertilbudet gir et telefontilbud hvor voldsutsatte som
henvender seg får informasjon, råd og veiledning. Tilbudet er
døgnåpent og tilgjengelig hele året.
En krisetelefon er kontakt mellom en bruker/privat eller offentlig
instans som tar kontakt på vegne av en bruker for første gang.
Andre telefoner er henvendelser som gjelder enkeltbruker, men
som ikke er førstegangs henvendelse.
Telefonhenvendelser

2016

2017

2018

2019

Totalt antall krisetelefoner

187

164

124

87

Offentlige etater/andre

506

430

455

444

Totalt

693

594

579

531

9.5 Oppsummerende oversikt over brukere

Bruk av krisesenteret 2010–2019
Beboerdøgn
Telefonhenv.
Daghenv.
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1285

1811

2375

1820

1809

1995

1184

1680

1216

1358

Telefonhenvendelser

525

649

694

618

682

518

693

594

579

531

Daghenvendelser

214

203

139

205

212

220

359

193

169

229

Beboerdøgn
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9.6 Tendenser
 Vi ser at beboere og brukeres hjelpebehov økt, da andre instanser
som NAV, Politi, Skattekontor og øvrig helseapparat har blitt
digitalisert og sentralisert, med felles informasjonstelefon og lite
kontakt med lokale saksbehandlere og hjelpe instanser. Dette gjør
at vår kontakt med både dagbrukere og beboere tar lengre tid og
har et annet fokus enn tidligere, da vi ofte er de som må hjelpe til
med å samle inn og fylle ut skjema og søknader. I enkelte tilfeller
vil også dette samt lang behandlingstid i enkelte etater føre til
lengre oppholdstid på krisesenteret. Dette har ført til at vi nå har
inngått samarbeidsavtaler med både Nav, barnevern og Politiet
for å avklare ansvarsforhold og utarbeide gode rutiner for kontakt
og samarbeid.
 Digital vold gir nye utfordringer da voldsbruken ofte trappes opp
etter at voldsofferet drar fra voldsutøver, noe som medfører stor
ekstrabelastning belastning for ofrene.

10

Linker til lovtekster
Krisesenterloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-44/
Forskrift om fysisk sikring av krisesenteret:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-03-07-282
Krisesenterveileder:
https://bufdir.no/vold/Krisesenterveileder/
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ødeleggelse

barn
lytte

slag
seksuelt

ord

makt

liv

offer
sorg

utskjelling

beskyttelse

taushet

håp

anonym

hjelp

mennesker

samtale

følelser

trygghet
relasjoner

frykt

veiledning

tilfluktssted

avmakt

vold

ydmykelse

kritikk

skyld
partner

ansvar

omsorg
tvangsekteskap

voldtekt
nedbrytende

psykisk

smerte

skyldfølelse

oppfølging

rus

skade
familie

trusler

ignorering
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