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HAR BENYTTET DET
AKUTTE BOTILBUDET

542
DAGSAMTALER

Sammendrag
•
Krisesenter vest IKS (KV) gir et tilbud til
ca180 000 innbyggere i 16 eierkommuner.
Vi drifter to avdelinger i Haugesund og på
Stord. Vi gir gratis lavterskel tilbud til
kvinner, barn og menn som er utsatt for
vold i nære relasjoner. Døgntilbudet har 25
senger fordelt på avdelingene. KV gir også
et dagtilbud til eierkommunenes
innbyggere
•

•

•

•

Arbeidet med vold i nære relasjoner krever
et tverrfaglig og tverretatlig samarbeid og
KV er en viktig aktør i det forebyggende
arbeidet i kommunen
KV er kommunenes lokale
kompetansesenter på vold i nære
relasjoner og vi driver utstrakt informasjonsog undervisnings virksomhet i våre
eierkommuner. Vi har bidratt til å etablere
kommunale voldskoordinatorer i
kommunen som er KV sitt bindeledd inn i
kommunen og som kan best beskrive hva
som kommunen trenger av
kompetanseheving i sin kommune. Vi har
årlig nettverkssamling for
voldskoordinatorene. Vi bistår ved behov
ved utarbeidelse av handlingsplaner mot
vold i nære relasjoner.
KV har formell samarbeidsavtale med
eierkommunen for å sikre en helhetlig
samordning av tiltak. I tillegg vil det sikre
en bedre forankring av
krisesentertilbudet og internkontroll i
kommunen.
KV har 13 årsverk fordelt på
22 ansatte. Behovene til brukerne våre
er ulike, og vi vektlegger tverrfaglig
kompetanse i personalgruppen. Vi har høy
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BRUKERE AV
DAGTILBUDET

•

fagkompetanse innen områdene; sosialt
arbeid, psykisk helse, pedagogikk,
helsefremmende arbeid og mange har
lang erfaring innen arbeid med
mishandlingsproblematikk. Ved
nyansettelser vil relevant
høyskoleutdanning bli vektlagt.
269 brukere døgn, dag eller via telefon

•
•

2806 overnattingsdøgn
14 ulike nasjonaliteter

•

53,5%av beboerne kommer fra
vertskommune

•

46,9% av dagbrukerne kommer fra
vertskommune, 53,1% kommer fra
eierkommuner i IKS et

•

KV har gitt tilbud til 50 barn.
Voldsutøverene er hovedsakelig fedre.
Mange barn har fortsatt i samme
skole/barnehage helt eller delvis (76%)
Årsaken til avbrudd er sikkerhet,
nedstenging ifm Corona

•

66% har ikke hatt samvær grunnet stor
trusselfaren og sikkerhetsmessige hensyn.
Barn er selvstendige brukere av
krisesenteret og får individuell oppfølging
av personal med barnefaglig
kompetanse. 20,4% av barna flyttet tilbake
til voldsutøver. KV melder alltid
bekymringsmelding til barnevernet i de
tilfellene

•

Et krisesentertilbud er mer en akuttsenger
og arbeidet med vold i nære relasjoner
krever både tverrfaglig og tverretatlig
innsats. Vårt mål er å være synlig i alle
eierkommunene i løpet av året. Det
utadrettede arbeidet krisesenteret gjør er
en viktig del av det lovfestede tilbudet
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Forord
Årsmeldingen er utarbeidet av daglig leder og inneholder opplysninger om Krisesenter vest IKS sin
oppbygging, målsetninger og drift. Videre viser den til; driftsmåte, utdrag av statistikk fra 2021,
samt årsregnskap og revisjonsberetning.
Årsmeldingen er i første omgang et arbeidsdokument for videre drift og sendes elektronisk til
eierkommunene. Den ligger tilgjengelig for alle på Krisesenter vest IKS sin nettside:
krisesentervest.no.
I 2021 markerte vi 40 års jubileum for krisesenterets drift i Sunnhordland og på
Haugalandet Det var aktive kvinnegrupper som jobbet for at det skulle etableres
nødtelefonlinje for kvinner som var utsatt for vold. Vi er stolt av å ha ansatte som
var med da dette viktige arbeidet startet for 40 år siden Jubileet ble markert med
en flott jubileumskonferanse for 150 deltakere som deltok fysisk eller digitalt.
Covid - 19
Krisesenteret har som så mange andre fått merke konsekvensene av pandemien.
Det har vært en økning i antall som har fått oppfølging via telefon. Krisesentrene er
definert til å ha en samfunnskritisk funksjon under pandemien og vi har hatt stort
fokus på at begge våre avdelinger skulle være åpne og tilgjengelig. Vi har
gjennomført ukentlige verneombudsmøter for å sørge for gode rutiner.
Fagansvarlige og ledelse har i perioder vært på hjemmekontor og digitale
løsninger har fungert godt til samarbeidsmøter, kompetanseheving o.l
Det har vært en nedgang i antall ulike nasjonaliteter fra 33 i 2020 til 14 i 2021.
Krisesenteret har under pandemien erfart at bygningsmassen har vært en
utfordring. Bygningene har trange fellesareal og brukere deler bad og kjøkken.
Ansatte har ikke eget pauserom eller garderobe. Krisesenteret har ingen karantene
avdeling som kan benyttes til brukere som har fått påvist korona eller som venter
på prøvesvar.
Samarbeid med andre tjenester
Vi har god samhandling med andre tjenester i kommunene. Over 50% av de som
kommer til døgntilbudet kom i kontakt med oss via andre tjenester som barnevern
og politi.
Vold i nære relasjoner er et samfunnsansvar vi alle har et ansvar å bidra til å
bekjempe. Krisesentertilbud er en lovpålagt kommunal oppgave som har til hensikt
å sikre et godt helhetlig dag- og døgn tilbud til kvinner, barn og menn som er utsatt
for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.
Like viktig som å ivareta personer som er utsatt for vold i nære relasjoner med et
akutt botilbud har kommunene et særlig ansvar å forebygge vold i nære
relasjoner. Kommunen skal også sørge for at voldsutsatte får en helhetlig
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oppfølging gjennom samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og andre
deler av tjenesteapparatet. I dette arbeidet har krisesenter vest gjort en stor
innsats. Vi deltar i planarbeid, i ulike ressursteam og konsultasjonsteam.
Krisesenteret gjennomgår kompetansehevingsprogram i Traumebevisst omsorg
(TBO) for alle ansatte i lag med RVTS. I denne forbindelse vektlegger vi å invitere
med samarbeidspartnere fra alle våre eierkommuner på forskjellige fagsamlinger
igjennom året.
Vi har nettverkssamlinger for de kommunale voldskoordinatorene hvor vi har
økende engasjement og oppmøte, vi underviser i videregående skole og tilbyr
kompetansehevende tiltak for de ulike tjenestene i kommunen. Vi har etablert oss
som likeverdige samarbeidspartnere og opplever at de ulike tjenestene drøfter
saker de står i og har fokus på helhetlig oppfølging.
Under pandemien har vi i særlig grad kunne ønske oss at krisesentertilbudet var
inkludert i kommunenes krise og beredskapsplaner. Vi erfarer nytten av
samarbeidsavtalen og vil revidere den i 2022
Det forebyggende arbeidet er langsiktig, og vi anser det som særdeles viktig å ha
et nært og godt samarbeid med kommunene. Et krisesentertilbud er mye mer en
akuttsenger og arbeidet med vold i nære relasjoner krever både tverrfaglig og
tverretatlig innsats. Vårt mål er å være synlig i alle eierkommunene i løpet av året.
Det utadrettede arbeidet krisesenteret gjør er en viktig del av det lovfestede
tilbudet
Nytt bygg
I 2021 har styret og daglig leder jobbet videre med planene om et nytt
samlokalisert krisesenterbygg. Vi har fått utarbeidet grovskisser laget med grunnlag
i en behovsmatrise. Her er det tilrettelagt for å kunne gi et tilbud til voldsutsatte
med tilleggsproblematikk innen rus og psykiatri. De øvrige hjelpetjenestene og
brukere selv er kjent med at krisesenteret ikke kan gi det tilbudet som de har behov
for når vi mangler skjermingsenheter, men et nytt senter vil ivareta også denne
brukergruppen. Krisesenteret opplever store utfordringer ift de brukerne som er for
frisk for helse og for psykisk syk for krisesenteret. Det er viktig med et godt
samarbeid med helse og politi og utarbeide gode rutiner for håndtering av denne
brukergruppen. Skjermingsenheter vil gi et godt og verdig tilbud og krisesenteret
kan følge opp volden. Pandemien har vist oss at vi vil ha behov for
skjermingsenhetene ved karantenebehov. Året har vist at mange har behov for et
samtalebehov og egnede lokaler for dette er det stort behov for. At ansatte ikke
har tilfredsstillende garderobe og pauseromforhold er også svært uheldig. Barn har
ikke egnede lekeareal inne eller ute.
På tross av at vi har lite egnede lokaler gjøres det et godt stykke arbeid til brukerne
av krisesentertilbudet både når det gjelder oppfølging, aktiviteter og ikke minst
tilbudet som gis til dagbrukere og det utadrettede arbeidet i kommunene.
Økonomi
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Det har ikke vært gjennomført noen investeringer i selskapet i 2021 og den
finansielle stillingen er tilfredsstillende
Britt Helen Aasbø

Kjell Magnar Mellesdal

Daglig leder

Styreleder

Organisasjonen
Krisesenter vest IKS ble opprettet 01.01.2011, og er et interkommunalt selskap med
følgende 16 eierkommuner;
Bokn kommune, Etne kommune, Fitjar kommune, Haugesund kommune, Karmøy
kommune, Kvinnherad kommune, Sauda kommune, Suldal kommune, Stord
kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Tysnes kommune, Utsira kommune,
Ullensvang kommune og Vindafjord kommune.
Representantskapet
Krisesenter vest IKS har 16 eierkommuner og representantskapet består av et
likelydende antall medlemmer som det er eierkommuner. Representantskapet
hadde 1 møte i 2021.
Styret innkalte til to eiermøte knyttet til prosjektet nytt samlokalisert krisesenterbygg
Representantskapets leder: Ole Bernt Thorbjørnsen, Haugesund kommune
Representantskapets nestleder: Gaute Straume Epland, Stord kommune
Styret
Det ble i 2021 avholdt 4 styremøter.
Styrets sammensetning 2021
Kjell Magnar Mellesdal
Morten Sørensen
Nina Iren Nesheim
Inger Johanne Moe
Jennifer Martinsen
Grethe Jæger Anglevik
Lene Gjuvsland Skjelnes
Torbjørn Reisæter

Bømlo
Karmøy
Odda
Stord
Haugesund
Suldal
Kvinnherad
Ullensvang

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara
Vara
Vara

Likestilling
Styret består av to menn og tre kvinner. I tillegg til tre vara der to er kvinner og 1
mann. I personalgruppen har vi 22 ansatte, herav 20 kvinner og 2 menn. Ved
utlysning av ledige stillinger oppfordrer vi til kjønnsbalanse
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Internkontroll
Eierkommunene har ansvar for å føre internkontroll for å sikre at de virksomhetene
og tjenestene som utgjør krisesentertilbudet utfører oppgavene sine i samsvar med
krav fastsatt i lov eller forskrift jf. Lov om kommunale krisesentertilbud
(Krisesenterloven) §8. Krisesenteret har tatt initiativ til samarbeidsavtale med
kommunene som beskriver virksomheten og kommunenes ansvar. Eierkommuner
har ansvar for å kalle inn til evalueringsmøte knyttet til samarbeidsavtalen
Klagerett
Dersom brukeren er misfornøyd med tilbudet som er gitt kan denne klage til
krisesenteret eller til hjemkommunen. Brukerne er informert om klageretten.

Virksomhetsplan
Krisesenter vest IKS

Formål
Krisesenterets formål er å hjelpe kvinner, menn og barn som har vært utsatt for
vold eller trusler om vold i nære relasjoner.

Visjon
Kompetansesenter – vold i nære relasjoner. Bistand og beskyttelse.
Vi skal være en trygg og kjent plass med faglig kompetanse og omsorg som
grunnelementer. Vi skal være en plass som det øvrige hjelpeapparatet erkjenner
og verdsetter.

Imøtekommenhet
Krisesenteret skal være åpen og tilgjengelig for kvinner, menn og barn som er
utsatt for vold og trusler om vold i nære relasjoner. Krisesenteret er et
lavterskeltilbud hvor alle kan ta kontakt uten henvisning fra hjelpeapparatet. Vi skal
møte alle med respekt uavhengig av kultur, livssyn og sosial status.

Overordnede mål
Krisesenteret skal gjennom informasjon, støtte, veiledning og videreformidling til
hjelpeapparatet sørge for at kvinner, menn og barn utsatt for vold opplever å bli
ivaretatt.
Krisesenteret skal gjennom nær kontakt med sine samarbeidspartnere synliggjøre
vår kompetanse og bidra til økt kompetanse om vold i nære relasjoner.
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Drift og økonomi
Finansiering
Driften av Krisesenter vest IKS finansieres av tilskudd fra eierkommunene. Hver
eierkommune yter tilskudd etter antall innbyggere i den enkelte kommune og et
grunnbeløp. Krisesenter vest IKS ga et krisesentertilbud til om lag 179.000
innbyggere i 2021.
Regnskap og revisjon
Krisesenter vest IKS har avtale om revisjon med Haugaland Revisjon.
Gaver
Krisesenter vest IKS har også i 2021 vært heldig og mottatt pengegaver fra private,
frivillige organisasjoner og bedrifter. Pengegavene har gått til diverse innkjøp og
aktiviteter for brukerne.
Videre har Søstre for Søstre via Desiree Lappeteknikk fortsatt å sende
toalettmapper med innhold som vi kan gi til kvinner, menn og barn som oppholder
seg på avdelingene.
Gjensidigestiftelsen har også i år gitt penger til landets krisesentertilbud gjennom
Gjensidigestiftelsens Juleaksjon – en helt vanlig jul. Dette har bidratt til at vi også i år
har hatt rom for å legge til rette for gode opplevelser for våre brukere på
avdelingene, og i nærmiljøet.
Bygninger
Krisesentertilbudet driver to fullverdige avdelinger i bygg som ikke opprinnelig var
ment for formålet. Byggene byr på utfordringer knytt til gjennomføring av samtaler
og møter, rom for at døgnbrukere kan trekke seg vekk utover på eget rom, rom for
lek og aktivitet for barn og unge osv.
Døgntilbudet for menn er lokalisert i avdeling Haugesund sitt dagtilbud. Når denne
er i bruk til menn er det ikke mulighet for å gjennomføre samtaler eller andre møter
i disse lokalene. Bygningsmassene har også gitt store utfordringer under
pandemien. Krisesenteret er definert til å ha en samfunnsfunksjon og kan ikke
stenge. Samtidig er fellesareal trange og kronglete. Beboere må dele bad og
toalett, ansatte må også benytte seg av beboere sine toalett og spiserom. Ved
venting på koronasvar har ikke krisesenteret muligheter til å skjerme/sette noen i
karantene
I 2021 har styret og daglig leder jobbet med prosjektet nytt samlokalisert
krisesenterbygg. Hensikten er å ivareta kommunenes forpliktelser om å gi et verdig
tilbud til alle vodsutsatte uavhengig av tilleggsproblematikk som f.eks rus, psykisk
lidelse og funksjonsnedsettelse. Det er stort behov for boenheter som ivaretar
beboerne sine behov og et dagtilbud som er skjermet fra døgntilbudet for å ivare
anonymiteten. HOLON arkitekter har utarbeidet grovskisser ut fra behovsmatrise
utarbeidet av ansatte, brukere og erfaringer fra andre som har bygget nytt
krisesenter
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Ansatte
Krisesenter vest IKS består av to døgnbemannede avdelinger; avdeling
Haugesund og avdeling Stord. De ansatte er en viktig ressurs for Krisesenter vest
IKS, og det er viktig å ivareta de ansatte. Det kan være krevende og belastende å
over tid møte kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i
nære relasjoner. Dette krever kompetanse og egnethet fra de ansatte.
Kompetanse
Behovene til brukerne er ulike og Krisesenter vest IKS vektlegger tverrfaglig
kompetanse i personalgruppen. Vi har høy fagkompetanse innen områdene;
sosialt arbeid, psykisk helse, pedagogikk, helsefremmende arbeid og mange har
lengre erfaring innen arbeid med mishandlingsproblematikk. Ved nyansettelser vil
relevant høyskoleutdanning og fag utdanning vektlegges.

Taushetsplikt
Alle ansatte, samt de som yter tjenester for oss er underlagt taushetsplikt etter
Forvaltningsloven §§ 13 til 13 e, jf Krisesenterlova §5.
Våre brukere skriver også̊ under egen taushetserklæring. Eventuelle opplysninger
om brukerne blir dersom bruker ønsker det makulert ved avsluttet kontakt. Brukerne
har rett til å være anonyme.

Opplysningsplikt
Krisesenterlova § 6 Opplysninger til barneverntjeneste: «Alle som utfører tjeneste
eller arbeid etter denne lova, skal i utføringa av arbeidet være oppmerksomme
på̊ forhold som kan føre til tiltak frå barneverntjeneste.
Uten hinder av teieplikta skal alle som utfører tjeneste eller arbeid etter denne lova
av eige tiltak gi opplysninger til barneverntjeneste i kommunen når det er grunn til
å tru at et barn blir mishandla i heimen eller det ligg føre andre former for alvorlig
omsorgssvikt, jf. Barnevernloven § 4–10, § 4–11 og § 4–12. Det same gjeld når et
barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, jf. Barnevernloven § 4–24.
Barnevernloven § 6-4 andre ledd tredje og fjerde punktum gjeld tilsvarende.»
Krisesenter vest IKS informerer alle brukerne om opplysningsplikten vi har.

Avverge plikt
«Avverge» vil si å forhindre en eventuell framtidig straffbar handling. Du har ikke
plikt til å melde fra om straffbare handlinger som allerede er utført. Avvergeplikten
gjelder generelt, der du vet med sikkerhet – eller anser det som mest sannsynlig –
at en person vil foreta seksuelle overgrep, påføre noen alvorlig skade (inkludert
alvorlig psykisk mishandling) eller ta livet av et annet menneske, jf. Straffeloven §
10

196 Det finnes også̊ en mer spesiell form for avvergeplikt som omhandler mistanke
om snarlig kjønnslemlestelse av jenter og kvinner, jf. Straffeloven § 284.
Ved avvergeplikt kan du straffedømmes for å unnlate å varsle til politiet.
Avvergeplikten er en personlig plikt. Det er ikke nok å «ha meldt fra» til for eksempel
overordnede eller annen instans dersom disse ikke gjør tilstrekkelig for å avverge
forbrytelsene.

Bedriftshelsetjeneste
AktiMed er Krisesenter vest IKS sin leverandør av bedriftshelsetjenester, og de bistår
med:
•
•
•
•
•
•

HMS kurs
Helsesjekk
Vaksiner: influensa, hepatitt, Boostrix
Utarbeiding av samarbeidsplan og HMS plan
Foredrag om motivasjon og arbeidsglede eller andre aktuelle tema.
Fokus på egenomsorg

Virksomhetens mål for HMS
Krisesenter vest IKS sitt overordnede mål:
«I Krisesenter vest IKS skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle
ansatte. Vi skal ta vare på bygninger og materiell. Både daglig leder og ansatte
skal delta aktivt i forbedringsarbeidet».
Vi skal gjennom et godt HMS-system forebygge ulykker, helseskader, skape trivsel
og arbeidsglede på arbeidsplassen. Vårt mål er en helsefremmende arbeidsplass
med faglig og personlig utvikling for de ansatte.
Det er valgt verneombud på begge avdelingene og det er utarbeidet
handlingsplan for HMS arbeidet.
Sykefravær
Vi har langt lavere sykefravær enn næringen (5,6%). Høsten kom med økning av
covid smitte, RS virus og omgangssyke og medførte et stort egenmeldt sykefravær
i personalgruppen

Avvik
Det har ikke vært noen personalskade eller ulykke knyttet til personalgruppen. Det
har vært gjennomført medarbeidersamtaler. Det har vært 63 avvik som er knyttet
til bygget og brudd på rutiner. Avvik behandles med tiltak. Prosedyrer er levende
dokumenter, som revideres og endres fortløpende
Handlingsplaner og risikoanalyse
Krisesenteret gjennomgår årlig risikoanalyse og utarbeider handlingsplaner knyttet
til brann, sikkerhet, skade, sykdom og død, vold og trusler og Covid-19
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Kompetanseheving
På grunn av Covid-19 har planene for kompetanseheving blitt utsatt. Vi har som
erstatning iverksatt veiledning og faglig preik for ansatte som jobber brukerrettet.
En ansatt har fullført familieterapeut utdannelse i 2020
Traumebevisst omsorg 2020-2021
Krisesenter vest IKs innledet våren 2019 et samarbeid med RVTS Vest om et
kompetansehevingsprogram innen Traumebevisst omsorg (TBO).
Kompetansehevingsprogrammet strekker seg over to år (2020-2021), og vil omfatte
hele personalgruppen. Kompetansehevingsprogrammet omfatter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisasjonskultur (2 dager)
Teoretisk opplæring – Traumeteori og traumeforståelse (1 dag)
Teoretisk opplæring – Vold i nære relasjoner (1 dag)
Teoretisk opplæring – Traumebevisst omsorg og kultursensitivitet (1 dag)
VIVAT-kurs (2 dager)
Barnesamtaler (1 dag)
Egenomsorg (1 dag)
Veiledning (3 samlinger)

Under den teoretiske opplæringen vil utvalgte samarbeidspartnere inviteres til å
delta.

Det vektlegges at medarbeidere myndiggjøres ved at de har en aktiv medvirkning
i utformingen av arbeidshverdagen. Den er knyttet til økt ansvar, økt innflytelse og
økt kunnskap. På den måten får en tatt i bruk den enkeltes potensial. Det
vektlegges at det er kort avstand til ledelse og ansatte har gode anledninger til å
bidra med sine synspunkter. Krisesenteret har flere ukentlige møtepunkter hvor
kvalitetssikring og utvikling av tjenestetilbudet er i fokus. Barne-, ungdoms og
familiedirektoratet (Bufdir) fagdirektorat for feltet vold i nære relasjoner og har
ansvaret for faglig oppfølging av krisesentertilbudet i kommunene. Krisesenteret
har tilgang til oppdatert kunnskap om lover, forskrifter og veiledere innen
fagområdet. RVTS bidrar med kompetanseheving

Krisesentertilbudet
Krisesentertilbudet er et gratis lavterskeltilbud for kvinner, menn og barn. Det trengs
ingen henvisning for å bruke tilbudet. Krisesentertilbudet omfatter blant annet:
•
•
•
•
•
•
•

Et midlertidig botilbud i trygge omgivelser
Kartlegging av voldshistorikk, hjelpebehov og trusselsituasjon
Støtte og praktisk hjelp
Råd og veiledning
Hjelp til bearbeiding
Informasjon om rettigheter og muligheter
Hjelp til å sette i kontakt med andre deler av tjenesteapparatet
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•

Advokatbistand

Fokus på sikkerhet
Begge avdelinger har kameraovervåket uteareal, porttelefon på inngangsdører
og skallsikring. Videre gjennomføres det sjekkrunder flere ganger daglig og det
foreligger rutiner for ivaretaking av sikkerheten. Dersom det ikke blir vurdert som
trygt for døgnbrukere å oppholde seg på avdelingen blir overflytting til annet
krisesentertilbud vurdert og satt i verk.
Medisinsk yoga
Krisesenter vest IKS har miljøterapeut med utdanning i medisinsk yoga.
Yogatilbudet har som hensikt å hjelpe brukere av krisesentertilbudet til å roe ned
sinn og kropp, få kontakt med sitt indre og regulere stress, tankekjør og uro. Vi har
gjort oss god erfaring med bruk av yoga.
Advokatbistand i krisesentertilbudet
Krisesenter vest IKS har også i 2021 videreført samarbeidet med Eurojuris
Haugesund, og kan tilby brukerne fri rettshjelp med inntil 4 timer i måneden.
Gjennom dette tilbudet kan voldsutsatte få juridisk rådgivning knytt til for eksempel
anmeldelse, foreldretvister, opphold eller skifte ved samlivsbrudd. Krisesenteret
opplever at dette tilbudet har stor nytteverdi for våre brukere da rådgivningen er
gratis og uforpliktende. Krisesenter vest IKS videreførte også tilbudet om tilskudd
gjennom ordningen «tilskudd til spesielle rettshjelptiltak» i regi av Justis- og
beredskapsdepartementet.

Brukergruppene
Krisesenteret jobber aktivt for at brukerne uavhengig av kjønn, alder eller
tilleggsproblematikk skal få den oppfølgingen de har rett på i kommunen. Barn har
rett og plikt til å gå på skole og det etableres raskt et samarbeid med de
tjenestene som er aktuelle som skole, helsestasjon og barneverntjeneste. Lov om
kommunale krisesentertilbud krever at alle skal ha individuell oppfølging og det
skal sikres at barn rettigheter etter annet lovverk følges. Krisesenteret har
opplysningsplikt til barneverntjenesten. Brukere som har tilleggsproblematikk innen
rus og psykiatri har også behov for et beskyttet botilbud. Med krisesenteret
bygningsmasse pr i dag har vi ikke anledning å gi et skjermet tilbud til denne
gruppen. En av 16 kommuner har etablert et bo tilbud for denne gruppen og
krisesenteret har oppfølging av volden. Krisesenteret bistår alle i å kontakte det
øvrige hjelpeapparatet, bistand fra advokat og er aktiv for å samordne tiltakene
som den enkelte trenger. Brukerne gjøres kjent om klagerett til kommunen ved
innkomst og ved oppslag

Kvinner
Kvinner utgjør fremdeles den største brukergruppen. Det er også flest kvinner som
blir utsatt for den mest alvorlige volden. De fleste har levd i volden i fem år eller
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mer. Mange kommer sammen med barna sine og kan i den første tiden ikke gå på
jobb eller levere barna i barnehage og på skole. Krisesentertilbudet gjør sammen
med bruker en kontinuerlig vurdering knyttet til sikkerhet og risiko og avgjør om det
er trygt nok å kunne arbeide og sende barna i barnehage og skole. Fraværet fra
arbeid kan videre ramme bruker økonomisk på en slik måte at bruker blir avhengig
av NAV. Dette oppleves ofte ekstra belastende.

Menn
Menn som tar kontakt med krisesentertilbudet har levd i en voldelig relasjon over
tid, minimum 5 år. De utsettes for de samme typene vold som kvinner. Menn har
behov for den samme bistand fra krisesentertilbudet. Krisesentertilbudets erfaring er
at menn i større grad er opptatt av at partneren har det vanskelig og trenger hjelp.
Videre har krisesentertilbudet gitt bistand til unge menn som blir utsatt for vold fra
en forelder/omsorgsperson. Tiden mellom å være en myndig ungdom til en voksen
mann er en sårbar periode hvor det er viktig å knytte bruker opp til et
tjenesteapparat som er forutsigbart og trygt.

Barn
Kommunene skal jf. Lov om kommunale krisesentertilbud §3,2.ledd sørge for å gi et
tilbud til alle barn som er tilpasset deres særlige behov, og sørge for at barn får
oppfylt sine rettigheter etter annet regelverk. I denne forbindelse har Krisesenter
vest IKS også i 2021 hatt fokus på utadrettet virksomhet og informasjon om barn
som lever med vold, krisesentertilbudets sitt arbeid knyttet til barna som kommer i
kontakt med tilbudet og behovet for god samordnet oppfølging. Dette blant
annet gjennom informasjons- og samarbeidsmøter med andre tjenester som
arbeider inn mot barn og familier. Gjennomsnittsalderen til barn som brukte
krisesentertilbudet i 2021 var som tidligere år lav (6 år). Dette leder til at mange av
barna er under skolepliktig alder, noe som fører til at mange får et opphold fra
barnehagehverdagen knytt til risiko/avstand til barnehagen. Krisesentertilbudet
samarbeider med skoler og andre knytt til å tilrettelegge for en mest mulig normal
hverdag for barna som er på krisesenteret.

Eldre
Eldre blir utsatt for vold av sine partnere, men også av andre familiemedlemmer
som for eksempel egne barn. Å leve med volden i slutten av livet påvirker den
voldsutsattes opplevelse av reelle valg. Krisesentertilbudet ser en tendens til at de
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eldre ikke anser samlivsbrudd eller anmeldelse som gode løsninger, men søker
hjelp slik at man klarer å leve de siste årene sammen.

Ære og negativ sosial kontroll
Æres relatert vold har økt de siste årene. I 2021 rapporterte 37,7% av brukerne om
at de var utsatt for æres relatert vold, tvangsekteskap eller negativ sosial kontroll
Voldsutsattes som er utsatt for æres relatert vold har ofte en høyere risiko og krever
strengere sikkerhetstiltak. Dette henger sammen med at det ikke bare er en person
som utgjør en trussel, men også hele nettverket. Ofte må den volds utsatte flytte
bort fra distriktet og få bistand fra mange instanser for å kunne ha en tilnærmet
normal livsførsel. Æres voldssaker generelt er ressurskrevende, uoversiktlige og
krever en hyppig risikovurdering. Det er saker hvor informasjon er strengt kontrollert,
og et tett nettverk arbeider raskt for å sikre den volds utsatte og eventuelle
sekundærutsatte. Spesielt for æres vold er at konsekvensene for den volds utsatte
er ofte vesentlig større. Mange mister all kontakt med familie og nettverk. Det kan
være kjente og ukjente som utgjør en trussel og man går fra å leve i en utpreget
familieorientert kultur til å være utenfor.

Samordning
For å sikre at brukerne av krisesentertilbudet får en helhetlig oppfølging er
samarbeid og samordning nøkkelord. Kommunene skal sørge for at kvinner, menn
og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, får en helhetlig
oppfølging gjennom samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og andre
deler av tjenesteapparatet jf. Lov om kommunale krisesentertilbud
(Krisesenterloven) §4.
Samarbeidspartnere
Både brukere og krisesenteransatte er avhengig av et godt samarbeid med andre
tjenester, og det er i løpet av årene opparbeidet god kontakt og etablert et godt
samarbeid med tjenester og personer som har kunnskap og interesse for
mishandlingsproblematikk både kommunalt, regionalt og nasjonalt. Krisesenter har
etablert samarbeidsavtaler med alle våre eierkommuner. Så langt har 15 av 16
signert. I dialog med kommunene kan en kartlegge de områdene der det er fare
for svikt eller som må forbedres for å oppfylle krav fra styresmaktene)
Eierkommunene
Krisesenter vest IKS har bidratt til at det er etablert kommunale voldskoordinatorer i
alle 16 eierkommunene. Det er dennes oppgave å være krisesentertilbudets
kontaktperson i kommunen. Flere av eierkommunene har også utarbeidet
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handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Dette bidrar til at kommunen får en
bedre oversikt og kunnskapsforståelse for hvordan volden arter seg og hvor man
kan søke hjelp. En får også en plan for videreutvikling av tilbudet og
kompetanseheving. Krisesenter vest IKS har også i 2021 deltatt i utarbeidelse,
evalueringer og kommet med høringsuttalelser knytt til kommunale
handlingsplaner.
Barneverntjenestene
Mange av brukerne har etablert kontakt med barneverntjenesten i forkant av
kontakt med krisesentertilbudet. Andre ganger blir kontakt etablert under
kontakten. Noen vil ha behov for støtte og hjelp fra barnevern-tjenesten og det er
viktig å få etablert denne kontakten. Krisesenter vest IKS har fokus på samarbeid
med barneverntjenesten for å sikre at barn og familier får den hjelp de har krav
på.
NAV
NAV er en viktig tjeneste for mange av Krisesenter vest IKS sine brukere og en god
samarbeidspartner. Brukerne kan ha behov for råd og veiledning knytt til at de har
sammensatte utfordringer i forhold til økonomi, arbeid, helse og bolig.
Politiet
Politiet er en samarbeidspartner hvor begge parter er avhengig av et godt
samarbeid og korte linjer for å sikre at brukere får best mulig hjelp. På forespørsel
fra Politihøyskolen og Lensmannskontor tar vi imot politistudenter for hospitering.
Videre har Krisesenter vest IKS faste samarbeidsmøter med familievoldskoordinator
i Sør-Vest politidistrikt, og forsøker å få til det samme med Vest politidistrikt. Det er
også hyppig kontakt med SARA medarbeidere/forebyggende risikoanalytikere,
politikontakter og andre.
Advokat
De fleste av krisesentertilbudet sine brukere har behov for juridisk rådgivning.
Krisesenter vest IKS har kontakt med flere dyktige advokatkontor som har god
kompetanse på vold i nære relasjoner.
Andre samarbeidspartnere
Andre lokale samarbeidspartnere som er viktige for oss: skole/barnehage,
lege/legevakt, helsestasjon og familievernkontor. Av sentrale samarbeidspartnere
kan nevnes RVTS, krisesentersekretariatet, Bufdir, UDI og andre krisesentre.
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Informasjonsarbeid og synlighet
Krisesenter vest IKS arbeider aktivt med informasjonsvirksomhet inn mot
eierkommunene. Dette være tjenesteapparatet, andre som arbeider inn mot
innbyggerne og direkte inn mot innbyggerne.
Nettsider og sosiale medier
Krisesenter vest IKS erfarer at sosiale medier som Facebook er en god
informasjonskanal hvor vi deler informasjon om krisesentertilbudet og andre fagfelt.
Mange søker informasjon om krisesentertilbudet på våre nettsider, og det er derfor
viktig å holde denne oppdatert.
Krisesenter vest IKS har også vært i kontakt med alle eierkommunene for å sikre
korrekt og oppdatert informasjon på kommunale nettsider. Flere kommuner har
gjort nødvendige endringer, men fremdeles fremkommer det utdatert informasjon
på enkelte nettsider.
Digital reklame
Krisesenter vest IKS har utarbeidet digitale reklameplakater til bruk på diverse
informasjonsskjermer i eierkommunene.
Brosjyrer, plakater og visittkort
Brosjyrer, plakater og visittkort er blitt delt ut og sendt ut til frivillige organisasjoner
og tjenesteapparatet. Tjenesteapparatet oppfordres til å ta kontakt om de har
behov for mer informasjonsmateriell.
Informasjonsmøter
Vi blir hvert år invitert til å holde innlegg om vold i nære relasjoner og
krisesentertilbudet hos ulike frivillige organisasjoner. Dette vurderer vi som en god
arena for å nå ut til en bred gruppe mennesker.
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Fagansvarlig orienterer
Voksne beboere
Det er i all hovedsak kvinner som benytter seg av krisesenterets botilbud. De aller
fleste av beboerne i 2021 hadde sitt første opphold på krisesentret. Allikevel ser vi
at en stor andel av disse kvinnene har hatt kontakt med tilbudet før de flyttet inn.
Om lag halvparten av beboerne har vært dagbruker eller hatt kontakt over
telefon. Dette viser viktigheten av å ha en trygghet og tillit til tilbudet før de velger
å forlate sitt hjem og flytte inn til Krisesenteret. Det viser også at krisesentret er en
viktig støttespiller i tiden før bruddet blir tatt. Krisesenteret bistår med å avklare
både praktiske og sikkerhetsmessige problemstillinger sammen med brukeren slik at
innkomsten blir trygg og ivaretakende.
Halvparten av beboerne kommer sammen med barn og er i 30-40 årene. Ingen er
over 65 år. Vi har derfor ikke gitt beskyttelse til noen eldre. En tredjedel er i arbeid
eller under utdanning, mens to tredjedeler mottar sosiale stønader eller deltar på
kurs. Noen er også hjemmeværende. En tredjedel har også utfordringer knyttet til
egen psykisk eller fysisk helse. Dette er problemstillinger som krisesenteret kan i noe
grad ivareta selv, men ofte er det behov for et samarbeid med tjenester i
beboerens hjemkommune eller spesialisthelsetjenesten.
Det er i all hovedsak en nåværende eller tidligere partner som utsetter beboerne
for vold. Psykisk fysisk, seksuell, materiell og økonomisk vold, samt psykisk vold mot
beboers barn er de vanligste voldstypene. Krisesentret ser også en økning knytt til
æres relatert vold og negativ sosial kontroll. Dette er saker som kan være særskilt
omfattende ettersom det er over tid et mer uforutsigbart trusselnivå.
Handlingsrommet er ofte smalere, og det krever et større og tettere tverretatlig
samarbeid. 81% av beboerne ønsker ikke å anmelde forholdet, delvis fordi de ikke
vil løse saken i rettsapparatet og vil legge det bak seg. Noen ønsker også å gi
utøver en ny sjanse.
60% prosent av beboerne har en annen etnisk opprinnelse, en nedgang på syv
prosent fra 2020. I 2021 er det derimot en økning av etnisk norske utøvere som
utgjør 63% i sakene. Dette er interessante tall ettersom Krisesenteret ikke har hatt
noen av de typiske henteekteskapssakene. Det indikerer derfor at relasjonen
mellom utøver og utsatt har i stor grad hatt en annen karakter enn hva vi har sett
tidligere. 33% forteller at de har levd i volden i fem år eller lenger. Dette er en noe
nedgang fra 2020. Det kan indikere at volds utsatte tar kontakt noe tidligere enn
før. I snitt har beboerne bodd i 27 dager, en uke lenger enn i 2020.
Koronapandemiens effekt har vi fått merke tydeligere i 2021 enn året før. Vi har
hatt et mindre antall beboere, men en økning på enesamtaler på telefon. Vi har
hatt familier som gir et tydeligere bilde av pandemiens effekt på livssituasjonen i
2021 enn året før. Økende avstand og isolasjon fra omverden og færre sosiale
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arenaer har bidratt til at volden har fått større fokus i familienes hverdagsliv.
Koronapandemien blir også brukt som begrunnelse for hvorfor den sosiale
kontrollen utøves. Pandemien har også i perioder påvirket beboernes mulighet til å
flytte inn i ny bolig. Strenge smittevernregler og karanteneplikt har hatt betydning
for hvor raskt enkelte kan reetablere seg i nytt hjem. Krisesenteret har ikke hatt
koronasmitte i botilbudet, men har måttet lagt til rette for karantene for de som har
vært nærkontakter. Dette er krevende for et tilbud som ikke har de nødvendige
fasilitetene til å ivareta så omfattende smittevernhensyn. Med strenge restriksjoner
og rutiner har senteret holdt åpent og gitt et botilbud gjennom hele 2021.

Dagbrukere
Gjennom 2021 har krisesenteret hatt 542 samtaler over telefon eller som
dagsamtale. Det er i all hovedsak kvinner som benytter seg av dagtilbudet. I
perioder hvor smittevernreglene har vært strenge har krisesenteret benyttet seg av
telefonsamtaler fremfor dagsamtaler. 65,6 % av alle samtalene er telefonsamtaler
og mange har hatt behov for flere telefonsamtaler. Det viser at Krisesenterets
dagtilbud oppleves som nyttig og relevant for dagbrukerne, selv om hjelpen gis
over telefon. I de sakene hvor krisesenteret må ta stilling til risiko, sikkerhet eller
andre sårbare hensyn har vi gjennomført en dagsamtale, selv under strenge
restriksjoner. Vi ser at mange dagbrukere har vært beboer hos krisesenteret
tidligere og for noen har de hatt behov for kontakt med krisesentret over lengre
tid, gjerne over flere år. Det betyr ikke at samtalene har hatt en hyppig frekvens,
men at krisesenteret har vært en viktig støttespiller i enkelte perioder gjennom året.
Dette sammenfaller med at voldens konsekvenser i det praktiske og det
emosjonelle aspektet av et menneskets liv har langvarige virkninger.
De aller fleste dagbrukerne kommer til samtale uten barn selv om 64 % av
dagbrukerne har barn under 18 år. Halvparten er gift eller har samboer. De fleste
oppgir nåværende eller tidligere partner som utøver. Over halvparten er
yrkesaktiv, er under utdanning eller er arbeidssøker. 53 % av dagbrukerne har en
annen etnisk opprinnelse og i over 80 % av alle dagsamtalene var det ikke behov
for tolk. Det indikerer at det er brukere som har oppholdt seg i Norge over lengre
tid.
Dagbrukerne forteller i stor grad om de samme voldstypene som beboerne. De
utsettes for psykisk, fysisk, seksuell, materielle og økonomisk vold. Også her ser vi en
økning i trusler og negativ sosial kontroll. Mange forteller også om psykisk vold mot
egne barn.

Barn
Krisesenter vest IKS har også i 2021 gitt et krisesentertilbud til barn og unge i ulike
aldre. Det at krisesentertilbudet gis til en så variert grunne innebærer mange ulike
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behov, og Krisesenter vest IKS etterstreber å imøtekomme disse etter beste evne.
Dette til tross for begrensninger satt av bygningsmasser, uteareal, bemanning osv.
Samordning
Krisesenter vest IKS har også i 2021 hatt fokus på utvikling av samordningen mellom
krisesenter-tilbudet og andre deler av tjenesteapparatet rundt barn og deres
familier. Dette gjennom samarbeids-møter, informasjonsmøter osv. Vi ser resultater
av satsningen, men fremdeles er det mye arbeid som gjenstår. Enkelte barn og
deres familier blir fremdeles boende lenger enn nødvendig ved avdelingene.
Dette er arbeid som Krisesenter vest IKS vil fortsette å holde fokus på i 2022.
Skole
Krisesenter vest IKS tilstreber at barn i skolealder skal komme raskt tilbake til
skolehverdagen. Videre har pandemien og tilgang på digitale løsninger gjort det
enklere å effektivt få til digitale løsninger for kortere perioder. Dette sikrer at barn
får mindre opphold fra skolearbeidet og bedre kontinuitet i skolearbeidet.
Aktiviteter og fritid
Koronapandemien har også i 2021 lagt begrensninger for aktiviteter i krisesenterets
regi, både på avdelingen og i nærområdet. Pandemien har også gjort at barn og
familier har oppholdt seg mer på avdelingene grunnet økt smitte og
nedstengninger. Til tross for begrensningene dette har medført har krisesenter vest
IKS klart å legge til rette for aktiviteter i og rundt avdelingen.
Krisesenter vest IKS har til vanlig åpnet for at barn og deres familier har kunnet
komme på besøk til avdelingene i etterkant av opphold, dette har også i 2021
måtte utsettes grunnet smittevernhensyn. Også aktiviteter i forbindelse med
høytider, som for eksempel juleaksjonen gjennom Gjensidige-stiftelsen har blitt
påvirket. Vi har supplert tilbudet gjennom å gi mat- og aktivitetskasser til barn og
familier som er i kontakt med krisesentertilbudet, dette fremfor at de skal komme
på besøk til avdelingene. Dette tilbudet ble godt tatt imot av familiene som
mottok hjelpen.

Utfordringer
Arbeidet med vold i nære relasjoner innebærer mange utfordringer og stiller store
krav til samhandling og forståelse for problematikken. Den største utfordringen vi
opplever i dag er at vi med dagens bygningsmasse ikke kan gi et helhetlig tilbud til
alle som trenger det. Vi opplever det utfordrende å ikke kunne gi et tilbud til
brukere med tilleggsproblematikk innen rus og psykiatri da vi vet at disse
brukergruppene i stor grad er utsatt for vold. Likeledes er det for utfordrende å gi
et godt nok tilbud til brukere med funksjonsnedsettelser.
I 2021 hadde 37,5% av brukerne funksjonsnedsettelser av varig karakter som satte
begrensninger i det daglige liv. Det var knyttet til fysisk og psykisk uhelse, rus og
funksjonshemming. I 2020 hadde 28,9% funksjonsnedsettelser knyttet til psykisk
uhelse og 34,8% hadde fysiske funksjonsnedsettelser som påvirket dagliglivet. Det
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er kjent blant hjelpeapparatet og brukere med rus og psykiatriutfordringer at
krisesenteret ikke har et botilbud til dem. Vi har likevel henvendelser fra brukere
som er i stort behov for et tilbud. Henvendelsene kommer fra legevakt, politi, og
brukere selv.
Mangel på samtalerom bidrar til at vi ikke kan gi et godt og sikkert samtaletilbud til
dagbrukere. Dette er en raskt voksende gruppe og krisesenteret har det siste året
hatt 542 samtaler
Krisesentret opplever at mange av våre beboere og dagbrukere sitter igjen med
sammensatte utfordringer etter volden har stoppet. Dette gjelder bla. egen psykisk
helse, manglende nettverk og manglende forståelse av systemet rundt dem.
Mange har behov for kontakt med sosiale tjenester, men kommer til krisesenteret
for å få hjelp til å forstå og imøtekomme kravene fra samarbeidende tjenester.
Æres relaterte saker skiller seg ut på en slik måte at det ofte er svært unge
mennesker som er rammet av denne type vold. Det er mennesker som befinner
seg i et krysspress av ulike forventninger og moralske kompass. Det er derfor flere
sårbare hensyn å ta når man står i en hjelper-rolle. Vi blir ofte mange som skal bistå
med ulik hjelp i slike saker. Ofte er både krisesenter, politi, advokat, skole,
barnevern, kompetanseteamet m.fl inne i saken. Den utsatte får mange rådgivere,
men lite langvarig hjelp til å håndtere konsekvensene av å stå utenfor felleskapet
over mange år. Lokalt er det få arenaer for nettverksbygging av trygge og gode
voksne som kan lose disse unge menneskene gjennom et påbegynt voksenliv.
Faren for at de returnerer til sin opprinnelige familie er derfor overhengende stor,
og fare for ny vold desto større.
I familier hvor ære er et viktig rammeverk ser vi at den kjønnede rollefordelingen
fortsetter, selv om familien er bosatt på krisesenter. Unge gutter får rolle som
familiens overhode og tar på seg rollen som kontrollør av søstrenes sosiale liv.
Krisesenteret har en unik mulighet til å observere endringene i familiedynamikken
over tid, og kan tidligere enn andre tjenester starte dialog med forelder om hva
som blir observert. Krisesenteret kan derimot ikke stå alene i dette arbeidet og
søker samarbeid med andre kommunale tjenester.
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Statistikk
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Det er registrert 152 døgn og dagbrukere samt 117 personer som benyttet enesamtale via
telefon.
Det fordeler seg slik:
Botilbudet: 45 kvinner, 50 barn og 1 mann
Dagtilbudet: 56 kvinner
Enesamtaler: 108 kvinner og 9 menn

67,3% av døgnbrukerne er av utenlandsk opprinnelse. Av dagbrukerne så er 50,5%
av utenlandsk opprinnelse.
•

53,5%av beboerne kommer fra vertskommune

•

46,9% av dagbrukerne kommer fra vertskommune, 53,1% kommer fra de
øvrige eierkommunene

•

62,2% av volds utøverne er etnisk norske

brukere
10
50

209

Kvinner 209

Barn 50

Menn 10

Nasjonalitet
60% av krisesentertilbudets voksne døgnbrukere rapporterte i 2021 at en eller
begge foreldrene er født i utlandet. 53% av dagbrukerne var av utenlandsk
opprinnelse
Krisesenteret hatt 14 ulike nasjonaliteter. Dette er en stor endring sammenlignet
med 2020 hvor vi hadde 33 ulike nasjonaliteter
Bulgaria
Egypt Eritrea
Montenegro Polen Sri Lanka

Iran
Kenya
Sudan Syria

Kosovo
Tyrkia

Kurdistan
Norge

Bakgrunn for kontakt
Brukerne rapporterer om at den psykiske volden er mest fremtredende. Mange har
levd lenge (5 år eller lengre) i volden og beskriver at den fysiske volden ikke lenger
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er like fremtredende. Den psykiske volden kommer til uttrykk som isolasjon, kontroll,
trusler og nedsettende og devaluerende prat. Den psykiske volden etterlater ingen
synlige merker, men er nedbrytende over tid. Brukerne rapporterer om at de blir
utsatt for flere typer vold parallelt. 58% rapporterer at barna utsettes for psykisk og
fysisk vold av voldsutøver

Voksne brukere

Bakgrunn for kontakt (%)
Negativ sos.kontroll
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Relasjon til voldsutøver
Krisesentertilbudet er begrenset til å gjelde vold i nære relasjoner. En større andel
av de voksne brukerne er utsatt for partnervold, eller vold fra tidligere
ektefelle/samboer. Vi ser et tydelig skille mellom døgnbrukere og dagbrukere når
det gjelder om ekteskapet/samboerskapet fremdeles er gjeldende, eller om det er
avsluttet før kontakt. Brukerne rapporterte at volden vedvarer også etter bruddet,
og mange har behov for blant annet rådgivning og støttesamtaler.

Kontakt med andre deler av tjenesteapparatet
Brukerne har ofte behov for bistand fra det øvrige tjenesteapparatet. Situasjonen
er sammensatt, og en kan ha behov for blant annet rådgivning knytt til juridiske
problemstillinger, økonomi, opphold og anmeldelse. Krisesentertilbudet sin
oppgave er å bistå med å etablere kontakt med de ulike tjenestene for å sikre at
bruker får helhetlig bistand.
Krisesenteret bistår brukerne med å opprette kontakt ulike instanser. Ofte er det
allerede etablert kontakt før oppholdet. De instansene som vi bistår med å
kontakte er politi, advokat, barnevern, familievern og NAV. I tillegg rapporterer
brukerne at de har hatt kontakt med fastlege
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Hvordan kommer bruker i kontakt med krisesentertilbudet?
Krisesentertilbudet sine brukere kommer i stor grad i kontakt på eget initiativ eller
familie/nettverk sitt initiativ. Dette er en tendens vi har sett over år.
I 2021 er det en god økning på at andre tjenester, hovedsakelig barneverntjeneste
og politi har henvist brukere til døgntilbudet

Hvordan voksne døgn- og dagbrukere kom i kontakt (%)
Dagbrukere
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Eget initiativ/nettverk

Barn
Krisesenteret har gitt et tilbud til 50 barn. Gjennomsnittsalderen er 6.
Relasjonen mellom barnet og voldsutøver er i 92,6% av tilfellene barnets far.
Foreldre rapporter at barna er utsatt for psykisk og fysisk vold (58%)
For mange bidrar et opphold på krisesenter til avbrudd i skole og barnehage. I snitt
har barna hatt 4 dagers fravær. 46 % av barna har fortsatt i samme
skole/barnehage og 11 % har startet på ny skole/barnehage. 23% av barna har
ikke kunne fortsette på skole og barnehage grunnet sikkerhet. Pandemien har
bidratt til at barn i perioder har hatt hjemmeskole. 66% av barna har ikke hatt
samvær med voldsutøver. Volden barn er utsatt for er anmeldt av foreldre som
følger barnet (30%)
Barn er selvstendige brukere av krisesentertilbudet og får individuell oppfølging av
fagkompetent personell. Under oppholdet er det på vegne av barnet opprettet
kontakt med barnehus, barnevernstjenesten, advokat, helsestasjon og politi.
20,4% av barna flytter tilbake til voldsutøver. Krisesenteret sender alltid
bekymringsmelding til barneverntjenesten i slike tilfeller
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Døgnbrukere
Krisesenter vest IKS har i årene 2011-2021 hatt 1411 døgnbrukere (kvinner, menn og
barn) boende på våre avdelinger. Antall døgnbrukere ved våre avdelinger vil
variere da vi er et akutt lavterskeltilbud og pågangen naturlig svinger. Pandemien
har bidratt til at flere har benyttet seg av dagtilbudet eller oppfølging via telefon

DØGNBRUKERE 2011-2021
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Overnattingsdøgn
Døgnbrukerne bodde totalt 2808 døgn ved krisesentertilbudet sine to avdelinger i
2021.Det er en økning på 143 døgn sammenlignet med 2020. Brukere bodde i snitt
27døgn. Situasjonen og problemstillingene er ofte sammensatte, og prosessene er
langvarige. Covid-19 og nedstenging bidro til noe lengre botid
Overnattingsdøgn herreavdelingen
Krisesentertilbudet har siden januar 2018 hatt døgntilbudet til menn ved avdeling
Haugesund. Lov om kommunale krisesentertilbud §2,5.ledd understreker at
døgntilbudet til kvinner og menn skal være fysisk adskilt. I 2021 stod menn for 45
overnattingsdøgn.

Dagbrukere
Krisesenter vest IKS har også i 2021 opplevd stor pågang i dagtilbudet. Det har
vært 63 registrerte dagbrukere 117 personer som har benyttet enesamtale på
telefon. De har til sammen mottatt 542 oppfølgingssamtaler. Medvirkende årsak til
pågangen er at vi har vært bevist på å informere om dagtilbudet til våre
samarbeidspartnere i tjenesteapparatet over år. Korona pandemien har også
bidratt til at flere har henvendt seg til dagtilbudet. Et økt fokus på vold i nære
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relasjoner i samfunnet gir også resultater. Vi erfarer at terskelen for å henvende seg
til dagtilbudet er lavere spesielt for menn enn til det akutte døgntilbudet.

DAGBRUKERSAMTALER 2014-2020
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Dagbrukere er kvinner og menn som ønsker å rådføre seg omkring sin livssituasjon,
er i behov for støttesamtaler og bistand til å kontakte andre deler av
tjenesteapparatet og advokat. Mange av dagbrukerne har allerede etablert
kontakt med tjenesteapparatet. Dagbrukerne beskriver volden som vedvarende
etter samlivsbrudd, og at situasjonen ofte er preget av psykisk vold og trusler.

Telefonhenvendelser
Krisesenter vest IKS har i 2021 opplevd en økning i personer som tar kontakt per
telefon for samtaler og rådgivning. De som tar kontakt kan være volds utsatte selv,
familie/nettverk eller tjenesteapparatet. Samtalene omhandler alt fra informasjon
om vold i nære relasjoner og krisesentertilbudet. Men også veiledning knyttet til
hvor de kan søke hjelp, eller tilbud om å bruke krisesentertilbudet videre. Flere
ønsker å snakke om livssituasjonen sin anonymt per telefon.

Tjenesteapparatet har ringt inn til krisesentertilbudet 92 ganger som er en økning
fra 2020. Barneverntjenestene, politiet og fastlege/legevakt/sykehus er de som
ringer hyppigest. Samtalene omhandler blant annet informasjon om
krisesentertilbudet, vold i nære relasjoner eller planlegging av bruk av tilbudet.

I 2021 har 11 av våre 16 eierkommuner benyttet seg av krisesenterets døgntilbud. 5
av disse kommunene har hatt over 100 overnattingsdøgn. I tillegg har vi hatt
døgnbrukere fra kommuner som ikke deltar i samarbeidet.
Utover at innbyggerne benytter seg av det akutte botilbudet så er det også en
stor andel som tar kontakt med dagtilbudet for oppfølging. Flere tjenester i
kommunen henvender seg også for drøfting av saker, og krisesenteret er også
deltakere i ressursteam, konsultasjonsteam, undervisning i kommunene.
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Kommuner med over 100 overnattingsdøgn
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Årsmelding 2020
Årsmelding 2020

TAKK til alle som har gitt støtte, opplevelser og gaver til brukere av
krisesentertilbudet.
Takk også til gode samarbeidspartnere som sammen med oss har stått på for å
sikre at brukerne får et samordnet og helhetlig tilbud
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Kommunens lokale kompetansesenter mot vold i nære
relasjoner
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