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FORORD

I 2019 gikk Vest-Agder Krisesenter inn i sitt 39ende år i arbeid mot vold mot kvinner og vold i nære 

relasjoner. De første krisesentrene i Norge startet for litt mer enn 40 år siden. Det var kvinner inspirert 

av den feministiske bølgen på 70-tallet, som ønsket å hjelpe kvinner utsatt for vold og voldtekt av sine 

partnere. Problematikken ble omtalt som kvinnemishandling og var et tabubelagt tema. I dag omtales 

det som vold i nære relasjoner og har fått bredt politisk fokus. 

Vold og overgrep er fremdeles et alvorlig samfunnsproblem også i Norge. Opptil 150 000 mennesker 

opplever vold i nære relasjoner hvert år. 20–30 % av alle drap i Norge hvert år er partnerdrap.

Ved Vest-Agder Krisesenter er vi opptatt av å holde politisk fokus på problematikken og er aktive i 

å fremme brukers rettigheter. Vi skal fortsette å jobbe for å tilegne oss kunnskap, forståelse og økt 

kompetanse på fagfeltet, og å fremme solidariteten i kampen mot vold mot kvinner og vold i nære 

relasjoner.

Kjerneoppgaver for et krisesenter er å sikre voldsutsatte som kommer i kontakt med oss. Dette gjør vi 

blant annet med fysisk sikre lokaler og individuelle sikkerhetstiltak. Vi skal vise omsorg for den enkelte 

bruker og gi hjelp til selvhjelp. Prøve å styrke voldsutsatte slik at de kan få et best mulig utgangspunkt 

for å selv håndtere egen situasjon. Videre skal vi kartlegge hjelpebehov og koordinere ut mot resten 

av hjelpeapparatet. All hjelp og alle avgjørelser etter brukers ønske og på brukers egne premisser. 

Det er viktig med samhandling og tverretatlig samarbeid med andre aktører i hjelpeapparatet for 

slik å sikre helhetlig og forutsigbar hjelp og oppfølging av voldsofre.  For at vi skal få dette til, må det 

forankres i ledelsen hos samarbeidende parter. Derfor er samarbeidsavtaler viktig fokus for oss. Pr. i 

dag har vi samarbeidsavtale med Abup, Agder politidistrikt, Overgrepsmottaket i Agder, Familiens Hus 

Mandal, og Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen. Vi har som mål å få flere avtaler på plass.

Sammen med våre samarbeidspartnere vil vi fortsette i daglig arbeid for kontinuerlig å sammen prøve 

å gi god, helhetlig og forutsigbar hjelp til voldsutsatte.

Vi ønsker å takker våre samarbeidskommuner for støtten de gir oss i vårt arbeid, og vi ønsker å takke 

for tilliten da vi kan starte 2020 med fornyet avtale om drift av krisesenter. 

Når vi nå går ut av 2019 og over i 2020 er det et jubileumsår vi går inn i. Vi skal da markere 40 års 

kamp på barrikadene for å avskaffe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Vi gleder oss!

Kristiansand, 30. desember 2019

Siv Gjertsen

Administrativ leder

(sign.)
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VERDIGRUNNLAG

Vest-Agder Krisesenter er et lavterskeltilbud for volds- og 
overgrepsutsatte personer og deres barn. Det er ingen 
krav om henvisning. Arbeidet på krisesenteret er basert på 
likeverd og respekt, demokrati og humanisme. Vi arbeider på 
et politisk og livsnøytralt grunnlag. Det vil si at vi respekterer 
brukeres holdninger og valg av livsstrategier uansett etnisk 
opprinnelse, livssyn eller politisk oppfatning. 

Vi møter brukere med omsorg og forståelse, på deres 
premisser, støtter dem i deres avgjørelser, og sår ikke tvil 
om den volden de er utsatt for. Vi skal gi hjelp til selvhjelp 
ved å bidra til at de som er utsatt for vold og krenkelser, gis 
mot, myndighet og mulighet til å håndtere egen livssituasjon. 
Dette forutsetter en botid som er hensiktsmessig og tilpasset 
individuelle behov. 

Vi arbeider på samfunns-, gruppe- og individnivå
for alle personers rett til: 
• Respekt
• Trygghet og sikkerhet
• Tankefrihet, ytringsfrihet, religiøs og politisk frihet
• Privatliv
• Et liv uten vold og seksuelle overgrep
• Beskyttelse under loven
• Arbeid
• Helse

Vi skal jobbe for brukeres verdighet og integritet, møte alle 
med deres forventninger og ikke våre, skape trygghet og 
bygge gode relasjoner.
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FORMÅL

Stiftelsen Vest-Agder Krisesenter har inngått samarbeidsavtale med vertskommunen 

Kristiansand. Kristiansand kommune opptrer i denne sammenheng på vegne av 

samarbeidskommunene. Samarbeidsavtalen ble inngått i 2011 og inklusive opsjon gjeldende 

ut 2019. 

Ved utgangen av 2019 er det inngått ny avtale om drift av krisesenter for nye 4 år fra 2020. 

I tillegg opsjon på forlengelse av avtalen i 2 år + 2 år. Samarbeidskommunene er:

Kristiansand (Kristiansand, Søgne, Songdalen), Lyngdal (Audnedal og Lyngdal), Lindesnes 

(Mandal, Marnardal, Lindesnes), Lillesand, Birkenes, Iveland, Evje og Hornes, Bygland, Valle, 

Bykle, Farsund, Flekkefjord, Vennesla, Åseral, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal.

Formålet med avtalen er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og 

deres barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Tilbudet skal være i samsvar med LOV 

2009-06-19 nr. 44: Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterlova). Stiftelsen 

Vest-Agder Krisesenter skal etter avtalen oppfylle alle de samarbeidende kommuners 

forpliktelser etter loven.

SAMARBEIDSORGAN / OPPFØLGING AV AVTALE

•  Det er etablert et interkommunalt samarbeidsorgan med representanter fra de aktuelle kommunenettverkene. 

Dette samarbeidsorganet gir innspill til vertskommunen og ivaretar kontakten med samarbeidskommunene.  

•  Hver kommune har utnevnt en fagkontakt i tjenesteapparatet som skal sikre samarbeid mellom kommunene 

og krisesenteret. Krisesenteret skal tilstrebe å arrangere stormøte/fagdag én gang i året hvor alle 

samarbeidskommunene er invitert. Formålet med møtet er at samarbeidskommunene og krisesenteret får 

anledning til å diskutere tema relatert til krisesenteret.  

Stormøte ble avholdt 19.10.19. Tema for dagen var «Status på drift», presentert ved administrativ leder, 

Siv Gjertsen. «Hjemmeside og om tilbudet» ved faglig leder, Tove Hægg Versland. Deretter informerte 

koordinatorene om sin oppfølgning av personer som kommer i kontakt med krisesenteret, og barnefaglig kort 

om «hva skjer når mor og barn kommer på krisesenteret?» 

•  Vertskommunen har jevnlige kontraktsoppfølgingsmøter med krisesenteret hvor veileder til kontrakts-

oppfølging (utarbeidet av Kristiansand kommune) er tatt i bruk, samt at vertskommunen har oppfølgingsmøte 

med samarbeidsorganet.
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ORGANISASJONEN

Vi er organisert som en stiftelse med organisasjons-

nummer 990 814 694. 

Vi har drevet krisesenter i 39 år. Det startet som 

en frivillig organisasjon med flat struktur drevet av 

medlemmene. Etter en stor omorganisering i 2000 

har senteret blitt drevet med faste ansatte, ledelse og 

driftsstyret som øverste organ. 

Stiftelsen Vest-Agder Krisesenter er medlem av 

Krisesentersekretariatet, og faglig leder Tove Hægg 

Versland er for tiden styremedlem i sekretariatet. Vi 

vært medlem av KS Bedrift siden 1997. Stiftelsen har 

pensjonsordning i KLP.

STYRET

Styret er øverste organ for Stiftelsen Vest-Agder 

Krisesenter. Styret besto i 2019 av:

2 representanter for ansatte:

- Inger Mari Udjus

- Gro Sophie Borgen Govertsen

- Åse Gudrun Fuskeland (varamedlem)

- Ruth Elin Rennestraum (varamedlem)

1 representant med helse-/sosialfaglig bakgrunn: 

- Bjørg Hjerkinn, lege (styreleder)

- Toril Hagerup-Jenssen, pensjonert lege (varamedlem)

1 representant for samarbeidende organ:

- Paul Magne Lunde, pensjonert politi

- Inger Aurebekk, politiet (varamedlem)

1 representant oppnevnt på bakgrunn av spesiell 

interesse for krisesenteret og med arbeidsgivererfaring:

- Steinar Olsen, Stormberg AS

- Leif Ragnar Schmidt Westgård (varamedlem)

Administrativ leder, Siv Gjertsen, fungerer som 

sekretær for styret.

PERSONALET

I 2019 hadde Stiftelsen Vest-Agder Krisesenter 15 

fast ansatte og 1 prosjektansatt i til sammen 12,13 

årsverk. Arbeidsforhold inkludert lønn reguleres av 

tariffavtalen mellom KS og Fagforbundet, eventuelt 

andre forbund som ansatte er medlem av. 6 av de 

ansatte arbeider i døgnturnus med nattevakter. Vi 

har følgende funksjoner:

Administrativ leder

Faglig leder

Koordinator (primærkontakter)

Barnefaglig ansvarlige

Miljøarbeidere

Husøkonom

Miljøansvarlige
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INTERN OPPLÆRING  
OG KOMPETANSEHEVING

Ansatte ved Stiftelsen Vest-Agder Krisesenter blir i 

stor grad ansatt på personlig egnethet, og innehar ulik 

formalkompetanse. Det er viktig med relevant, variert, 

og bred formalkompetanse hos de ansatte i arbeidet 

med å koordinere hjelp videre i hjelpeapparatet.

I 2019 hadde personalet følgende formalkompetanse: 

økonomi og ledelse, jus og psykologi, førskolelærer, 

barnevernspedagog, vernepleier, omsorgsarbeider, 

fagbrev barne- og ungdomsarbeider, studie i 

helse – og sosialadministrasjon, studie i rus og 

avhengighetskunnskap, studie i psykososialt arbeid 

med barn og unge, studie i psykisk helsearbeid, 

bachelor i arbeids- og velferdsforvaltning, mastergrad 

i systemisk familieterapi, bachelor i pedagogikk, 

sexologi, bachelor i psykologi, bachelor i sosialt 

arbeid, studie i HR og organisasjonsarbeid, studie i 

forvaltningsarbeid, diplom i helsevitenskap, studie 

i kulturforståelse, tolkekompetanse fremmedspråk, 

tegnspråk, veiledningskompetanse. I nøkkelstillinger 

ved sentrene kreves høyskole-/universitetsutdannelse 

relevant for stillingene. 

Kompetanse i arbeid på krisesenter inngår i liten 

grad i eksisterende utdanninger, og fagfeltet 

utvikles kontinuerlig gjennom forskning. Ledelsen 

ved Stiftelsen Vest-Agder Krisesenter har egen 

opplæringsansvarlig. I tillegg tilbys de ansatte interne 

og eksterne kurser.  Det foregår kontinuerlig opplæring 

av ansatte når det gjelder HMS-arbeid, herunder 

sikkerhet og førstehjelp. Nyansatte gjennomgår også 

opplæring i voldsproblematikk og temaer relatert til 

problematikken etter egen opplæringsplan. Kurs i 

traumeforståelse i regi av RVTS er obligatorisk for alle 

ansatte samt ICDP foreldreveiledning for barnefaglig 

ansatte. Vi deltar på både på regional og nasjonal 

krisesenterkonferanse i regi av RVTS, barnefaglig 

konferanse i regi av RVTS, samt årlig fagdag og 

årsmøte i regi av Krisesentersekretariatet. To ganger 

hvert år deltar vi på ROSA samling; en fagdag om 

personer utsatt for menneskehandel i prostitusjon. 

Alle ansatte har opplæring/kurs i risikoverktøyet SARA 

– vurdering for risiko for partnervold. I tillegg har noen 

ansatte ytterligere styrket opplæring med HCR-20 

Voldsrisikovurdering og Patriark – kartlegging i forhold 

til ærerelatert vold. 
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VÅRE KRISESENTERTILBUD

Vi har tre separate sentre. Disse er plassert forskjellige steder i Kristiansand.

1. KRISESENTER FOR KVINNER OG DERES BARN

Døgnåpent tilbud for mishandlede og voldtatte kvinner og deres barn. 
Vi disponerer totalt 1413 kvadratmeter fordelt på 2 etasjer.
Boligdelen består av 13 boenheter, hvorav 9 med eget bad og toalett. En av boenhetene 
er en fullt utstyrt leilighet med to soverom, bad og kjøkken/oppholdsrom.
Vi har 2 felleskjøkken, 2 stuer, 2 lekerom, 1 ungdomsrom og 1 aktivitetsrom. Vi har også 
trimrom og undervisningsrom. Det siste brukes også som kinosal, møterom, aktiviteter 
av ulike slag. Vi har skjermet terrasse på ca. 400 kvadratmeter. Her har vi ved hjelp av 
pengegaver og frivillig innsats fra organisasjoner fått lekeapparater, grill og utemøbler.
Telefon 38 10 22 00

2. KRISESENTER FOR KVINNER I AKTIV RUS – BABETTES HUS

Foreløpig som eneste krisesenter i Norge, har vi døgnåpent tilbud for voldsutsatte kvinner 
i aktiv rus. Dette drives i samarbeid med Stiftelsen Shalam. Krisesenteret disponerer 2 
plasser i egen fløy på Babettes Hus der rusaktive kvinner kan komme for å få beskyttelse 
og hvile. 
Krisesenteret har ansvar for inntak og oppfølging av den enkelte kvinne ved samtaler og 

koordinering av ønskede hjelpetiltak i forhold til voldsproblematikken. Dersom kvinnen 
har behov for medisinsk hjelp eller ønske om rusavvenning, kan ansatte på Babettes Hus 
bistå med dette. Det er ikke krav om rusfrihet på senteret.
Telefon 38 10 22 00

3. KRISESENTER FOR MENN OG DERES BARN

Døgnåpent tilbud for menn som er utsatt for vold i nære relasjoner, og deres barn.
Lokalene ligger skjermet og er godt egnet for sitt bruk. Lokalene inneholder 3 separate 
rom med egne bad og balkonger, felles stue, kjøkken, entre, vaskerom og kontor/ 
samtalerom. Ett av rommene er spesielt utstyrt for barn.
Telefon 913 66 524
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BARNS RETTIGHETER  
PÅ KRISESENTERET 

Krisesenterloven slår fast at barn på krisesenteret 

skal få individuell behandling og tilrettelegging. Vest-

Agder Krisesenter har to ansatte som er barnefaglig 

ansvarlige. Deres oppgave er å ivareta barnas interesser 

på krisesenteret. 

Alle barn blir i dag tilbudt egne samtaler, alene og 

sammen med mor/far. Barnefaglig ansvarlige er gjerne 

aktive i forhold til samarbeid med skole/barnehage, 

barnevern og andre instanser som er aktuelle for 

det enkelte barn. De deltar også i ansvarsgrupper 

og lignende ved behov. Barn med spesielle behov for 

oppfølging, får slik oppfølging gjennom familiekontor, 

barne- og ungdomspsykiatri eller andre faginstanser.

I samarbeid med Abup har vi tilbud om mødre gruppe 

for kvinner som bor eller har bodd på krisesenteret, 

og som har barn. Hensikten med gruppen er å styrke 

mødrenes foreldrekompetanse i forhold barn som har 

vært utsatt for vold i hjemmet. 

Det har hittil ikke vært aktuelt å opprette tilsvarende 

gruppe på senteret for menn da vi sjelden har hatt 

barn boende her. Mannlige brukere har fått tilbud om 

individuell veiledning. Våre barnefaglig ansvarlige er 

begge ICDP sertifisert.

Barnefaglige ansvarlige som har som hovedoppgave 

å se til at barna på senteret har en så god livskvalitet 

som mulig, utfra den situasjonen de er i. De skal få den 

oppfølgingen de har behov for, og så snart som mulig 

ønsker vi at barn skal kunne fortsette i barnehage og 

skole. Vi har fokus på å tilrettelegge for dette.

Vi tilbyr miljøaktiviteter 2 ettermiddager i uka, den 

ene i regi av Røde Kors. Det foregår også aktiviteter i 

helger og hver dag i skolens sommerferie. Aktivitetene 

er tilrettelagt for både for barna og voksne. Hver tirsdag 

ettermiddag har vi barnegruppe. En barnefaglig og 

en miljøarbeider tar da med barna på alderstilpasset 

aktiviteter. I tillegg til egne fellesrom for barn i 

boenhetene, har vi også skjermet lekeplass ute.

OPPLYSNINGSPLIKT TIL 
BARNEVERNTJENESTEN

Vi melder bekymring når vi ser eller mistenker at barn 

blir utsatt for omsorgssvikt.

Vi oppfordrer mor eller far til selv å ta kontakt med 

barneverntjenesten dersom vi mener det er grunnlag 

for dette. Dersom mor/far ikke ønsker å ta kontakt, 

forteller vi at vi i har plikt til å gjøre det. Vi informerer 

alle voksne brukere om mulige konsekvenser av vold 

mot barnet selv, eller vold mot mor/far. I spesielt 

vanskelige saker, for eksempel der vi har mistanke om 

seksuelle overgrep eller annen grov barnemishandling, 

søker vi råd hos politiet og lege for å sikre at vi 

behandler saken på en forsvarlig måte.
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ØKONOMI/GAVER

Samarbeidskommunene fullfinansierer den ordinære 

driften. I tillegg søker og mottar vi prosjektmidler 

fra ulike sentrale instanser. I 2019 mottok vi midler 

fra Justis- og beredskapsdepartementet for prosjekt 

«Advokatvakt». Denne ordningen har vi hatt siden 

2007. Her tilbyr vi fritt rettsråd på telefon og ved 

oppmøte på krisesenteret. Advokat Solrun Vik har hatt 

oppdraget også i 2019.

De to siste årene har vi hatt en privat sponsor som 

har dekket kennelutgifter for beboere som har hatt 

behov for å ta med seg kjæledyr til senteret. Ordningen 

fortsetter i 2020. Vi håper at denne posten kan komme 

med på vårt ordinære budsjett etterhvert.

Administrativ leder og husøkonom fører regnskapet, 

og regnskapet blir revidert av Revisjon Sør AS. Adm.

leder er godkjent av Finanstilsynet som autorisert 

regnskapsfører.

Hvert år er vi så heldige at en rekke aktører bidrar 

med gaver til senteret og til våre beboere. Dette er 

både frivillige organisasjoner, losjer, privatpersoner 

og næringsdrivende. Også i år har vi har fått både 

pengegaver og andre gaver som mat, garn, bakegaver, 

billetter til aktiviteter, julegaver til barn, hjemmesydde 

toalettmapper, strikket tøy og julearrangementer. 

Dette gir rom for tiltak for den enkelte bruker, så som 

jule- og fødselsdagsgaver til beboere, julefeiring, leker, 

kino, kort sagt hygge for små og store. Gaver har også 

den effekt at brukerne føler seg sett og verdsatt av 

mennesker i samfunnet rundt dem. I tillegg bidras det 

til enkelt vedlikeholdsarbeid. En gang i uken kan vi 

hente brød og bakevarer til beboere på bakeri i byen. 

UTADRETTET VIRKSOMHET

Hvert år presenterer vi vårt tilbud til UIA-studenter på 

studiet sosialt arbeid. I 2019 har vi hatt studenter i både 

3-dagers praksis og student i hoved praksis. I tillegg har 

vi bistått studenter som har kontaktet oss for veiledning 

til oppgaver angående voldstematikk. Vi har også tatt 

imot skoleklasser til undervisning. Andre besøkende 

til informasjon, erfaringsutveksling og samarbeid har 

vært representanter fra et islandsk krisesenter, lokale 

og nasjonale politikere og frivillige organisasjoner.

Utad har vi undervist på skoler, presentert tilbudet 

for politikere i flere av våre samarbeidskommuner, 

holdt foredrag på Norske kvinners sanitetsforenings 

regionmøte, holdt foredrag på fagdag i Bodø med fokus 

vold mot mennesker og dyr. Vi har deltatt i paneldebatt 

i forbindelse med markering av den internasjonale 

dagen mot vold mot kvinner, vært representert 

i TOT – operativt team mot menneskehandel, og 

deltatt i Agdernettverket mot negativ sosial kontroll, 

tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. I samarbeid med 

Agder-politiet har vi holdt fagdag på NAV.

Vårt fokus i pressen har dette året vært i hovedsak 

sammenhengen mellom vold mot mennesker og vold 

mot dyr, i tillegg til tema vold mot gravide.

Informasjon for brukere og samarbeidspartnere finnes 

på vår hjemmeside: www.krisesenteret.net.  Vi har 

også egen side på Facebook – Stiftelsen Sørlandet 

Krisesenter, der vi fremmer aktuelle saker hver 

uke. Samtlige samarbeidskommuner har våre 

kontaktopplysninger på sine nettsider.  
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UTFORDRINGER OG SÆRLIGE KRAV I FORHOLD  
TIL TILRETTELEGGING

PSYKISK HELSE
Voldsutsatte personer som har store psykiske 

utfordringer kan ikke nyttiggjøre seg krisesenters bo- 

og beskyttelsestilbud slik det er i dag. Disse personene 

får ikke et egnet tilbud om beskyttelse. Dette er en 

særlig sårbar og utsatt gruppe som vi mener det er 

ekstra viktig å ivareta. Det ordinære krisesentertilbudet 

bør etter vår mening styrkes slik at disse også kan 

ivaretas i tilbudet på en god måte. 

FUNKSJONSHEMMEDE
Bygningene er tilrettelagt for funksjonshemmede. 

BRUKERE MED MINORITETSBAKGRUNN
Vi har utstrakt bruk av tolk i samtaler med brukere som 

ikke har norsk som morsmål. Vi tilrettelegger ellers ut 

fra den enkeltes ønsker og behov. 

KOMPLEKSE SAKER
I økende grad kommer det kvinner og menn til våre 

sentre som har en utfordrende situasjon med hensyn 

til oppholdsstatus. Vi har i flere år blant annet sett 

at voldsutsatte kvinner som kommer til Norge på 

familiegjenforening, og ikke oppfyller 3 årsregelen, må 

kjempe unødig for opphold i Norge. Situasjonen for disse 

kvinnene er uendret på tross av at lovverket åpner for 

opphold når vedkommende er utsatt for mishandling. 

Dersom kvinnene i tillegg har med seg barn til Norge, 

blir også barna skadelidende. På samme måte ser vi at 

kvinner som er utsatt for menneskehandel i prostitusjon 

ofte ikke får opphold selv om de har krav på beskyttelse. 

Koordinering til hjelpeapparatet blir ofte utfordrende.

TILTAK I REETABLERINGSFASEN
Krisesenteret følger opp beboere som ønsker og/

eller trenger dette etter oppholdet. Tilbud om fortsatt 

samtaler med ansatte og hjelp i forhold til koordinering 

til det øvrige hjelpeapparatet foregår på samme måte 

som da de bodde på senteret. Tidligere beboere tilbys 

også deltagelse i mødregrupper og foreldreveiledning 

forøvrig. Barn som har bodd på senteret følges blant 

annet opp med barnefaglig ansvarlige i ansvarsgrupper 

og annet dersom dette er ønskelig. God kontakt med 

fagkontaktene i samarbeidskommunene kan være en 

viktig faktor i denne sammenheng.
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KICKSTART PÅ 2019  med besøk av 

sterke engasjerte kvinner. Fra venstre: Jannike 

Arnesen, Mette Gundersen og Kari Henriksen, alle fra 

Arbeiderpartiet. Administrativ leder krisesenteret, 

Siv Gjertsen og faglig leder, Tove Hægg Versland.

KRISESENTERSEKRETARIATETS RETTIGHETSPRIS 
OG ÆRESPRIS FOR 2019  

ble utdelt på årsmøte i april. Rettighetsprisen 

2019 gikk til Line Nærsnes, fagdirektør i Justis- og 

beredskapsdepartementet for hennes utrettelige 

innsats for voldsutsatte kvinner. Æresprisen gikk til 

vår egen fagleder, Tove Hægg Versland, og Mildrid 

Mikkelsen, leder av ROSA prosjektet. 

Alle har stått på barrikadene og bidratt til at volds-

utsatte kvinner har fått oppfylt sin rett til et liv uten 

vold. Vi gratulerer med prisene og sender tusen takk 

for deres innsats over mange år. 

Fra venstre: Tove Hægg Versland, Line Nærsnes og 

Mildred Mikkelsen.
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KONFERANSEN NORDISKE 
KVINNER MOT VOLD  ble i år holdt i 

København. Årets tema var barn utsatt for vold – om 

barns vilkår i familier med vold i nære relasjoner. Fra 

oss deltok (fra venstre) Florije Pepshi, Siv Gjertsen og 

Gro Sophie Borgen Govertsen.





STATISTIKK

Statistikken bygger på daglige registreringer på fullt anonymiserte skjema som er felles 

for alle krisesentre i Norge. Denne samles inn av Sentio Research Norge, som behandler 

materialet og sender sine tall tilbake til oss. I det følgende kommer et utdrag fra vårt 

senters statistikk. Dersom ytterligere informasjon ønskes kan man ta kontakt med oss 

eller se informasjon lagt ut på Barne, ungdom og familiedirektoratets hjemmeside. 

Statistikken for 2019 er klar på følgende nettside fra mai. 

https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Vold_og_overgrep_tall_og_statistikk/

Krisesentertilbudet

 

Statistikken skiller mellom dagbrukere, beboere og barn som bor på senteret.

Data er oppgitt i enten prosent eller i antall respondenter på tilfellet. Statistikken er slik 

at en respondent kan ha flere mulige kryss på enkelte av svaralternativene.

18      ÅRSRAPPORT 2019
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Tallene angir antall samtaler, ikke antall brukere. 

Flere av brukerne kommer flere ganger til samtale. For mange er dette et alternativ istedenfor å bo på senteret 

dersom de ellers har et trygd sted å være. Samtalene er også et tilbud som ettervern etter endt opphold. 138 

personer var i kontakt med oss for første gang i 2019.

ANTALL DAGSBESØK / SAMTALER

DAGBRUKERE

Dagbrukere av krisesenteret er voksne brukere som kommer til senteret for samtale, 

veiledning og praktisk hjelp. Hvis brukeren ønsker det, tilbyr vi også følge til avtaler med 

hjelpeapparatet.

Dette kan være brukere som aldri har bodd hos oss, eller det kan være brukere som har 

bodd her og flyttet ut, og som trenger oppfølging i etterkant. Dagbrukere kan også senere 

flytte inn på krisesenteret.
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DAGBRUKERENS KOMMUNETILHØRIGHET

Vertskommunen 68,9 % 

Annen kommune 28,9 %*

Ingen kommunetilhørighet 2,2 % 

* 21,5 % av disse kommer fra andre samarbeidskommuner

Med vertskommunen menes Kristiansand kommune. Med annen kommune menes annen kommune i Norge. Med 

ingen kommunetilhørighet menes bruker som ikke har fått tildelt bostedskommune i Norge. Dette kan være offer 

for menneskehandel eller asylsøkere. 

VED DETTE BESØKET  
VAR DAGBRUKER….

Enslig 32,8 %

Særbo 2,9 %

Samboer 19,7 % 

Gift / registrert partner 24,8 %

Separert 9,5 %

Skilt 7,3 % 

Flyttet fra samboer 2,9 % 

DAGBRUKERS TILKNYTNING TIL 
ARBEIDSLIVET (FLERE ALTERNATIV 
ER MULIG FOR SAMME PERSON)

Utearbeidende fulltid 17,6 %

Utearbeidende deltid 20,6 %

Under utdanning  17,6 %

Deltar på kurs 5,1 %

Stønad / trygd / pensjon 41,2 %

Arbeidssøker 2,9 %

Annet 7,3 %
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DAGBRUKERES OPPRINNELSE, SPRÅK

Begge foreldre født i utlandet
- herav 19 % som har behov for tolk 

48,9 % 

En forelder født i utlandet 0,7 %

Vi ser at ca. 49 % prosent av våre dagbrukere har foreldre født i et annet land enn Norge. Noen av disse kommer 

fra andre nordiske land. Når så mange som 85 % av denne gruppen ikke har bruk for tolk, kan en forklaring være 

at de har bodd lenge i Norge, eventuelt har vokst opp her. Vi har svært lav terskel for å bruke tolk.

OPPLYSNINGER OM DAGBRUKERS 
OVERGRIPER

En overgriper 91,5 % 

To eller flere overgripere 8,5 %

Overgriper kvinne 9,4 %

Overgriper mann 94,5 %

På siste punkt er det noe overlapping. Dette 

henger sammen med at det i noen tilfeller er flere 

overgripere, for eksempel en familie eller nettverk 

som består av både kvinner og menn.

DAGBRUKERES RELASJON  
TIL OVERGRIPER

Ektefelle / samboer 52,7 %

Tidligere ektefelle / samboer 24,8 %

Kjæreste 9,3 %

Foreldre 2,3 %

Steforelder 0,8 %

Sønn / datter 3,1 %

Annet familiemedlem 4,7 %

En / flere bekjente 7 %

En / flere ukjente 1,6 %

Her er også at det kan være flere enn en overgriper.
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NEDSATT FUNKSJONSEVNE DAGBRUKERE (definert av dagbruker selv)

Blant våre dagbrukerne i 2019 var det 6,2 % som selv bekrefter at de har nedsatt bevegelsesevne, 12,3 % som 

bekrefter at de har kroniske sykdommer, og 17,7 % som bekrefter psykiske lidelser med og uten kjent diagnose. 

Funksjonsnedsettelser kommer gjerne ikke fram før brukeren eventuelt flytter inn hos oss. 18 av våre dagbrukere 

i 2019 har en definert rusavhengighet.

OPPLYSNINGER OM BARN OG BARNEVERN ANGÅENDE DAGBRUKERE

Kontakt med barnevern kan være etablert før brukeren tar kontakt, eller den kan etableres mens brukeren er i 

kontakt med krisesenteret. Kontakten med barnevernet kommer i hovedsak når bruker flytter inn på senteret.

ÅRSAK TIL HENVENDELSEN OPPGITT 
AV DAGBRUKER

Psykisk vold 85,3 %

Fysisk vold 55,1 %

Trusler 69,1 %

Materiell vold 33,8 %

Økonomisk vold 17,6 %

Digital / elektronisk vold 30,9 %

Tvangsekteskap 0,7 %

Æresrelatert vold 5,9 %

Seksuell vold mot bruker 14,7 %

Fysisk vold mot brukers barn 8,8 %

Psykisk vold mot brukers barn 16,2 %

Seksuell vold mot brukers barn 4,4 %

Annet 5,8 %

BISTAND FRA KRISESENTERET  
TIL DAGBRUKERE

Enesamtale 264

Karlegging av hjelpebehov 158

Kartlegging beskyttelses behov 146

Hjelp til kontakt andre tjenester 68

Advokatbistand i krisesenter-
tilbudet

25

Deltagelse i møter med  
andre tjenester

46

Foreldreveiledning ICDP gruppe 68

Tilbud om å benytte botilbudet 138
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BEBOERE

Beboere er kvinner og menn – og deres barn – som på grunn av mishandling ikke kan bo i 

eget hjem og må bo på krisesenteret for en kortere eller lengre periode.

ANTALL BEBOERE 

2019 2018 2017 2016 2015

Kvinner 109 95 114 95 84

Menn 4 7 3 8 13

Barn 55 71 74 86 85

Totalt 168 173 191 189 182

Som barn regnes barn under 18 år av voksne beboere. 

BEBOERES KOMMUNETILHØRIGHET

Vertskommunen 59,3 % 

Annen kommune 36,1 %*

Ingen kommunetilhørighet 4,6 % 

* 18,5 % av disse kommer fra andre samarbeids-kommune

Vertskommunen er Kristiansand kommune. Annen kommune er alle andre norske kommuner. Ingen 

kommunetilhørighet betyr at beboeren ikke er folkeregisterregistrert i noen norsk kommune. Det kan være offer 

for menneskehandel, brukere uten fast bopel, asylsøkere, bruker fra annet nordisk land. 
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ANTALL OVERNATTINGSDØGN

2019 2018 2017 2016 2015

Kvinner 3215 3802 3903 3946 3032

Menn 90 154 59 140 506

Barn 2460 2584 2912 3716 3957

Totalt 5760 6540 6874 7802 7495

Gjennomsnittlig botid var i 2019 var 29,5 døgn for kvinner, 22,5 døgn for menn og 44,7 døgn for barn. Botiden sier 

noe om flere forhold, som trusselbilde, boligmarked, økonomi, eget nettverk, sikkerhetstiltak og andre forhold. 

Det er viktig å merke seg at dette er gjennomsnittstall. Botiden kan variere fra et døgn til mange måneder. 

ÅRSAK TIL HENVENDELSEN OPPGITT AV DAGBRUKER

Psykisk vold 91,9 % Æresrelatert vold 18 %

Fysisk vold 69,4 % Seksuell vold mot bruker 18 %

Trusler 85,6 % Fysisk vold mot brukers barn 9,9 %

Materiell vold 33,3 % Psykisk vold mot brukers barn 15,3 %

Økonomisk vold 24,3 % Seksuell vold mot brukers barn 3,6 %

Digital / elektronisk vold 33,3 % Annet 1,8 %

Tvangsekteskap 1,8 %



ÅRSRAPPORT 2019      25

BEBOERS OPPRINNELSE, SPRÅK

Begge foreldre født i utlandet
- herav 17,1 % som har behov for tolk 

56 % 

En forelder født i utlandet 3,7 %

Andelen beboere med annen etnisk opprinnelse enn norsk har hatt en liten nedgang de siste par årene. Vi ser 

at kun 17 % av disse har hatt behov for tolk. Blant disse er det brukere også fra andre nordiske land, samt at vi 

opplever at flere har gode engelsk kunnskaper. Mange av de som har utenlandsk opprinnelse, har bodd i Norge 

lenge, eller de har vokst opp her og behersker norsk språk godt.

OPPLYSNING OM BEBOERS 
OVERGRIPER

En overgriper 84,3 % 

To eller flere overgripere 15,7 %

Overgriper kvinne 11,5 %

Overgriper mann 94,2 %

På siste punkt er det noe overlapping. Dette 

henger sammen med at det i noen tilfeller er flere 

overgripere, for eksempel en familie eller nettverk 

som består av både kvinner og menn.

PÅ SPØRSMÅL OM VOLDSUTØVER(E) 
ER RUSPÅVIRKET VED 
MISHANDLINGEN SVARER VÅRE 
BEBOERE:

Ja, alltid 8,1 %

Ja, av og til 20,7 %

Nei aldri 28,8 %

Vet ikke 44,1 %

Vi hadde 113 voksne beboere på senterne våre i 2019. 

Vi hadde 18 beboere på Krisesenteret for rusaktive 

kvinner. Disse kvinnene er i hovedsak tilknyttet et 

aktivt rusmiljø. 
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BEBOERS RELASJON  
TIL OVERGRIPER

Ektefelle / samboer 49,5 %

Tidligere ektefelle / samboer 22,5 %

Kjæreste (særbo) 9 %

Foreldre 9,9 %

Steforelder 0,9 %

Sønn / datter 3,6 %

Annet familiemedlem 8,1 %

En / flere bekjente 6,3 %

En / flere ukjente 2,7 %

Her er det for enkelte beboere oppgitt flere 

relasjoner. Det kan for eksempel være ektefelle og 

svigerforeldre, eller det kan være både kjente og 

ukjente personer.

BEBOERS TILKNYTNING  
TIL ARBEIDSLIVET

Utearbeidende fulltid 9,3 %

Stønad / trygd / pensjon 49,1 %

Utearbeidende deltid 18,5%

Deltar på kurs 2,8 %

Arbeidssøker 8,3 %

Annet 7,4 %

Hjemmearbeidende 1,9 %

Under utdanning 16,7 %

Beboer kan her være representert på flere alternativ.

MISHANDLINGENS VARIGHET - 
BEBOER

Engangstilfelle 1 %

Pågått siste året 26,9 %

Pågått 1 til 4 år 36,5 %

Pågått 5 år eller lengre 35,6 %

Som det fremgår av denne tabellen, er det vanlig at 

mishandlingen har foregått over tid, og at det har 

skjedd flere ganger.

NEDSATT FUNKSJONSEVNE BEBOER  
(definert av beboer selv)

Dette måles ut fra hva beboer selv definerer og 

etter hva de ønsker å svare på, eller hva vi eventuelt 

avdekker i dialog med andre deler av hjelpeapparatet. 

Blant våre beboer i 2019 var det 19,8 % som selv 

bekrefter at de har nedsatt funksjonsevne, 9 % som 

bekrefter at de har kroniske sykdommer, og 18 % som 

bekrefter psykiske lidelser med og uten kjent diagnose. 

8,1 % oppgir at de har kognitive vansker.

Vi vet fra forskning at personer utsatt for vold i nære 

relasjoner har en dårligere helse og livskvalitet enn 

andre som ikke er utsatt for dette. 
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BEBOERS ALDER

18–23 år 27 %

24–29 år 23,4 %

30–39 år 18 %

40–49 år 16,2 %

50–59 år 7,2 %

60 år eller mer 8,1 %

Hovedtyngden av de voksne beboerne er under 40 

år, og i alder for å ha små barn. Unge under 18 år kan 

bare bo på senteret hvis de som har daglig omsorg 

for vedkommende gjør avtale om dette. Eksempelvis 

foreldre eller offentlige myndigheter. 

HVOR DRAR BEBOER ETTER 
OPPHOLDET PÅ KRISESENTERET?

De fleste av de som har bodd hos oss, flytter herfra 

til en situasjon hvor de ikke lenger bor sammen med 

overgriper.

Hjem til egen bolig uten 
voldsutøver

25,2 %

Ny / annen bolig 24,3 %

Tilbake til overgriper 10,8 %

Slektninger / venner 10,8 %

Annet krisesenter 5,4 %

Institusjon 4,5 %

Annet sted 10,8 %

Vet ikke 8,1 %

ER FORHOLDET ANMELDT?

Ja av beboer 34,3 %

Ja ved offentlig påtale 23,1 %

Ja av andre 1,9 %

Nei 55,6 %

Forholdet kan være anmeldt både av bruker og  

av andre.

ER DET ILAGT BESØKSFORBUD  
FOR VOLDSUTØVER?

Ja 25,5 %

Nei 62,7 %

Vet ikke 11,8 %
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BARNAS ALDER

0 til 2 år 13

3 til 5 år 14

6 til 10 år 13

11 til 15 år 11

16 år eller eldre 4

Dette er i hovedsak de barna som bor på krisesenteret 

sammen med sin mor på grunn av mishandling rettet 

mot forelderen. Mange av barna har også vært 

direkte utsatt for mishandling.  Er barna over 18 år 

registreres de som egen bruker. På senter for menn 

har vi ikke hatt barn boende i 2019.

RELASJON MELLOM BARN  
OG VOLDSUTØVER  

(kan være flere volds-utøvere)

Barnets mor 0 %

Barnets far 85,5 %

Barnets stemor 0 %

Barnets stefar 10,9 %

Barnets søsken / stesøsken 0 %

Barnets besteforeldre 3,6 %

Annet familiemedlem 3,6 %

En eller flere bekjente 3,6 %

En eller flere ukjente 3,6 %

ER EN ELLER BEGGE FORELDRE  
FØDT I UTLANDET?

Ja begge 66,7 %

Ja en 13 %

Nei 20,4 %

BARN SOM BOR PÅ KRISESENTERET

I 2019 bodde 55 barn på Vest-Agder Krisesenter i til sammen 2460 døgn. 

Av de 55 barna var 58,2 % jenter og 41,8 % gutter.
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BISTAND/OPPFØLGING AV BARNA FRA KRISESENTERTILBUDET

Velkomstsamtale / informasjon 
om tilbudet

68,5% Samtale med forelder tilstede 61,1 %

Systematisk kartlegging  
av hjelpebehov

92,6 % Grupper for barn 53,7 %

Systematisk kartlegging av 
trusler / beskyttelsesbehov

92,6 % Fritidsaktivitet i regi  
av krisesentertilbudet

75,9 %

Plan for oppfølging  
under oppholdet

59,3 % Fritidsaktivitet i regi  
av andre på senteret

51,9 %

Primærkontakt 87 % Deltagelse i ansvarsgrupper 11,1 %

Samtale uten forelder til stede 57,4 %

Av de barna som bor på krisesenteret og som til vanlig er med på organiserte fritidsaktiviteter, har 44,4 % 

fortsatt som før under oppholdet. Hvis det blir avbrekk er dette i hovedsak på grunn hensyn til barnets sikkerhet 

eller muligheter for transport.

GÅR BARNET I VANLIG  
BARNEHAGE/SKOLE?

Barnehage 29,6 %

Skole 44,4 %

Nei 25,9 %

HAR BARNET FORTSATT  
I BARNEHAGE/SKOLE UNDER 
OPPHOLDET PÅ KRISESENTERET?

Delvis fortsatt 32,5 %

Nei 25 %

Ja har fortsatt 37,5 %

Ja på annen barnehage/skole 5 %

Alle barn i skolepliktig alder får tilbud om skoleplass 

mens de bor på krisesenteret. Barnehagetilbud 

opprettholdes som vanlig så sant det er mulig. 

Avbrudd for en periode skyldes i 87 % av tilfellene 

hensyn til barnets sikkerhet, og 17,4 % for lang 

avstand til tidligere skole/barnehage.
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Vold er enhver handling rettet mot en annen person som 

ved at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller 

krenker, får den andre personen til å gjøre noe mot sin vilje 

eller å slutte å gjøre noe den vil. 

Per Isdal, 2000

HVOR DRAR BARNA  
ETTER OPPHOLDET?

Hjem til egen bolig  
(uten voldsutøver)

27,3 %

Ny / annen bolig 40,0 %

Tilbake til voldsutøver  7,3 %

Slektninger / venner 14,5 %

Annet krisesenter 3,6 %

Annet sted 7,3 %

I alle saker der Krisesenteret er oppmerksom 

på at barna flytter tilbake til overgriper etter 

oppholdet, sendes det bekymringsmelding til 

barnevernstjenesten.

HAR BARNET SAMVÆR MED 
VOLDSUTØVER UNDER OPPHOLDET  
PÅ KRISESENTERET?

Ja uten tilsyn 7,3 %

Ja med tilsyn 10,9 % 

Nei 80 %

Vet ikke 1,8 %

BEKYMRINGSMELDING TIL BARNEVERN 
OG ANMELDELSER

I 2019 har vi sendt 39 skriftlige bekymringsmeldinger / 

svar på innhenting av opplysninger til barnevernet. I de 

fleste av familiene som kommer til oss er barnevernet 

allerede involvert. I tillegg melder vi muntlige 

bekymringer pr telefon. I mange saker har vi løpende 

dialog med barnevernet. Hver bekymringsmelding kan 

gjelde flere barn i samme familie. I tillegg har vi sent 4 

anmeldelser vedrørende barn til politiet.





VEST-AGDER KRISESENTER
Postboks 434, 4664 Kristiansand
E-post: vest-agder@krisesenter.com
Nettside: www.krisesenteret.net
Facebook: Stiftelsen Vest-Agder Krisesenter
Gavekonto: 3060.19.45327

ANDRE
Advokatvakten: tlf. 416 16 899
www.dinutvei.no
www.krisesenter.com
www.rvts.no


