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2020 – ÅRET SOM BLE ANNERLEDES
Vi startet året 2020 med å endre navn på organisasjonen vår. Vest-Agder er ikke lenger eget fylke. Vi ønsket et navn som både våre brukere og våre samarbeidskommuner kunne relatere seg til.
Tradisjonelt har krisesentrene hatt, og har enda, navn som er geografisk tilknyttet. Valget falt på
Sørlandet Krisesenter.
2020 var året da vi skulle ha jubileum og markere 40 år på barrikadene for å avskaffe vold mot
kvinner og vold i nære relasjoner. Slik ble det ikke. Isteden skulle vi alle oppleve noe som ikke har
skjedd før i vår levetid, en verdensomspennende pandemi. I midten av mars ble Norge stengt ned og
tiltakene som ble iverksatt for å hindre smittespredning var ifølge vår statsminister «de sterkeste og
mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid».
Da pandemien brøt ut i mars var ikke krisesentrene inkludert på listen over samfunnskritisk beredskap. Likevel ble det raskt en bred forståelse for at dette måtte ordnes opp i. 24. mars kunngjorde
Barne- og familieminister Kjell Ingolf Robstad til pressen at ansatte ved krisesentrene nå var regnet
som nøkkelpersonell i samfunnskritisk beredskap.
Som alle andre måtte vi innføre smitteverntiltak for å ivareta brukere, beboere og ansatte. Smittevernstiltakene har vært dynamiske og endret seg i takt med regjeringens anbefalinger. Våre lokaler
har en beskaffenhet som er slik at vi fikk på plass et greit system for karantene ved behov, og for
fysisk adskillelse av nye beboere for en kort periode. Til tross for tiltak har vi klart å holde tilbudet
intakt og med relativt lite inngripende endringer og begrensninger, sett opp mot situasjonen. Eksempelvis har samhandling med andre etater i perioder foregått mer pr. telefon enn hva som er
vanlig praksis.
I løpet av året har det kommet rapporter og bekymringer for at den private volden har økt under
pandemien. Krisesentrene har jevnlig rapportert til Barne-, ungdoms-, og familiedepartementet i
løpet av året og resultatene framkommer i ulike statusrapporter på Bufdirs nettside. Sentrene rapporterer blant annet om redusert pågang i perioder med nedstenging i samfunnet. På vårt senter
har vi også nedgang i antall beboere i periodene da samfunnet har vært mer lukket. Dette gir grunn
til bekymring.
Uavhengig av pandemien må vi sammen med våre samarbeidspartnere fortsette å arbeide for å gi
god, helhetlig og forutsigbar hjelp til voldsutsatte.
Vi ønsker å takke våre samarbeidende kommuner for støtten de gir oss i vårt arbeid.
Kristiansand 31. desember 2020
Siv Gjertsen
Administrativ leder
(sign.)
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Livskraft

Utholdenhet

VERDIGRUNNLAG
Sørlandet Krisesenter er et lavterskeltilbud for voksne og
barn utsatt for vold i nær relasjon, overgrep og voldtekt. 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 Sørlandet Krisesenter har inngått samarbeidsavtale med vertskommunen Kristiansand. Kristiansand kommune opptrer i denne sammenheng på vegne av samarbeidskommunene.
Det inngått ny avtale om drift av krisesenter for nye 4 år fra 2020. I tillegg mulighet for opsjon
på forlengelse av avtalen i 2 år + 2 år. Samarbeidskommunene er:
Kristiansand, Lyngdal, 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 2009-0619 nr. 44: Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterlova). Stiftelsen Sørlandet 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 08.10.20. Tema for dagen var «Ivaretagelse av brukeren». Innledningsvis ble status på
drift presentert ved administrativ leder, Siv Gjertsen. Videre presentasjon av vår hjemmeside og om tilbudet
ved faglig leder, Tove Hægg Versland. Så ble dagens tema «Ivaretagelse av hjelperen» presentert ved Ruth Elin
Rennestraum som er barnefaglig ansvarlig ved krisesenteret. Rennestraum leder et internt prosjekt med mål
om ivaretagelse og forebyggende tiltak for de ansatte.
• Vertskommunen har jevnlige kontraktsoppfølgingsmøter med krisesenteret hvor veileder til kontraktsoppfølging (utarbeidet av Kristiansand kommune) er tatt i bruk, samt at vertskommunen har oppfølgingsmøte med
samarbeidsorganet.
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ORGANISASJONEN

PERSONALET

Vi er organisert som en stiftelse med organisasjons-

I 2020 hadde Stiftelsen Sørlandet Krisesenter 15 fast

nummer 990 814 694.

ansatte i til sammen 12,5 årsverk. Arbeidsforhold

Vi har drevet krisesenter i 40 år. Det startet som

inkludert lønn reguleres av tariffavtalen mellom Sam-

en frivillig organisasjon med flat struktur drevet av

funnsbedriftene og Fagforbundet. 5 av de ansatte ar-

medlemmene. Etter en stor omorganisering i 2000

beider i døgnturnus med nattevakter. Vi har følgende

har senteret blitt drevet med fast ansatte, ledelse og

funksjoner:

drifts styret som øverste organ.
Stiftelsen Sørlandet Krisesenter er medlem av Krise-

Administrativ leder

sentersekretariatet, og administrativ leder Siv Gjert-

Faglig leder

sen er for tiden varamedlem i styret i sekretariatet.

Koordinator (primærkontakter)

Vi vært medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Sam-

Barnefaglig ansvarlige

funnsbedriftene (KS) siden 1997. Stiftelsen har pen-

Miljøarbeidere

sjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse, KLP.

Husøkonom
Miljøansvarlige
Miljøansvarlig barn

STYRET
Styret er øverste organ for Stiftelsen Sørlandet Krisesenter. Styret består pr. 31.12.20 av:
1 representant for ansatte:
- Ruth Elin Rennestraum (styremedlem)
- Åse Gudrun Fuskeland (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 arbeidsgivererfaring:
- Steinar Olsen, Stormberg AS
- Leif Ragnar Schmidt Westgård (varamedlem)
1 representant oppnevnt på bakgrunn av spesiell
interesse for krisesenteret
- Solrun Vik, Advokatfirma Tofte DA
- Åsta Einstabland, UIA (varamedlem)
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KOMPETANSE OG INTERN OPPLÆRING
Ansatte ved Stiftelsen Sørlandet 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
kartlegging og koordinering videre i hjelpeapparatet.
I 2020 hadde personalet følgende formalkompetanse:
Videregående skole, Bachelor vernepleie, Høyskole-kandidat bedriftsøkonomi, Bachelor arbeid- og velferdsforvaltning, Bachelor psykologi, Bachelor sosialt arbeid, Barnevernspedagog, Bachelor i arbeids- og velferdssosiologi, Førskolelærer, Barne- og ungdomsarbeider/fagbrev.
Videre- og etterutdanning: 1. og 2. avd. juridikum, Helse og sosialadministrasjon, Psykososialt arbeid med barn
og unge, Innovasjon og organisering av helsetjenesten, HR & Organisasjonsutvikling, Familieterapi, Godkjent tolk,
Psykisk helsearbeid, Psykologi årsstudium, Psykologi grunnfag, Rus og avhengighetskunnskap, Master helseledelse, Familieterapi, Økonomi og administrasjon, Tegnspråktolk, Veiledningspedagogikk, Sexologi, Master systemisk familieterapi, EU/EØS-rett.
Enkelte ansatte har samme grunn- eller videreutdanning. I nøkkelstillinger ved sentrene kreves relevant høyskole-/universitetsutdanning.
Ved utgangen av 2020 har vi til sammen i overkant av 150 års erfaring og realkompetanse med krisesenterarbeid
blant våre ansatte.
Kompetanse i arbeid på krisesenter inngår i liten grad i eksisterende utdanninger, og fagfeltet utvikles kontinuerlig gjennom forskning. Ledelsen ved Sørlandet Krisesenter har egen opplæringsansvarlig. I tillegg tilbys de
ansatte interne og eksterne kurser, og eventuelt videreutdanning. 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 ansvarlige. 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. Hvert år deltar vi på ROSA samling; en fagdag om personer
utsatt for menneskehandel i prostitusjon. Ansatte har opplæring/kurs i risikoverktøyet SARA – kartleggingsverktøy for vurdering av risiko for partnervold. I tillegg har noen ansatte ytterligere styrket opplæring med HCR-20
Voldsrisikovurdering og Patriark – kartlegging av ærerelatert vold.
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VÅRE KRISESENTERTILBUD
Vi har tre separate sentre. Disse er plassert forskjellige steder i Kristiansand.
Alle sentrene har både bo- og samtaletilbud.

1. KRISESENTER FOR KVINNER OG DERES BARN
Døgnåpent tilbud for 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, 3 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
Døgnåpent tilbud for 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 volds problematikken. 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 og deres barn.
Lokalene ligger skjermet og er godt egnet for sitt bruk. Lokalene inneholder 2 separate
rom med egne bad og balkonger, felles stue, kjøkken, entre, vaskerom og kontor/samtalerom, samt vaktrom. Ett av rommene er spesielt utstyrt for barn.
Telefon 913 66 524
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BARNS RETTIGHETER
PÅ KRISESENTERET

OPPLYSNINGSPLIKT TIL
BARNEVERNTJENESTEN

Krisesenterloven slår fast at barn på krisesenteret

Vi melder bekymring når vi ser eller mistenker at barn

skal få individuell behandling og tilrettelegging. Vi har

blir utsatt for omsorgssvikt.

to ansatte som er barnefaglig ansvarlige. Deres opp-

Vi oppfordrer mor eller far til selv å ta kontakt med

gave er å ivareta barnas interesser på krisesenteret. I

barneverntjenesten dersom vi mener det er grunnlag

tillegg har vi en miljøansvarlig ansatt som har spesielt

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

ansvar for miljøaktiviteter med barn.

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

Alle barn blir i dag tilbudt egne samtaler, alene og

alle voksne brukere om mulige konsekvenser av vold

sammen med mor/far. Barnefaglig ansvarlige er

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

gjerne aktive i forhold til samarbeid med skole/barne-

vanskelige saker, for eksempel der vi har mistanke om

hage, barnevern og andre instanser som er aktuelle

seksuelle overgrep eller annen grov barnemishand-

for det enkelte barn. De deltar også i ansvarsgrupper

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

og lignende ved behov. Barn med spesielle behov for

behandler saken på en forsvarlig måte.

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
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 arrangerer aktiviteter på dagtid i helger og på
hverdager i skolens sommerferie. Aktivitetene er tilrettelagt for både for barn og voksne. To ganger hver
uke har vi i tillegg barnegruppe. Samt at Røde Kors
har miljøaktivitet en ettermiddag hver uke.
I 2020 har miljøaktivitetene tidvis vært redusert som
en del av smitteverntiltak.
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ØKONOMI/GAVER

UTADRETTET VIRKSOMHET

Samarbeidskommunene fullfinansierer den ordinære

Hvert år presenterer vi vårt tilbud til UIA-studenter

driften. I tillegg søker og mottar vi prosjektmidler

på studiet sosialt arbeid. I 2020 har vi hatt studenter i

fra ulike sentrale instanser. I 2020 mottok vi midler

både 3 dagers praksis og student i hovedpraksis. I til-

fra Justis- og beredskapsdepartementet for prosjekt

legg har vi bistått studenter som har kontaktet oss for

«Advokatvakt». Denne ordningen har vi hatt siden

veiledning og til oppgaver angående voldstematikk.

2007. Her tilbyr vi fritt rettsråd på telefon og ved opp-

Vi har også bidratt som respondenter for oppgaver.

møte på krisesenteret. Advokat Solrun Vik har hatt
oppdraget også i 2020.

Utadrettet virksomhet ellers har i 2020 vært begrenset på grunn av korona pandemien.

De siste årene har vi hatt en privat sponsor, Stormberg. De har dekket kennelutgifter for beboere som

I løpet av året har vi hatt flere intervjuer og uttalelser

har hatt behov for å ta med seg kjæledyr til senteret.

til pressen. Temaene i året som gikk har vært pande-

Ordningen fortsetter i 2021. Vi håper at denne pos-

mien og konsekvenser av denne, om partnerdrapsut-

ten kan komme med på vårt ordinære budsjett etter

valgets arbeid og om tilbudet til menn. Innslagene har

hvert.

vært i både lokal og nasjonal presse.

Administrativ leder og husøkonom fører regnskapet,

Informasjon for brukere og samarbeidspartnere finnes

og regnskapet blir revidert av Revisjon Sør AS. Ad-

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

ministrativ leder er godkjent av Finanstilsynet som

også egen side på Facebook – Stiftelsen Sørlandet

autorisert regnskapsfører.

Krisesenter, der vi fremmer aktuelle saker. Samtlige
samarbeidskommuner har våre kontaktopplysninger

Hvert år er vi så heldige at en rekke aktører bidrar

på sine nettsider.

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, bake-varer, billetter til aktiviteter, julegaver til barn, hjemmesydde toalettmapper, strikket tøy og pengegaver
til julearrangementer. I tillegg har vi fått gaveposer
med mat og hygieneartikler til brukere og beboere.
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.
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UTFORDRINGER OG SÆRLIGE KRAV I FORHOLD
TIL TILRETTELEGGING
PSYKISK HELSE

TILTAK I REETABLERINGSFASEN

Voldsutsatte personer som har store psykiske utfor-

Krisesenteret følger opp beboere som ønsker og el-

dringer kan ikke nyttiggjøre seg krisesenters bo og

ler trenger dette etter oppholdet. Tilbud om fortsatt

beskyttelsestilbud slik det er i dag. Disse personene

samtaler med ansatte og hjelp i forhold til koordine-

får ikke et egnet tilbud om beskyttelse. Dette er en

ring til det øvrige hjelpeapparatet foregår på samme

særlig sårbar og utsatt gruppe som vi mener det er

måte som da de bodde på senteret. Tidligere beboere

ekstra viktig å ivareta. Det ordinære krisesentertilbu-

tilbys også deltagelse i mødregrupper og foreldre-

det bør etter vår mening styrkes slik at disse også kan

veiledning forøvrig. Barn som har bodd på senteret

ivaretas i tilbudet på en god måte.

følges blant annet opp med barnefaglig ansvarlige i
ansvarsgrupper og annet dersom dette er ønskelig.
God kontakt med fagkontaktene i samarbeidskommu-

FUNKSJONSHEMMEDE
Sentrene 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 oppholds status. 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.
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nene kan være en viktig faktor i denne sammenheng.

MENNESKEMØTEAKADEMIET

8. MARS MARKERING
PÅ KRISESENTERET

I 2019 startet RVTS Sør et opplæringsprogram med
alle 8 krisesentrene i region sør. Programmet er en
del av RVTS Sør sitt oppdrag gitt av Helsedirektoratet
og Bufdir. Vi på Sørlandet krisesenter får opplæring
sammen med vår gode naboer, Østre Agder Krisesenter.
RVTS Sør om programmet:
«Programmet er utarbeidet i henhold til anerkjente
prinsipper i nyere implementerings-forskning, og har
som intensjon å utvide ledere og ansattes være- og
gjøre-kompetanse gjennom økt kunnskap, refleksjon,
kollegaveiledning og trening i forståelsesmodeller og
ferdigheter. Det baserer seg på en erkjennelse av at
kompetanseutvikling, læring og kvalitetsheving best
skapes i møte med likeverdige parter.

Vi dekker bordet og markerer kvinnedagen 8. mars

Dette innebærer at programmets innhold blir utfor-

sammen med våre beboere på senteret for kvinner.

met i samarbeid mellom RVTS Sør og Krisesentrene.

Den internasjonale kvinnedagen markeres hvert år 8.

Det faglige innholdet skal avspeile at traumeperspek-

mars. Dagen ble opprinnelig innstiftet i København i

tivet sammen med andre perspektiver på krisesenter-

1910 på en internasjonal sosialistisk kvinnekongress. I

arbeid kan utfylle hverandre.»

utgangspunktet skulle dagen fungere som en aksjonsdag for kvinnestemmeretten, men i forbindelse med

Målsetting for prosjektet er satt av lederne ved sen-

det internasjonale kvinneåret 1975 ble dagen prokla-

trene:

mert som internasjonal

«Ønske om å styrke et verdiforankret fagfelleskap

kvinnedag av FN (Store

med et godt omdømme som skaper trygghet og mest-

norske leksikon). I dag

ring i møte med brukere, kolleger og samarbeidspart-

markeres

nere».

hele verden og på vårt

den

over

senter har vi lange traOpprinnelig skulle programmet og samlinger gått

disjoner med markering

over en periode på 1,5 år. På grunn av pandemien

på denne dagen.

er dette utsatt og vi er ikke ferdig med programmet
enda. Opplæringen er vurdert best ved fysiske møter.
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PARTNERDRAPSUTVALGET
Hvert 4. drap i Norge er et partnerdrap. I 2018 oppnevnte regjeringen et utvalg
som skulle gjennomgå saker med drap der gjerningspersonen er daværende eller
tidligere partner. I november 2020 la Partnerdrapsutvalget fram rapporten; NOU
2020:17, Varslede drap?
Vår fagleder, Tove Hægg Versland, har vært en del av utvalget. Her kommer et innlegg fra Tove om temaet:
«Et partnerdrap er en tragedie for alle som rammes. Offeret mister livet. Barn, familie og venner står tilbake i stor sorg — en sorg som de færreste kan sette seg
inn i. Barn mister ikke bare en omsorgsperson ved drapet — de mister også ofte
relasjonen til den omsorgspersonen som har begått drapet.
De alvorlige omkostningene for de berørte har vært bakteppet for arbeidet som
Partnerdrapsutvalget har gjort. Dette bredt sammensatte offentlige utvalget nedsatt av Regjeringen har gått gjennom 19 partnerdrapssaker fra det siste tiåret og
sett på om hjelpeapparatet har sviktet og på hvilken måte det har skjedd. Dette har
endt opp med forslag om 70 tiltak til forbedringer.
Vold i nære relasjoner kan i ytterste konsekvens føre til drap — et drap i en relasjon
som skulle være det tryggeste forholdet å være i. Men hvorfor har ikke partnervolden i forkant og trusselen om dette blitt fanget opp blitt gjort noe med? Noen må ha
sett, tenkt — kanskje visst — at relasjonen kunne ende så tragisk. Trusselbildet kan ha
vært et varslet drap der ingen varslet.
Det er her oppmerksomheten må økes. I alle deler av hjelpeapparatet. Man må se.
Og varsle. Også som enkeltpersoner har vi et ansvar.
Hvert fjerde drap i Norge er et partnerdrap. De siste 30 årene — fra 1990 til 2019 —
har 231 personer i Norge blitt drept av sin partner. Det viser statistikken fra Kripos.
I noen av tilfellene var det flere ofre. Totalt 259 personer har i perioden mistet livet
som følge av familievold. 24 av dem var mindreårige eller voksne barn.
Hvorfor har ikke dette vært mulig å forhindre? Hvorfor endte det med drap i alle disse tilfellene? Noen må da ha visst om trusselbildet, om volden — noen må vel ha sett
signaler, tenkt at “her er det galt”, “her kan noe alvorlig skje”? Og så har det ikke
blitt gjort noe. I alle fall ikke nok. Og ikke i tide. Opplysninger har ikke blitt formidlet
videre. Opplysninger som kunne forhindret drapet.
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Utvalget konkluderte med at i de fleste sakene var det ett eller flere forvarsler om
at dette kunne gå veldig galt. I alle de 19 sakene utvalget gikk gjennom, var det partnervold i forkant som eskalerte til drap.
De 70 tiltakene som er foreslått, gjelder for ulike deler av hjelpeapparatet — hos
politi- og påtalemyndigheten, i helse- og omsorgstjenesten, i krisesentrene, i barnevernet, i familievernet, hos Nav og i sosialtjenesten, i asylmottak, flyktning-tjenesten
og voksenopplæringen.
For eksempel må lederansvaret i politiet og andre deler av hjelpeapparatet tydeliggjøres slik at forebyggende arbeid mot partnervold og partnerdrap prioriteres, det
må være bedre kollega- og lederstøtte, bedre dokumentasjonsrutiner, kompetanseløft og informasjonskampanjer.
I tillegg må alle brukere tilbys alenesamtaler med ansatte i hjelpeapparatet så det
kan snakkes “fritt” for at hjelperen skal få mulighet til å få innsikt i personers eventuelle voldsutfordringer. Det må brukes profesjonell tolk slik at partner eller andre
familiemedlemmer ikke tolker ut fra sitt ståsted og forståelse. Den voldsutsatte
forelderen må også sikres beskyttelse når barn skal ha samvær med voldsutøver.
I tillegg til rutiner og endringer på system- og organisasjonsnivå, er det viktig at den
enkelte i hjelpeapparatet i møte med personer som er voldsutsatt, har god kunnskap
om voldens mekanismer og er bevisst på hvilke konsekvenser denne volden kan føre
til.
Her har den enkelte og systemet et stort ansvar. 231 døde på 30 år viser det.»

Tove Hægg Versland
Faglig leder ved Sørlandet Krisesenter
og medlem av Partnerdrapsutvalget
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OM STATISIKKEN
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 2020 er klar på
følgende nettside i løpet av våren:
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 og antall respondenter på tilfellet. Statistikken er slik at en
respondent kan ha flere mulige kryss på enkelte av svaralternativene.

TREND 2020
ENDRINGER I 2020 OPP MOT TREND TIDLIGERE ÅR
KRISESENTER FOR MENN
Økning i antall dagbrukere (23) i forhold til tidligere år. Ingen merkbar endring i antall beboere
(3). Merk at det er veldig få dagbrukere og beboer på dette senteret. Uten å være for konkluderende, kan det se ut til at pandemien ikke har særlig innvirkning med hensyn til at menn tar
kontakt med oss. Viktig å være oppmerksom på at tallene her er veldig små uansett, så man
må se det i en større, muligens nasjonal sammenheng for å se en trend.

KRISESENTER FOR KVINNER
Dagbrukere pågang omtrent som vanlig. Vi hadde 408 dagsamtale og 137 av disse var i kontakt for første gang i 2020. Når det gjelder kvinner som er beboere på vårt senter så har vi
hatt en tydelig nedgang fra tidligere år. Vi har hatt ca. 60 % belegg mot normalt for voksne
kvinnelige beboere.
Både hos våre kvinnelige beboere og kvinnelige dagbrukere er det en merkbar nedgang i
2020 mot tidligere år, i antall kvinner som oppgir å være utsatt for æresrelatert vold.

BARN
Alle barna som har bodd hos oss i 2020 har bodd sammen med mor på krisesentret for kvinner. Dette er i samsvar med tidligere og vanlig trend. Antall barn som har bodd hos oss i 2020
er noe lavere enn hva som er gjennomsnitt tidligere år. Det er mulig å anta at nedgang barn
har sammenheng med nedgang i kvinnelige beboere ettersom barn i all hovedsak kommer til
oss sammen med mor.

OM VOLDEN
Vi har ikke noe belegg på dette tidspunkt å si noe om at volden er blitt mer alvorlig for de som
kommer i kontakt med oss.
Vi har ikke noen kvalitetssikret spørreundersøkelse om pandemien men ca. halvparten av de
som blir spurt svarer at voldssituasjonen er blitt verre under pandemien.
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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.

ANTALL DAGSBESØK / SAMTALER
Kvinner
Menn

DAGBRUKERENS
KOMMUNETILHØRIGHET

2020

2019

2018

2017

2016

408

360

433

450

348

Vertskommunen

62,7 %

23

14

10

17

17

Annen kommune

37,3 %*
0%

Tallene angir antall samtaler, ikke antall brukere.

Ingen kommunetilhørighet

Samtalene kan avtales både som oppmøte på sen-

* 31,8 % kommer fra andre kommuner som er med i vårt
samarbeid

teret og samtaler via telefon. Under pandemien har
oppfølging pr. telefon av dagbrukere som har en
avklart trusselsituasjon vært et godt alternativ med
hensyn til smittevern.

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

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

Norge. Dette kan være offer for menneskehandel
eller asylsøkere.

senteret dersom de ellers har et trygd sted å være.
Samtalene er også et tilbud som ettervern etter
endt opphold. 137 personer var i kontakt med oss
for første gang i 2020.
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OM DAGBRUKERNE

BRUKERENS SIVILSTAND VED DETTE
BESØKET
RESPONDENTER

PROSENT

Enslig

29

26,4 %

Særbo

0

0,0 %

HAR BRUKEREN VARIG FYSISK ELLER
PSYKISK FUNKSJONSNEDSETTELSE
SOM MEDFØRER BEGRENSNINGER
I DET DAGLIGE LIV?
Nedsatt funksjonsevne dagbrukere er definert av
dagbruker selv. (Flere kryss mulig for samme person)
RESPONDENTER

PROSENT

Samboer

18

16,4 %

Nedsatt bevegelsesevne

3

2,8 %

Gift/registrert partner

37

33,6 %

Nedsatt synsevne

1

0,9 %

Separert

6

5,5 %

Nedsatt hørselsevne

1

0,9 %

Skilt

12

10,9 %

Utviklingshemming

2

1,8 %

Flyttet fra samboer

6

5,5 %

23

21,1 %

Enke/enkemann

2

1,8 %

Psykiske lidelser
(med eller uten diagnose)
Kronisk(e) sykdom(mer)

8

7,3 %

Annen
funksjonsnedsettelse

10

9,2 %

Nei

71

65,1 %

I ALT

110

100,0 %

HVILKEN TILKNYTNING HAR
BRUKEREN TIL ARBEIDSLIVET?
(Flere kryss mulig for samme person)
RESPONDENTER

PROSENT

Utearbeidende fulltid

18

16,8 %

Utearbeidende deltid

21

19,6 %

Under utdanning

15

14,0 %

Deltar på kurs

5

4,7 %

Stønad/trygd/pensjon

39

36,4 %

Arbeidssøker

9

8,4 %

Hjemmearbeidende

5

4,7 %

Annet

4

3,7 %

DAGBRUKERES OPPRINNELSE, SPRÅK
Er en eller begge av brukerens foreldre født i utlandet?
RESPONDENTER

Ja, begge
Ja, en av dem

PROSENT

58

53,2 %

3

2,8 %

Nei

48

44,0 %

I ALT

109

100,0 %

Vi ser at ca. 53 % 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 87 % 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.
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OM DAGBRUKERNE

OM VOLDSUTØVER

HVEM VAR VOLDSUTØVER(NE)?

Oppgir brukeren én eller flere voldsutøvere?

Flere kryss mulig

RESPONDENTER

PROSENT

RESPONDENTER

PROSENT

Én

99

89,2 %

Ektefelle/samboer

53

47,7 %

To eller flere

12

10,8 %

Kjæreste (særbo)

6

5,4 %

I ALT

111

100,0 %

Stemor/stefar

1

0,9 %

Søsken

2

1,8 %

En eller flere bekjente

1

0,9 %

Person i et profesjonelt
tillitsforhold/tjenesteyter

0

0,0 %

Tidligere ektefelle/
samboer/kjæreste

37

33,3 %

Foreldre

6

5,4 %

Sønn/datter

3

2,7 %

Annet familiemedlem/
svigerfamilie

8

7,2 %

En eller flere ukjente

5

4,5 %

HVILKET KJØNN HAR VOLDSUTØVER(NE)?
Flere kryss mulig
RESPONDENTER

PROSENT

Kvinne

15

14,0 %

Mann

98

91,6 %

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.
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OM DAGBRUKERNE

HVORDAN KOM DAGBRUKEREN I
KONTAKT MED KRISESENTERTILBUDET?
Flere kryss mulig
RESPONDENTER

PROSENT

Eget initiativ

45

40,2 %

Familie/venn/bekjent

25

22,3 %

Psykisk helsetjeneste
(kommunalt/DPS/
psykolog/psykiater)

6

5,4 %

Sykehus/Fastlege/
Legevakt

6

5,4 %

Overgrepsmottak

0

0,0 %

Helsesykepleier/-stasjon

1

0,9 %

NAV

6

5,4 %

Barnevern

10

8,9 %

Politiet

13

11,6 %

Advokat

4

3,6 %

Familievernkontor

5

4,5 %

Flyktninginstans

0

0,0 %

Rusomsorg

2

1,8 %

Skole

2

1,8 %

Interesseforening

0

0,0 %

Annet krisesentertilbud

1

0,9 %

Hjemmebasert
kommunal tjeneste

0

0,0 %

Andre (se under)

5

dagbruker i kontakt med krisesenteret: Hjelpetelefon, Barnehage, Støttesenteret for kriminalitetsofre,
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(som er relevant for bruk av dagtilbudet)?
Flere kryss mulig
RESPONDENTER

PROSENT

Psykisk vold

101

89,4 %

Fysisk vold

79

69,9 %

Seksuell vold

24

21,2 %

Trusler

81

71,7 %

Negativ sosial kontroll

39

34,5 %

Materiell vold

28

24,8 %

Økonomisk vold

28

24,8 %

Digital/elektronisk vold

20

17,7 %

Tvangsekteskap

1

0,9 %

Æresrelatert vold

2

1,8 %

Menneskehandel

0

0,0 %

Psykisk vold mot
brukerens barn

22

19,5 %

Fysisk vold mot
brukerens barn

17

15,0 %

Seksuell vold mot
brukerens barn

2

1,8 %

Vold mot kjæle-/
tjenestedyr

4

3,5 %

Trusler om vold mot
kjæle-/tjenestedyr

3

2,7 %

Annet, spesifiser:

5

4,4 %

4,5 %

Spesifikasjon av andre hjelpeinstanser som har satt

ATV, Drop-in vertskommunen.

HVILKE FORMER FOR VOLD OG
OVERGREP HAR DAGBRUKEREN VÆRT
UTSATT FOR

OM DAGBRUKERNE

HVILKEN BISTAND HAR DAGBRUKEREN
FÅTT FRA KRISESENTERTILBUDET
KNYTTET TIL DETTE BESØKET?

FAMILIE- ELLER TJENESTEDYR

Flere kryss mulig

dette og 76 respondenter har svart nei på dette
RESPONDENTER

PROSENT

Enesamtale

218

77,0 %

Systematisk kartlegging
av hjelpebehov

123

43,5 %

Systematisk
kartlegging av trusler/
beskyttelsesbehov i regi
av krisesentertilbudet

110

På spørsmål om dagbrukeren har familie- eller tjenestedyr, har 19 respondenter bekreftet at de har
spørsmålet.

OPPLYSNINGER OM BARN OG BARNEVERN ANGÅENDE DAGBRUKERE
38,9 %

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

Systematisk
kartlegging av trusler/
beskyttelsesbehov i regi
av andre

33

11,7 %

Hjelp til å ta kontakt med
andre tjenester

63

22,3 %

Deltakelse i møter med
andre tjenester

38

13,4 %

Advokatbistand i
krisesentertilbudet

15

5,3 %

Fritidsaktiviteter/sosiale
aktiviteter i regi av
krisesentertilbudet

2

0,7 %

Fritidsaktiviteter/sosiale
aktiviteter i regi av andre

2

0,7 %

Tilbud til barn

3

1,1 %

Tilbud om å benytte
krisesenterets botilbud

96

33,9 %

Deltakelse i ICDP-/foreldreveiledningsgruppe

49

17,3 %

Annet (praktisk hjelp)

13

4,6 %

på senteret.
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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

ANTALL OVERNATTINGSDØGN

2020

2019

2018

2017

2016

66

109

95

114

95

Menn

3

4

7

3

8

Menn

Barn

59

55

71

74

86

Barn

Kvinner

I 2020 var antall førstegangsopphold på et krisesenter 58 for voksne personer og 49 av barna
hadde sitt første opphold på krisesenter. Voksne
beboer er beboere over 18 år

Kvinner

2020

2019

2431

3215 3802

135

90

2018

2017

2016

3903 3946

154

59

140

1829 2460 2584

2912

3716

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.

BEBOERES KOMMUNETILHØRIGHET
Vertskommunen

59,1 %

Annen kommune

39,4 %*

Ingen kommunetilhørighet

1,5 %

* 25,8 % av disse kommer fra andre samarbeidskommuner

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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HAR BEBOEREN FYSISK ELLER
PSYKISK FUNKSJONSNEDSETTELSE
AV VARIG KARAKTER SOM MEDFØRER
BEGRENSNINGER I DET DAGLIGE LIV?
Flere kryss mulig
RESPONDENTER

PROSENT

Nedsatt bevegelsesevne

2

3,1%

Nedsatt synsevne

1

1,6%

Nedsatt hørseslevne

1

1,6%

Utviklingshemming

3

4,7%

Psykiske lidelser
(med eller uten diagnose)

15

23,4%

Kronisk(e) sykdom(mer)

7

10,9%

Annen funksjonsnedsettelse, spesifiser:

9

14,1%

Nei

35

54,7%

OM BEBOERNE

BEBOERENS SIVILSTAND VED ANKOMST
RESPONDENTER

PROSENT

VAR DET BEHOV FOR TOLK UNDER
SAMTALEN MED BEBOEREN?
RESPONDENTER

24

Særbo

1

1,5 %

Samboer

9

13,4 %

Gift/registrert partner

24

35,8 %

Separert

5

7,5 %

Skilt

2

3,0 %

Flyttet fra samboer

1

1,5 %

HVILKEN TILKNYTNING HAR BEBOEREN
TIL ARBEIDSLIVET

Enke/enkemann

1

1,5 %

Flere kryss mulig

I ALT

67

35,8 %

PROSENT

Enslig

100,0 %

HAR BEBOEREN MED BARN UNDER 18 ÅR
TIL KRISESENTERTILBUDET
Angi antall barn
ANTALL BARN

RESPONDENTER

Ja, brukte tolk

12

20,0 %

Ja, men brukte ikke tolk

2

3,3 %

Nei

46

76,7 %

I ALT

67

100,0 %

RESPONDENTER

PROSENT

Utearbeidende fulltid

7

10,6 %

Utearbeidende deltid

9

13,6 %

Arbeidssøker

8

12,1 %

Under utdanning

6

9,1 %

PROSENT

1

13

43,3 %

Stønad/Trygd/Pensjon

33

50,0 %

2

11

36,7 %

Deltar på kurs

4

6,1 %

3

3

10,0 %

Hjemmearbeidende

3

4,5 %

4

2

6,7 %

Annet

1

1,5 %

6

1

3,3 %

I ALT

30

100,0 %

ER ÉN ELLER BEGGE AV BEBOERENS
FORELDRE FØDT I UTLANDET?
RESPONDENTER

PROSENT

40

59,7 %

Ja, en av dem

3

4,5 %

Nei

4

35,8 %

Ja, begge

I ALT

67

HAR BEBOEREN KJÆLEDYR
ELLER TJENESTEDYR?
RESPONDENTER

PROSENT

Ja

10

16,1 %

Nei

52

83,9 %

I ALT

62

100,0 %

100,0 %
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OM VOLDSUTØVER

OPPGIR BEBOEREN ÉN ELLER
FLERE VOLDSUTØVERE?
RESPONDENTER

56

Én
To eller flere
I ALT

6
62

HVILKET KJØNN HAR
VOLDSUTØVER(NE)?
PROSENT

90,3 %
9,7 %

Ektefelle/samboer

33

Mann

PROSENT

7

10,4 %

63

94,0 %

100,0 %

HVEM VAR/ER VOLDSUTØVER(NE)?
RESPONDENTER

Kvinne

RESPONDENTER

PROSENT

ER EN ELLER BEGGE AV FORELDRENE
TIL VOLDSUTØVER(NE) FØDT
I UTLANDET?
RESPONDENTER

49,3 %
Ja, begge

38

PROSENT

59,4 %

Tidligere ektefelle/
samboer/kjæreste

18

26,9 %

Kjæreste (særbo)

3

4,5 %

Nei

23

35,9 %

Foreldre

3

4,5 %

Beboer vet ikke

2

3,1 %

Stemor/stefar

1

1,5 %

Sønn/datter

5

7,5 %

Søsken

1

1,5 %

Annet familiemedlem/
svigerfamilie

3

4,5 %

En eller flere bekjente

4

6,0 %

En eller flere ukjente

2

3,0 %

Ja, en av dem

1

1,6 %

VAR VOLDSUTØVER(NE) RUSPÅVIRKET
VED MISHANDLINGEN(E)/
OVERGREPET(ENE)?
RESPONDENTER

PROSENT

Ja, alltid

9

15,0 %

Ja, av og til

21

35,0 %

Nei, aldri

25

41,7 %

Beboer vet ikke

6

10,0 %

Vi hadde totalt 69 voksne beboere på senterne
våre i 2020. Vi hadde 16 beboere på Krisesenteret
for rusaktive kvinner. Disse kvinnene er i hovedsak
tilknyttet et aktivt rusmiljø.
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OM VOLDSUTØVER

HVORDAN KOM BEBOEREN I KONTAKT
MED KRISESENTERTILBUDET?
Flere kryss mulig
RESPONDENTER

PROSENT

Eget initiativ

24

35,8 %

Familie/venn/bekjent

12

17,9 %

Psykisk helsetjeneste
(kommunalt/DPS/
psykolog/psykiater)

6

9,0 %

HVILKE FORMER FOR VOLD
OG OVERGREP HAR DAGBRUKEREN
VÆRT UTSATT FOR?
Flere kryss mulig
RESPONDENTER

PROSENT

Psykisk vold

63

94,0 %

Fysisk vold

54

80,6 %

Seksuell vold

13

19,4 %

Trusler

48

71,6 %

Negativ sosial kontroll

23

34,3 %

Sykehus/Fastlege/
Legevakt

4

6,0 %

Overgrepsmottak

0

0,0 %

Materiell vold

29

43,3 %

Helsesykepleier/-stasjon

0

0,0 %

Økonomisk vold

19

28,4 %

NAV

2

3,0 %

Digital/elektronisk vold

24

35,8 %

Barnevern

8

11,9 %

Tvangsekteskap

0

0,0 %

Politiet

12

17,9 %

Æresrelatert vold

2

3,0 %

Advokat

1

1,5 %

Menneskehandel

1

1,5 %

Familievernkontor

4

6,0 %

20

29,9 %

Flyktninginstans

1

1,5 %

Psykisk vold mot
brukerens barn

Rusomsorg

2

3,0 %

Fysisk vold mot
brukerens barn

10

14,9 %

Skole

0

0,0 %

1

1,5 %

Interesseforening

1

1,5 %

Seksuell vold mot
brukerens barn

Annet krisesentertilbud

1

1,5 %

Vold mot kjæledyr/
tjenestedyr

1

1,5 %

Hjemmebasert
kommunal tjeneste

0

0,0 %

Trusler om vold
beboers dyr

1

1,5 %

Andre

4

6,0 %

Annet

3

4,5 %
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OM VOLDSUTØVER

HVOR LENGE HAR OVERGREPET(-ENE)
VART?
RESPONDENTER

HVIS IKKE, ØNSKER BEBOEREN
Å ANMELDE FORHOLDET?

PROSENT

RESPONDENTER

PROSENT

Ja, ønsker å anmelde

6

15,4 %

Engangstilfelle

2

3,1 %

Pågått siste året

14

21,9 %

Nei

23

59,0 %

Pågått 1 til 4 år

20

31,2 %

Usikker

10

25,6 %

Pågått 5 år eller lengere

28

43,8 %

HVORFOR ØNSKER IKKE BEBOEREN
Å ANMELDE FORHOLDET?
ER DET ILAGT BESØKSFORBUD
FOR VOLDSUTØVER?

Flere kryss mulig
RESPONDENTER

RESPONDENTER

PROSENT

Ja

15

23,1 %

Nei

50

76,9 %

0

0,0 %

Beboer vet ikke

ER FORHOLDET ANMELDT?

PROSENT

Ønsker ikke å løse saken
i rettsapparatet

11

34,4 %

Redsel for represalier

6

18,8 %

For stor belastning
å anmelde

7

21,9 %

Vil legge det bak seg

6

18,8 %

Hensyn til barn

1

3,1 %

Vil gi voldsutøver
en ny sjanse

1

3,1 %

RESPONDENTER

PROSENT

Ja, av beboer

19

29, %

Beboer vet ikke

1

3,1 %

Ja, ved offentlig påtale

6

9,4 %

Annet

9

28,1 %

Ja, av andre

2

3,1 %

Nei

37

57,8 %

Beboer vet ikke

2

3,1 %
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OM VOLDSUTØVER
<<

HVILKEN BISTAND HAR BEBOEREN
FÅTT FRA KRISESENTERTILBUDET
UNDER OPPHOLDET?

Hjelp til flytting

2

3,0 %

Praktisk hjelp

39

58,2 %

Barnepass

24

35,8 %

Fritidsaktiviteter/sosiale
aktiviteter i regi av
krisesentertilbudet

46

68,7 %

Fritidsaktiviteter/sosiale
aktiviteter i regi av andre

14

20,9 %

Plan for oppfølging
etter oppholdet

16

23,9 %

Deltakelse i ICDP-/foreldreveiledningsgruppe

8

11,9 %

Flere kryss mulig
RESPONDENTER

Inntakssamtale
Systematisk kartlegging
av hjelpebehov

66
62

PROSENT

98,5 %
92,5 %

Systematisk kartlegging
av trusler/beskyttelsesbehov i regi av
krisesentertilbudet

62

Systematisk kartlegging
av trusler/beskyttelsesbehov i regi av andre

31

46,3 %

Plan for oppfølging
under oppholdet

45

67,2 %

Primærkontakt

61

91,0 %

Enesamtaler

62

92,5 %

Hjelp til å ta kontakt
med andre tjenester

47

70,1 %

Deltakelse i møte
med andre tjenester

38

56,7 %

3

4,5 %

20

29,9 %

7

10,4 %

Deltakelse i ansvarsgrupper rundt beboeren
Advokatbistand i
krisesentertilbudet
Hjelp til å finne bolig

92,5 %

>>
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OM VOLDSUTØVER

HVOR DRAR BEBOEREN ETTER
OPPHOLDET VED KRISESENTERTILBUDET?
RESPONDENTER

Hjem til egen bolig
(uten voldsutøver)

BEBOERE SOM VELGER Å RETURNERE
TIL VOLDSUTØVER OPPGIR SELV
FØLGENDE GRUNN TIL DETTE:
PROSENT

20

29,9 %

Tilbake til voldsutøver

7

10,4 %

Overgangsbolig

0

0,0 %

Institusjon

2

3,0 %

Ny/annen bolig

15

22,4 %

Slektninger/venner

14

20,9 %

RESPONDENTER

PROSENT

Redsel for represalier

0

0,0 %

Vil gi voldsutøver
en ny sjanse

3

42,9 %

Manglende
oppholdsstatus

0

0,0 %

Avhengighet/press

0

0,0 %

Hensyn til barn

0

0,0 %

Økonomi

1

14,3 %

Beboer vet ikke

0

0,0 %

Annet krisesentertilbud

1

1,5 %

Flyktninginstans

0

0,0 %

Beboer vet ikke

0

0,0 %

Annet,
(Boligmangel, Helse)

4

57,1 %

Annet sted

8

11,9 %

I ALT

7

100,0 %

I ALT

30
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67

100,0 %

BARN SOM BOR PÅ KRISESENTERET
I 2020 bodde 59 barn på Sørlandet Krisesenter i til sammen 1829 døgn.
Dette er barn 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 voksen beboer. På senter for menn har vi ikke hatt barn i følge med far, boende
i 2020.

ER EN AV ELLER BEGGE AV BARNETS
FORELDRE FØDT I UTLANDET?

HVA ER RELASJONEN MELLOM
BARNET OG VOLDSUTØVER?

RESPONDENTER

RESPONDENTER

Ja, begge

32

Barnets mor

1

Ja, en av dem

16

Barnets far

49

Nei

6

Barnets stemor

0

Barn/omsorgsperson vet ikke

0

Barnets stefar

5

Barnets søsken/stesøsken

1

Barnets besteforeldre

0

Annet familiemedlem

0

En eller flere bekjente

0

En eller flere ukjente

0

Andre

0

Barn/omsorgsperson vet ikke

0

I ALT

54

I ALT

55
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HVILKEN BISTAND HAR BARNET FÅTT
FRA KRISESENTERTILBUDET UNDER
OPPHOLDET/BESØKET?
Flere kryss mulig
RESPONDENTER

Velkomstsamtale/Informasjon
om krisesentertilbudet, hvorfor
barnet er der

41

Systematisk kartlegging
av hjelpebehov

43

Systematisk kartlegging av trusler/
beskyttelsesbehov i regi av
krisesentertilbudet

47

Systematisk kartlegging av trusler/
beskyttelsesbehov i regi av andre

15

Plan for oppfølging under
oppholdet

21

Primærkontakt

46

Barnehage i regi av
krisesentertilbudet eller
etter avtale med andre

0

Samtale uten mor/far til stede

23

Samtale med mor/far til stede

30

Skoletilbud på krisesenteret

0

Hjelp for å få i stand skyss
til barnehage/skole

6

Samarbeid med barnets
barnehage/skole

14

Grupper for barn

25

Fritidsaktiviteter i regi av
krisesentertilbudet

37
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22

Deltakelse i ansvarsgrupper
rundt barnet

0

Andre typer bistand
(Spesifiser/skriv inn)

1

Ingen bistand

0

I ALT

54

GÅR BARNET TIL VANLIG I BARNEHAGE
ELLER PÅ SKOLEN?
RESPONDENTER

>>

32

Fritidsaktiviteter i regi av andre

PROSENT

Går i barnehage

19

34,5 %

Går på skole

26

47,3 %

Nei

10

18,2 %

I ALT

55

100,0 %

HAR BARNET FORTSATT I
BARNEHAGE/SKOLE UNDER
OPPHOLDET?

HAR BARNET FORTSATT MED SINE
ORGANISERTE FRITIDSAKTIVITETER
UNDER OPPHOLDET?

Må sees i sammenheng med forrige spørsmål

RESPONDENTER

GÅR I
BARNEHAGE

GÅR PÅ
SKOLE

Har delvis fortsatt

4

8

12

Nei, har ikke fortsatt

11

7

18

Ja, har fortsatt på
samme barnehage/
skole

3

11

14

Ja, har fortsatt, men
på annen bhg/skole

0

0

0

I ALT

18

26

I ALT

44

Alle barn i skolepliktig alder får tilbud om skoleplass
mens de bor på krisesenteret. Barnehagetilbud opp-

Ja, har fortsatt som før

4

40,0 %

Har delvis fortsatt

0

0,0 %

Nei, har ikke fortsatt

6

60,0 %

I ALT

10

100,0 %

HAR BARNET HATT SAMVÆR
MED VOLDSUTØVER(NE) UNDER
OPPHOLDET?
Flere kryss mulig
RESPONDENTER

PROSENT

Ja, uten tilsyn

0

0,0 %

Ja, med tilsyn

4

7,3 %

Nei

51

92,7 %

Barn/omsorgsperson
vet ikke

0

0,0 %

rettholdes som vanlig så sant det er mulig. Avbrudd
for en periode skyldes de fleste av tilfellene hensyn
til barnets sikkerhet.

DELTAR BARNET TIL VANLIG I
ORGANISERTE FRITIDSAKTIVITETER?
RESPONDENTER

PROSENT

Ja

15

31,9 %

Nei

32

68,1 %

Barn/omsorgsperson
vet ikke

0

0,0 %

I ALT

47

PROSENT

I ALT

55

100,0 %

100,0 %
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HVOR DRAR BARNET ETTER
OPPHOLDET VED KRISESENTERTILBUDET?

ER FORHOLDET ANMELDT?
RESPONDENTER

PROSENT

Ja, av barnet selv

0

0,0 %

RESPONDENTER

PROSENT

Hjem til egen bolig
(uten voldsutøver)

23

41,8 %

Ja, av barnets foreldre/
foresatte

21

38,9 %

Ny/annen bolig

12

21,8 %

Ja, ved offentlig påtale

10

18,5 %

Tilbake til voldsutøver

5

9,1 %

Ja, av andre

8

14,8 %

Slektninger/venner

10

18,2 %

Barn/omsorgsperson
vet ikke

1

1,9 %

Overgangsbolig

0

0,0 %

Annet krisesentertilbud

0

0,0 %

Barnevernstiltak

0

0,0 %

Flyktninginstans

0

0,0 %

Barn/omsorgsperson
vet ikke

0

0,0 %

Annet sted

5

9,1 %

I ALT

55

100,0 %

Nei

24

44,4 %

I ALT

54

100,0 %

ER DET ILAGT BESØKSFORBUD FOR
VOLDSUTØVER OVENFOR BARNET?
RESPONDENTER

PROSENT

Ja

01

18,2 %

Nei

44

80,0 %

Barn/omsorgsperson
vet ikke
I ALT
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1
55

1,8 %
100,0 %

BEKYMRINGSMELDING TIL BARNEVERN
OG ANMELDELSER
I 2020 har vi sendt 36 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 2 anmeldelser vedrørende barn til politiet.

I alle saker der Krisesenteret er oppmerksom på at
barna flytter tilbake til voldsutøver etter oppholdet,
sendes det bekymringsmelding til barnevernstjenesten.

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
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SØRLANDET KRISESENTER
Postboks 434, 4664 Kristiansand
E-post: post@krisesenteret.net
Nettside: www.krisesenteret.net
Facebook: Stiftelsen Sørlandet Krisesenter
Gavekonto: 3060.19.45327
ANDRE
Advokatvakten: tlf. 416 16 899
www.dinutvei.no
www.krisesenter.com
www.rvts.no

