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FORORD
Trenden i 2020 med færre beboere enn normalt på senter for kvinner, har fortsatt i 2021. En følge 

av pandemien kan se ut til å være at færre voldsutsatte kvinner av ulike årsaker kommer i kontakt 

med oss. Dette gjelder den gruppen som har behov for et beskyttet botilbud. Antall kvinner som føl-

ges opp med dagsamtaler er stabilt. Nedstenging av samfunnet kan være en av årsakene, da vi ved 

åpningen av samfunnet i november så at vi fikk tydelig økt pågang, og ved årets slutt er pågangen 

foreløpig tilbake til trenden fra før pandemien startet. 

Situasjonen ser annerledes ut for menn. Vi har hatt en tydelig økning med hensyn til dagsamtaler i 

2021, både i forhold til 2020, men også i forhold til årene før pandemien. Antall beboere på senter 

for menn har vært stabilt før og under pandemien.

I løpet av året har vi brukt ressurser på blant annet å få i stand et nytt samtalerom i tillegg til de 

vi har fra før. Vi har omorganisert noe av fellesarealet i boenheten på senter for kvinner, slik at vi 

har fått noe bedre utnyttelse av arealet. Dette har ført til at vi har fått en ekstra stue for beboerne. 

Antall beboerrom, kjøkken og aktivitetsrom er som før. I tillegg har vi oppgradert alarm- og ad- 

gangssystemer.

Pandemien har krevd ekstra innsats av oss alle. Jeg vil benytte anledningen til å takke personalet 

som har vært deltagende og løsningsorientert under tidvis krevende forhold.

Vi ønsker å takke våre samarbeidsparter for fint samarbeid i året som er gått.

Kristiansand 31.12.21

Siv Gjertsen

Administrativ leder
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Styrke Livskraft Utholdenhet
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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 pre-

misser, 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 til- 

passet 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 Kristian- 

sand. Kristiansand kommune opptrer i denne sammenheng på vegne av samarbeidskommunene. 

Det er 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 Hornnes, Bygland, Valle, 

Bykle, Farsund, Flekkefjord, Vennesla, Åseral, Hægebostad, Kvinesdal og 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 Sørlandet Krise-

senter 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 samarbeids-

kommunene er invitert. Formålet med møtet er at samarbeidskommunene og krisesenteret får anledning til å 

diskutere temaer relatert til krisesenteret.  

• Stormøte ble ikke avholdt i 2021 på grunn av pandemien. Vertskommunen ble informert om dette. 

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

følging (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 41 år. Det startet som en 

frivillig organisasjon med flat struktur drevet av med-

lemmene. Etter en stor omorganisering i 2000 har 

senteret blitt drevet med faste ansatte, ledelse og 

driftsstyret som øverste organ. 

Stiftelsen Sørlandet Krisesenter er medlem av Krise- 

sentersekretariatet. Vi har vært medlem av arbeids- 

giverorganisasjonen Samfunnsbedriftene siden 1997, 

og vi har pensjonsordning i Kommunal Landspensjons- 

kasse, KLP.

STYRET
Styret er øverste organ for Stiftelsen Sørlandet 

Krisesenter. Styret består pr. 31.12.21 av:

1 representant for ansatte: 

– Ruth Elin Rennestraum

– 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)

PERSONALET
I 2021 hadde Stiftelsen Sørlandet Krisesenter 18 fast 

ansatte i til sammen 12,5 årsverk. Arbeidsforhold 

inkludert lønn reguleres av tariffavtalen mellom 

Samfunnsbedriftene (KS) og Fagforbundet. 6 av de 

ansatte arbeider i døgnturnus med nattevakter. Vi har 

følgende funksjoner:

Administrativ leder     

Miljøarbeidere

Faglig leder      

Husøkonom

Koordinator voksne     

Miljøterapeuter

Barnefaglig ansvarlige    
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KOMPETANSE OG INTERN OPPLÆRING
Ansatte ved Stiftelsen Sørlandet Krisesenter blir i stor grad ansatt på personlig egnethet, og innehar ulik for-

malkompetanse. Det er viktig med relevant, variert, og bred formalkompetanse hos de ansatte i arbeidet med 

kartlegging av hjelpebehov og koordinering videre i hjelpeapparatet.

P.t. har personalet følgende formalkompetanse: 

Videregående skole, Barne- og ungdomsarbeider/fagbrev, Bachelor vernepleie, Høyskolekandidat bedriftsøko-

nomi, Bachelor arbeid- og velferdsforvaltning, Bachelor psykologi, Bachelor sosialt arbeid, Barnevernspedagog, 

Bachelor i arbeids- og velferdssosiologi, Førskolelærer, Bachelor politihøyskolen, Bachelor sykepleie, Diplom  

i helsevitenskap, 

Videre og etterutdanning: 1. og 2. avd. juridikum, Helse og sosialadministrasjon, Psykososialt arbeid med barn og 

unge, Innovasjon og organisering av helsetjenesten, HR & organisasjonsutvikling, Godkjent tolk, Psykisk helse- 

arbeid, Psykologi årsstudium, Psykologi grunnfag, Rus og avhengighetskunnskap, Helse og sosialadministrasjon, 

Master helseledelse, Familieterapi, Økonomi og administrasjon, Tegnspråktolk, Veiledningspedagogikk, Sexologi, 

Master systemisk familieterapi, EU/EØS-rett, Interkulturell forståelse, Økonomisk rådgivning. 

Enkelte ansatte har samme grunn- eller videreutdanning. I nøkkelstillinger ved sentrene kreves relevant høyskole-/ 

universitetsutdanning. 

Ved utgangen av 2021 har vi til sammen i overkant av 160 års erfaring og realkompetanse med krisesenterarbeid 

blant våre ansatte.

Nyansatte gjennomgår opplæring i voldsproblematikk og andre relevante temaer etter egen opplæringsplan. I 

tillegg tilbys de ansatte interne og eksterne kurs, og eventuelt videreutdanning.  Det foregår kontinuerlig opp-

læring av ansatte når det gjelder HMS-arbeid, herunder sikkerhet og førstehjelp. 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, samt barnefaglig konferanse i regi av RVTS. 

Ansatte har også pliktig 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 æresrelatert 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, 4 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 
Døgnåpent tilbud for kvinner i aktiv rus. 

Dette drives i samarbeid med Stiftelsen Shalam. Krisesenteret disponerer 2 plasser i egen 

fløy 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 hos Shalam 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, entré, vaskerom og kontor / samtale- 

rom, samt vaktrom. 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. Vi har 

to ansatte som er barnefaglig ansvarlige. Deres opp-

gave er å ivareta barnas interesser på krisesenteret.  

I tillegg har vi en miljøterapeut som har spesielt  

ansvar for miljøaktiviteter med barn.

Alle barn blir i dag tilbudt egne samtaler, alene og 

sammen med mor/far. Barnefaglig ansvarlige er etter 

behov aktive i forhold til samarbeid med skole/barne- 

hage, barnevern og andre instanser som er aktuelle 

for det enkelte barn, og de kan delta i ansvarsgrupper 

og lignende. 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 mødregruppe 

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 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 til-

rettelagt for både barn og voksne. To ganger hver uke 

har vi barnegruppe. Røde Kors har miljøaktivitet en 

ettermiddag hver uke.

Under hele pandemien har miljøaktivitetene tidvis 

vært redusert som en del av smittevernstiltak. Fra 

november 2021 har alt gått som før pandemien.

OPPLYSNINGSPLIKT TIL  
BARNEVERNTJENESTEN
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 enkelte situasjoner har plikt til å 

gjøre det. Vi informerer 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.

Vi har etter lov opplysningsplikt til barnevernet, og 

melder bekymring til barnevernet etter Krisesenter-

lovens §6.

ØKONOMI
Samarbeidskommunene fullfinansierer den ordinære 

driften. I tillegg søker og mottar vi prosjektmidler 

fra ulike sentrale instanser. I 2021 mottok vi midler 

fra Justis- og beredskapsdepartementet for prosjekt 

«Advokatvakt». Denne ordningen har vi hatt siden 

2007. Her tilbyr vi voldsutsatte fritt rettsråd på tele-

fon og ved oppmøte på krisesenteret. Advokat Solrun 

Vik har hatt oppdraget også i 2021.

De tre siste årene har vi hatt en privat sponsor, 

Stormberg. De har dekket kennelutgifter for beboere 

som har hatt behov for å ta med seg kjæledyr til sent- 

eret. Ordningen fortsetter i 2022. Vi håper at denne 

posten kan komme med på vårt ordinære budsjett 

etter hvert.

Husøkonom fører regnskapet, og regnskapet blir 

revidert av Revisjon Sør AS. Administrativ leder er 

godkjent av Finanstilsynet som autorisert regnskaps-

fører.
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UTADRETTET VIRKSOMHET
Hvert år presenterer vi vårt tilbud til UIA-studenter 

på studiet Sosialt arbeid. I 2021 har vi hatt studenter  

i både 3-dagers praksis og student i hovedpraksis fra 

dette studiet. I tillegg har vi holdt gjesteforelesning 

for studenter på studiet Master i barnevern, samt hatt 

student fra studiet hos oss i praksis. 

Utadrettet virksomhet ellers har vært noe begrenset  

i 2021 på grunn av koronapandemien. 

I løpet av året har vi hatt flere intervjuer og uttalelser 

til pressen. Temaene i året som gikk har blant annet 

vært pandemien og konsekvenser av denne, og om 

omvendt voldsalarm, OVA. Innslagene har vært i både 

lokal og nasjonal presse.

Vi har kommet med innspill til NRK Sørlandet om fakta- 

boks om vold i nære relasjoner, og vi har i samarbeid 

med andre deltagere, bistått Likestillingssenteret 

KUN med utarbeidelse av veileder for digital vold.

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. 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 utford- 

ringer, 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 krisesentertil- 

budet bør etter vår mening styrkes slik at disse også 

kan ivaretas i tilbudet på en god måte. 

Vi har søkt om midler hos Buf.dir. for å kunne utvikle 

et bedre tilbud til denne gruppen. Pr. i dag har vi ikke 

fått svar på søknaden.

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. 

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 koordine-

ring til det øvrige hjelpeapparatet foregår på samme 

måte som da de bodde på senteret. Tidligere beboere 

tilbys også deltagelse i grupper og veiledning. Barn 

som har bodd på senteret følges blant annet opp med 

barnefaglig ansvarlige i ansvarsgrupper og annet 

dersom dette er ønskelig. God kontakt med fagkon-

taktene i samarbeidskommunene kan være en viktig 

faktor i denne sammenheng.

Dagbrukere har tilsvarende oppfølging ved behov.
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KJEMPE FOR VOLDSUTSATTES RETTIGHETER 

En naturlig del av vårt arbeid er å kjempe for voldsutsattes rettigheter. Et tema som har vært på dagsorden flere 

ganger i 2021, er «Kontaktforbud med elektronisk kontroll – Omvendt voldsalarm».  

Omvendt voldsalarm, OVA, er et av flere sikringstiltak som vurderes i familievoldssaker. OVA er definert som 

straff og krever forutgående straffbart forhold. OVA idømmes av domstol som en del av straffeutmålingen. Det 

er naturlig at vi (krisesenteret) spiller inn vurdering av dette sikringstiltaket både til advokat og politi i saker der 

dette kan være et mulig tiltak. 

Vi mener at OVA kan være med å flytte belastning fra voldsutsatt over til voldsutøver, og at dette er riktig. Vi 

håper at dette kan bedre voldsutsattes vilkår og heve livskvaliteten. Det kan gi en følelse av rettferdighet for den 

voldsutsatte. 

Evaluering (NOVA rapport 15/20) tyder på at OVA kan være et effektivt virkemiddel. Det er likevel viktig å se OVA 

som et av flere forebyggende beskyttelsestiltak som kan iverksettes. 

Av rapporten (NOVA) framkommer det også at lista er lagt for høyt i forhold til bruk, opp mot lovgivers intensjon. 

Evaluering av ordningen viser også at ordningen har vært for lite kjent i politiet.

NOVA rapporten kan leses her:

https://www.riksadvokaten.no/wp-content/uploads/2020/10/NOVA-Rapport-OVA-15-2020_.pdf

I tillegg anbefaler Partnerdrapsutvalget i sin NOU (NOU 17/20) økt bruk i saker der det er relevant. 

Denne rapporten viser til at det kan være et effektivt tiltak både i forhold til partnervold og partnerdrap. 

Link til NOU:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-17/id2791522/

Vårt inntrykk av at OVA bør vurderes oftere, og at det bør fremmes i flere saker. OVA vil ikke være løsningen i alle 

saker. Det må vurderes ut fra sakens karakter. Vi mener likevel at ordningen bør vurderes oftere enn det gjør i 

dag. Vi har også løftet problemstillingen i møte med både lokale og sentrale politikere i løpet av 2021.



16      ÅRSRAPPORT 2021

JUL PÅ SENTERET
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 pengegaver og andre 

gaver som mat, garn, bakevarer, 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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STATISIKK
Statistikken bygger på daglige registreringer på anonymiserte skjema som er felles for alle

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

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 familie-

direktoratets hjemmeside. Statistikken for 2021 er klar på følgende nettside i løpet av våren:

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

budet_i_norske_kommuner/

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.
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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

2021 2020 2019 2018 2017

Kvinner 388 408 360 433 450

Menn 40 23 14 10 17

Tallene angir antall samtaler, ikke antall brukere. 

Samtalene kan avtales både som oppmøte på  

senteret og samtaler via telefon. I 2021 har vi tidvis 

hatt oppfølging av dagbrukere pr. telefon. Dette er 

dagbrukere som har en avklart trusselsituasjon. 

Ordningen har vært et godt alternativ med hensyn 

til smittevern.

Flere av brukerne kommer flere ganger til samtale. 

For mange er dette et alternativ istedenfor å bo på 

senteret dersom de ellers har et trygt sted å bo. 

Samtalene kan også være et ledd i ettervern etter 

endt opphold. 169 personer var i kontakt med oss 

for første gang i 2021.

DAGBRUKERENS 
KOMMUNETILHØRIGHET

Vertskommunen 71,3 % 

Annen kommune 25,6 %*

Ingen kommunetilhørighet 3,2 % 

* 16 % kommer fra andre kommuner som er med i vårt 
samarbeid. Dette er vesentlig lavere andel enn normal trend.

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. 
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BRUKERENS SIVILSTAND VED DETTE 
BESØKET

RESPONDENTER PROSENT

Enslig 29 30,9 %

Særbo 3 3,2 %

Samboer 20 21,3 % 

Gift/registrert partner 20 21,3 %

Skilt 5 5,3 %

Separert 7 7,4 % 

Flyttet fra samboer 9 9,6 % 

Enke/enkemann 1 1,1 % 

I ALT 94 100,0 % 

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

RESPONDENTER

Utearbeidende fulltid 19

Utearbeidende deltid 20

Under utdanning 14

Deltar på kurs 1

Stønad/trygd/pensjon 34

Arbeidssøker 3

Hjemmearbeidende 1

Annet 3

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

Nedsatt bevegelsesevne 2

Nedsatt synsevne 1

Nedsatt hørselsevne 0

Utviklingshemming 0

Psykiske lidelser  
(med eller uten diagnose)

17

Kronisk(e) sykdom(mer) 5

Annen 
funksjonsnedsettelse

4

Nei 55

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

RESPONDENTER PROSENT

Ja, begge 44 47,3 %

Ja, en av dem 4 4,3 %

Nei 45 48,4 % 

I ALT 93 100,0 % 

Vi ser at ca. 47 % prosent av våre dagbrukere har 

foreldre født i et annet land enn Norge. Noen av disse 

kommer fra andre nordiske land. Så mange som 

91,2 % av denne gruppen har ikke hatt bruk for tolk. 

Vi har svært lav terskel for å bruke tolk. 

OM DAGBRUKERNE
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OM VOLDSUTØVER
Oppgir brukeren én eller flere voldsutøvere?

RESPONDENTER PROSENT

Én 79 84,9 %

To eller flere 14 15,1 %

I ALT 93 100,0 % 

HVILKET KJØNN HAR VOLDSUTØVER(NE)? 
Flere kryss mulig

PROSENT

Kvinne 19 %

Mann 81 %

I ALT 100,0 % 

På siste punkt er det noe overlapping. Dette henger 

sammen med at det i noen tilfeller er flere over- 

gripere, for eksempel en familie eller nettverk som 

består av både kvinner og menn.

OM DAGBRUKERNE

HVEM VAR VOLDSUTØVER(NE)? 
Flere kryss mulig 

RESPONDENTER

Ektefelle/samboer 38

Kjæreste (særbo) 6

Stemor/stefar 0

Søsken 1

En eller flere bekjente 2

Person i et profesjonelt 
tillitsforhold/tjenesteyter

0

Tidligere ektefelle/
samboer/kjæreste

35

Foreldre 7

Sønn/datter 5

Annet familiemedlem/
svigerfamilie

3

En eller flere ukjente 0
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HVORDAN KOM DAGBRUKEREN I 
KONTAKT MED KRISESENTERTILBUDET? 
Flere kryss mulig 

RESPONDENTER

Eget initiativ 50

Familie/venn/bekjent 27

Psykisk helsetjeneste 
(kommunalt/DPS/
psykolog/psykiater)

6

Sykehus/Fastlege/
Legevakt

6

Overgrepsmottak 0

Helsesykepleier/-stasjon 2

NAV 1

Barnevern 0

Politiet 11

Advokat 2

Familievernkontor 3

Flyktninginstans 0

Rusomsorg 5

Skole 0

Interesseforening 0

Annet krisesentertilbud 2

Hjemmebasert 
kommunal tjeneste

0

ROSA 0

Andre (se under) 3

Spesifikasjon av andre hjelpeinstanser som har satt 

dagbruker i kontakt med krisesenteret: Hjelpetele-

fon, Barnehage, Støttesenteret for kriminalitetsofre, 

ATV, Drop-in vertskommunen.

HVILKE FORMER FOR VOLD OG 
OVERGREP HAR DAGBRUKEREN VÆRT 
UTSATT FOR 
(som er relevant for bruk av dagtilbudet)?  
Flere kryss mulig

RESPONDENTER

Psykisk vold 85

Fysisk vold 61

Seksuell vold 16

Trusler 64

Negativ sosial kontroll 28

Materiell vold 27

Økonomisk vold 17

Digital/elektronisk vold 27

Tvangsekteskap 0

Æresrelatert vold 3

Menneskehandel 1

Psykisk vold mot 
brukerens barn

13

Fysisk vold mot 
brukerens barn

2

Seksuell vold mot 
brukerens barn

2

Vold mot kjæle-/
tjenestedyr

3

Trusler om vold mot 
kjæle-/tjenestedyr

3

Annet, spesifiser: 4

OM DAGBRUKERNE
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HVILKEN BISTAND HAR DAGBRUKEREN 
FÅTT FRA KRISESENTERTILBUDET 
KNYTTET TIL DETTE BESØKET? 
Flere kryss mulig

RESPONDENTER

Enesamtale 199

Systematisk kartlegging 
av hjelpebehov

155

Systematisk 
kartlegging av trusler/
beskyttelsesbehov i regi 
av krisesentertilbudet

132

Systematisk 
kartlegging av trusler/
beskyttelsesbehov i regi 
av andre

37

Hjelp til å ta kontakt med 
andre tjenester

45

Deltakelse i møter med 
andre tjenester

36

Advokatbistand i 
krisesentertilbudet

2

Fritidsaktiviteter/sosiale 
aktiviteter i regi av 
krisesentertilbudet

1

Fritidsaktiviteter/sosiale 
aktiviteter i regi av andre

0

Oppfølging i hjemmet 0

Tilbud til barn 4

Tilbud om å benytte 
krisesenterets botilbud

93

Deltakelse i ICDP-/for-
eldreveiledningsgruppe

4

Andre gruppetilbud 21

Annet (praktisk hjelp) 6

Ingen bistand 0

OM DAGBRUKERNE

OPPLYSNINGER OM BARN OG BARNE-
VERN ANGÅENDE DAGBRUKERE
Kontakt med barnevern kan være etablert før bruke-

ren tar kontakt, eller den kan etableres mens bruke-

ren er i kontakt med krisesenteret. Kontakten med 

barnevernet kommer i hovedsak når bruker flytter inn 

på senteret.
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ANTALL BEBOERE 

2021 2020 2019 2018 2017

Kvinner 69 66 109 95 114

Menn 6 3 4 7 3

Barn 45 59 55 71 74

I 2021 var det blant våre beboere 58 kvinner, 5 

menn og 41 av barna hadde sitt første opphold på 

krisesenter. 

BEBOERE
Beboere er kvinner og menn, og deres barn, som på grunn av vold i nær relasjon ikke kan bo i eget 

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

BEBOERES KOMMUNETILHØRIGHET

Vertskommunen 49,2 % 

Annen kommune 46,3 %*

Ingen kommunetilhørighet 4,5 % 

* 28,4 % av disse kommer fra våre samarbeidskommuner, 
utenom vertskommunen. Prosenten er regnet ut fra antall 
respondenter som har svart på spørsmålet.

Vertskommunen er Kristiansand kommune. Annen 

kommune er alle andre norske kommuner. Ingen 

kommunetilhørighet betyr at beboeren ikke er folke- 

registerregistrert i noen norsk kommune. Det kan 

være offer for menneskehandel, brukere uten fast 

bopel, asylsøkere, bruker fra annet nordisk land. 

ANTALL OVERNATTINGSDØGN

2021 2020 2019 2018 2017

Kvinner 1689 2431 3215 3802 3903

Menn 120 135 90 154 59

Barn 1309 1829 2460 2584 2912

Botiden sier noe om flere forhold, som trusselbilde, 

boligmarked, økonomi, eget nettverk, sikkerhets-

tiltak og andre forhold. Botiden kan variere fra et 

døgn til mange måneder. For kvinner og barn har 

antall beboere og botid gått betydelig ned under 

pandemien. 

Avdeling for rusaktive kvinner er inkludert i stati- 

stikken for overnattingsdøgn kvinner. Av de 1689 

døgnene er 246 døgn på denne avdelingen.

BEBOERNES ALDER

RESPONDENTER

18-23 år 15

24-29 år 4

30-39 år 26

40-49 år 11

50-59 år 4

60 år eller eldre 6
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BEBOERENS SIVILSTAND  VED ANKOMST

RESPONDENTER

Enslig 20

Særbo 3

Samboer 12

Gift/registrert partner 20

Separert 3

Skilt 2

Flyttet fra samboer 6

Enke/enkemann 1

I ALT 67

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

ANTALL BARN RESPONDENTER PROSENT

1 18 66,7 %

2 5 18,5 %

3 1 3,7 % 

4 2 7,4 %

6 1 3,7 % 

I ALT 27 100,0 % 

ER ÉN ELLER BEGGE AV BEBOERENS 
FORELDRE FØDT I UTLANDET?

RESPONDENTER

Ja, begge 39

Ja, en av dem 3

Nei 25

I ALT 67

VAR DET BEHOV FOR TOLK UNDER 
SAMTALEN MED BEBOEREN?

RESPONDENTER PROSENT

Ja, brukte tolk 11 16,7 %

Ja, men brukte ikke tolk 1 1,5 %

Nei 54 81,8 % 

I ALT 66 100,0 % 

HAR BEBOEREN KJÆLEDYR  
ELLER TJENESTEDYR?

RESPONDENTER PROSENT

Ja 10 16,7 %

Nei 50 83,3 % 

I ALT 60 100,0 % 

HVILKEN TILKNYTNING HAR BEBOEREN 
TIL ARBEIDSLIVET 
Flere kryss mulig 

RESPONDENTER

Utearbeidende fulltid 9

Utearbeidende deltid 8

Arbeidssøker 5

Under utdanning 6

Stønad/Trygd/Pensjon 36

Deltar på kurs 1

Hjemmearbeidende 2

Annet 1

OM BEBOERNE
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OPPGIR BEBOEREN ÉN ELLER  
FLERE VOLDSUTØVERE?

RESPONDENTER PROSENT

Én 55 83,3 %

To eller flere 11 16,7 % 

I ALT 66 100,0 % 

HVEM VAR/ER VOLDSUTØVER(NE)?

RESPONDENTER

Ektefelle/samboer 28

Tidligere ektefelle/
samboer/kjæreste

24

Kjæreste (særbo) 2

Foreldre 4

Stemor/stefar 0

Sønn/datter 5

Søsken 0

Annet familiemedlem/
svigerfamilie

6

En eller flere bekjente 4

En eller flere ukjente 1

HVILKEN ALDERSGRUPPE TILHØRER 
VOLDSUTØVER(NE)?

RESPONDENTER

Under 18 år 1

18-23 år 7

24-29 år 4

30-39 år 17

40-49 år 15

50-59 år 9

60 år eller eldre 6

Beboer vet ikke 1

OM VOLDSUTØVER

HVILKET KJØNN HAR 
VOLDSUTØVER(NE)?

RESPONDENTER

Kvinne 6

Mann 64

Annet 1

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

RESPONDENTER

Ja, begge 31

Ja, en av dem 6

Nei 22

Beboer vet ikke 1

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

RESPONDENTER

Ja, alltid 11

Ja, av og til 22

Nei, aldri 16

Beboer vet ikke 5

Vi hadde totalt 75 voksne beboere på senterne  

våre i 2021. Dette inkluderer 17 beboere på Krisesen-

teret for rusaktive kvinner – RAK. 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

Eget initiativ 33

Familie/venn/bekjent 15

Psykisk helsetjeneste 
(kommunalt/DPS/
psykolog/psykiater)

3

Sykehus/Fastlege/
Legevakt

3

Overgrepsmottak 0

Helsesykepleier/-stasjon 2

NAV 3

Barnevern 5

Politiet 16

Advokat 4

Familievernkontor 2

Flyktninginstans 0

Rusomsorg 3

Skole 0

Interesseforening 0

Annet krisesentertilbud 4

Hjemmebasert 
kommunal tjeneste

0

ROSA 0

Andre 1

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

RESPONDENTER

Psykisk vold 60

Fysisk vold 50

Seksuell vold 13

Trusler 51

Negativ sosial kontroll 24

Materiell vold 23

Økonomisk vold 18

Digital/elektronisk vold 22

Tvangsekteskap 0

Æresrelatert vold 7

Menneskehandel 1

Psykisk vold mot 
brukerens barn

14

Fysisk vold mot 
brukerens barn

7

Seksuell vold mot 
brukerens barn

1

Vold mot kjæledyr/
tjenestedyr

1

Trusler om vold  
beboers dyr

1

Annet 1
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HVORFOR ØNSKER IKKE BEBOEREN  
Å ANMELDE FORHOLDET? 
Flere kryss mulig

RESPONDENTER

Ønsker ikke å løse saken 
i rettsapparatet

3

Manglet tillit til politiet/
rettsapparatet

2

Redsel for represalier 7

For stor belastning  
å anmelde

3

Vil legge det bak seg 2

Hensyn til barn 2

Vil gi voldsutøver  
en ny sjanse

3

Beboer vet ikke 2

Annet 5

OM VOLDSUTØVER

HVOR LENGE HAR OVERGREPET(-ENE) 
VART?

RESPONDENTER

Engangstilfelle 5

Pågått siste året 12

Pågått 1 til 4 år 23

Pågått 5 år eller lengere 28

ER DET ILAGT BESØKSFORBUD  
FOR VOLDSUTØVER?

RESPONDENTER PROSENT

Ja 17 27 %

Nei 46 73 %

Beboer vet ikke 0 0,0 %

HVIS IKKE, ØNSKER BEBOEREN  
Å ANMELDE FORHOLDET?

RESPONDENTER PROSENT

Ja, ønsker å anmelde 1 4,5 %

Nei 15 68,2 %

Usikker 6 27,3 %

ER FORHOLDET ANMELDT?

RESPONDENTER

Ja, av beboer 28

Ja, ved offentlig påtale 8

Ja, av andre 5

Nei 23

Beboer vet ikke 1
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OM VOLDSUTØVER

HVILKEN BISTAND HAR BEBOEREN 
FÅTT FRA KRISESENTERTILBUDET 
UNDER OPPHOLDET? 
Flere kryss mulig

RESPONDENTER

Inntakssamtale 66

Systematisk kartlegging 
av hjelpebehov

63

Systematisk kartlegging 
av trusler/beskyttelses-
behov i regi av 
krisesentertilbudet

62

Systematisk kartlegging 
av trusler/beskyttelses-
behov i regi av andre

22

Plan for oppfølging  
under oppholdet

44

Primærkontakt 62

Enesamtaler 63

Hjelp til å ta kontakt 
med andre tjenester

48

Deltakelse i møte  
med andre tjenester

42

Deltakelse i ansvars-
grupper rundt beboeren

2

Advokatbistand i 
krisesentertilbudet

11

Hjelp til å finne bolig 7

Følge på boligvisning 1

Hjelp til flytting 4

Hjelp ifm. samvær/
overlevering av barn

0

Praktisk hjelp 43

Barnepass 23

Fritidsaktiviteter/sosiale 
aktiviteter i regi av 
krisesentertilbudet

48

Fritidsaktiviteter/sosiale 
aktiviteter i regi av andre

3

Plan for oppfølging  
etter oppholdet

13

Deltakelse i ICDP-/for-
eldreveiledningsgruppe

3

Andre gruppetilbud 4

Andre tilbud 0

Ingen bistand 0

>>

<<
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OM VOLDSUTØVER

HVOR DRAR BEBOEREN ETTER  
OPPHOLDET VED KRISESENTER-
TILBUDET?

RESPONDENTER PROSENT

Hjem til egen bolig  
(uten voldsutøver)

19 28,4 %

Tilbake til voldsutøver 9 13,4 %

Overgangsbolig 0 0,0 %

Institusjon 0 0,0 %

Ny/annen bolig 13 19,4 %

Slektninger/venner 10 14,9 %

Annet krisesentertilbud 1 1,5 %

Flyktninginstans 0 0,0 %

Beboer vet ikke 0 0,0 %

Annet sted 15 22,4 %

I ALT 67 100,0 % 

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

RESPONDENTER

Redsel for represalier 1

Vil gi voldsutøver  
en ny sjanse

6

Manglende 
oppholdsstatus

0

Avhengighet/press 0

Hensyn til barn 1

Økonomi 0

Beboer vet ikke 0

Annet, 
(Boligmangel, Helse)

2

I ALT 100,0 % 
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ER EN AV ELLER BEGGE AV BARNETS 
FORELDRE FØDT I UTLANDET?

RESPONDENTER

Ja, begge 23

Ja, en av dem 8

Nei 12

Barn/omsorgsperson vet ikke 0

I ALT 43

HVA ER RELASJONEN MELLOM  
BARNET OG VOLDSUTØVER?

RESPONDENTER

Barnets mor 2

Barnets far 33

Barnets stemor 0

Barnets stefar 9

Barnets søsken/stesøsken 0

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 43

BARN SOM BOR PÅ KRISESENTERET
I 2021 bodde 45 barn på Sørlandet Krisesenter i til sammen 1309 døgn.

Dette er barn som kommer for å bor på krisesenteret sammen med forelderen. Mange av barna 

har også selv vært direkte utsatt for vold.  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 2021.

BARNAS ALDER

RESPONDENTER

0-2 år 14

3-5 år 12

6-9 år 10

11-15 år 7

16-17 år 1
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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

31

Systematisk kartlegging  
av hjelpebehov

30

Systematisk kartlegging av trusler/
beskyttelsesbehov i regi av 
krisesentertilbudet

33

Systematisk kartlegging av trusler/
beskyttelsesbehov i regi av andre

6

Plan for oppfølging under 
oppholdet

19

Primærkontakt 35

Barnehage i regi av 
krisesentertilbudet eller  
etter avtale med andre

0

Samtale uten mor/far til stede 21

Samtale med mor/far til stede 21

Skoletilbud på krisesenteret 3

Hjelp for å få i stand skyss  
til barnehage/skole

0

Samarbeid med barnets 
barnehage/skole

11

Grupper for barn 28

Fritidsaktiviteter i regi av 
krisesentertilbudet

38

Fritidsaktiviteter i regi av andre 5

Deltakelse i ansvarsgrupper  
rundt barnet

4

Andre typer bistand  
(Spesifiser/skriv inn)

0

Ingen bistand 1

I ALT 54

Fritidsaktiviteter i regi av andre har av smittevern-

hensyn tidvis vært begrenset i løpet av pandemien. 

Vi har samarbeid med blant annet Redd Barna og 

Røde Kors om fritidsaktiviteter.

>>

<<

GÅR BARNET TIL VANLIG I BARNEHAGE 
ELLER PÅ SKOLEN?

RESPONDENTER PROSENT

Går i barnehage 18 40,9 %

Går på skole 18 40,9 %

Nei 8 18,2 %

I ALT 44 100,0 % 
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DELTAR BARNET TIL VANLIG I 
ORGANISERTE FRITIDSAKTIVITETER?

RESPONDENTER PROSENT

Ja 9 23,1 %

Nei 30 76,9 %

Barn/omsorgsperson  
vet ikke

0 0,0 %

I ALT 39 100,0 % 

HAR BARNET FORTSATT MED SINE 
ORGANISERTE FRITIDSAKTIVITETER 
UNDER OPPHOLDET?

RESPONDENTER PROSENT

Ja, har fortsatt som før 1 11,1 %

Har delvis fortsatt 0 0,0 %

Nei, har ikke fortsatt 8 89,9 %

I ALT 9 100,0 % 

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

RESPONDENTER

Ja, uten tilsyn 5

Ja, med tilsyn 5

Nei 32

Barn/omsorgsperson  
vet ikke

0

HAR BARNET FORTSATT I 
BARNEHAGE/SKOLE UNDER 
OPPHOLDET?
Må sees i sammenheng med forrige spørsmål

GÅR I 
BARNEHAGE

GÅR PÅ 
SKOLE

I ALT

Har delvis fortsatt 4 3 7

Nei, har ikke fortsatt 10 9 19

Ja, har fortsatt på 
samme barnehage/
skole

1 6 7

Ja, har fortsatt, men 
på annen bhg/skole

3 0 3

I ALT 18 18 36

Alle barn i skolepliktig alder får tilbud om skoleplass 

mens de bor på krisesenteret. Barnehagetilbud opp-

rettholdes som vanlig så sant det er mulig. Avbrudd 

for en periode skyldes de fleste av tilfellene hensyn 

til barnets sikkerhet.  
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HVOR DRAR BARNET ETTER  
OPPHOLDET VED KRISESENTER-
TILBUDET?

RESPONDENTER PROSENT

Hjem til egen bolig  
(uten voldsutøver)

5 11,4 %

Ny/annen bolig 13 29,5 %

Tilbake til voldsutøver 4 9,1 %

Slektninger/venner 13 29,5 %

Overgangsbolig 0 0,0 %

Annet krisesentertilbud 1 2,3 %

Barnevernstiltak 0 0,0 %

Flyktninginstans 0 0,0 %

Barn/omsorgsperson  
vet ikke

0 0,0 %

Annet sted 8 18,2 %

I ALT 44 100,0 % 

ER FORHOLDET ANMELDT?

RESPONDENTER

Ja, av barnet selv 0

Ja, av barnets foreldre/
foresatte

28

Ja, ved offentlig påtale 4

Ja, av andre 3

Barn/omsorgsperson  
vet ikke

0

Nei 9

ER DET ILAGT BESØKSFORBUD FOR 
VOLDSUTØVER OVENFOR BARNET?

RESPONDENTER PROSENT

Ja 18 42,9 %

Nei 24 57,1 %

Barn/omsorgsperson  
vet ikke

0 0,0 %

I ALT 42 100,0 % 
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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

BEKYMRINGSMELDING TIL BARNEVERN 
OG ANMELDELSER
I 2021 har vi sendt 23 skriftlige bekymringsmeldinger/

svar på innhenting av opplysninger til barnevernet. I 

de fleste av familiene som kommer til oss er barne-

vernet allerede involvert. I mange saker har vi løpen-

de dialog med barnevernet. Antall meldinger/svar 

på innhenting er lavere enn normalt. Dette mener vi 

gjenspeiler nedgangen i beboere og henvendelser til 

krisesenteret under pandemien. Hver bekymrings-

melding kan gjelde flere barn i samme familie.

I tillegg til meldinger til barnevernet har vi sendt 5 

anmeldelser som vedrører barn direkte til politiet.

I alle saker der Krisesenteret er oppmerksom på at 

barna flytter tilbake til voldsutøver etter oppholdet, 

sendes det bekymringsmelding til barnevernstje-

nesten. 
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