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Sammen med regnskapet for 2013 gir årsmeldingen en oversikt over aktiviteter og oppnådde
resultater som er nedfelt i Handlingsplanen 2013 og føringene i økonomiplanen for 2013-2016.
1.1. ORGANISERING AV KRISE- OG INCESTSENTERET I FOLLO IKS
Krise- og incestsenteret i Follo er et interkommunale selskap (IKS), og vertskommunen er Ås. Selskapet er
drevet av alle de syv Follo kommunene: Ås, Ski, Oppegård, Nesodden, Vestby, Frogn og Enebakk.
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R2 - Dagsamtaler for brukere som ikke trenger et sted å bo, men som ønsker råd og veiledning i forhold til å
bryte ut av vold i nære relasjoner. En stor del av denne brukergruppa har levd med vold som barn, ungdom eller
voksne og trenger hjelp til bearbeidelse av traumatiske hendelser. Mange trenger hjelp til å se at det å være
utsatt for vold gir normale reaksjoner som igjen kan gjøre det vanskelig å leve det livet de selv ønsker. Vi tilbyr,
inviterer og leder grupper for voksne kvinner som har levd med vold i nære relasjoner.

Krise- og incestsenteret i Follo IKS - Drift
Totalt 19,5 årsverk. Herav 6 på incestsenteret.
Fordelt på 25 ansatte

R3 - Dagsamtaler for barn, ungdom, voksne som er utsatt for ulike typer seksuelle overgrep. Det er en stor
gruppe av disse brukerne som er pårørende til utsatte barn, eller er bekymret for at barn og ungdom kan stå i
fare for og utsettes for seksuelle overgrep. Mange har vært utsatt som barn og ungdom og ønsker bearbeidelse
av overgrepene for å kunne leve livene sine slik de ønsker. Partnere til utsatte snakker vi også med og kan hjelpe
disse til å forstå normale reaksjoner etter seksuelle overgrep. Ungdom, eller voksne som er utsatt for voldtekt i
nære relasjoner, eller av ukjent person, har vi også et tilbud til. Vi inviterer, og leder selvhjelpsgrupper for
voksne som er utsatt for overgrep som barn kan møte andre med lignende erfaring.

Representantskapet
Ildri Eidem Løvaas, Oppegård - Leder
Thore Vestby, Frogn
Johan Alnes, Ås
Tonje A. Olsen, Enebakk
John Ødbehr, Vestby
Nina Sandberg, Nesodden
Anne Kristine Linnestad, Ski

R4 - Vi tilbyr forebyggende informasjonsarbeid til det øvrige hjelpeapparatet. Reiser ut til ulike, politiske utvalg,
personalgrupper, lag, foreninger og inviterer til informasjon. En del informasjonsarbeid foregår på senteret og
vi tilbyr omvisning på senteret dersom dette er ønskelig. Vi arrangerer fagdager, temamøter og inviterer ansatte
som jobber i Follo-kommunene. Vi har fokus på å dele vår kompetanse - hvordan se, håndtere og snakke om vold
og overgrep. Vi tilbyr alle skolene i Follo et undervisningsopplegg hvor vi reiser ut til skoler og snakker med alle
6. klasse elevene i Follo. Vi gjennomfører formøter med rektorer, lærere og helsesøstre hvor vi går igjennom
undervisning. Vi informerer barnevernstjenestene i Follo i forkant av undervisningene i deres kommuner, og
følger opp saker som kommer opp i etterkant av undervisningene.

Styret
May Granum - Leder
Arnt Even Hustad - Nestleder
Sylvia Riddarsporre
Leif Aarebrot
Espen Reian
Anne Grethe Klæboe
Pål Vedeld
Tina Vårum ansattes representant
Anne Odenmarck - Daglig leder er styrets sekretær

R5 - Vi bidrar i anonyme drøftingssamtaler med skoler, barnevern, politi og helsesøstre i enkeltsaker hvor det
er mistanke, eller avdekking av vold eller seksuelle overgrep. Mye av vårt arbeid gjøres pr. telefon ved hjelp av
råd og veiledning. Vi har etablert en advokatvaktordning hos oss en gang pr. uke, hvor vi har knyttet til oss tre
advokater som har spesialkompetanse på vold og overgrep, og kan tilby alle innbyggere i Follo en time gratis
konsultasjon med advokat. Vi er representert i et tverrfaglig konsultasjonsteam for Follo og Østfold hvor hjelpeapparatet kan komme med anonyme saker og drøfte hvordan saker hvor det er mistanke eller avdekking av vold
og overgrep på barn skal håndteres. Vi bidrar inn i ulike arbeidsgrupper hvor planer rundt tema vold og overgrep
utarbeides. Vi jobber aktivt sammen med andre instanser for å få til formelle samarbeidsavtaler, slik at vi kan
samarbeide godt på tvers av faggrupper rundt målgruppa vår. Vi er representert i ulike faggrupper ved Follo DPS
(distriktpsykiatriske tilbudet i Follo).

Representantskapet er Krise- og incestsenterets øverste organ. Representantskapet har avholdt 2 møter og
behandlet 6 saker i 2013. Styret har avholdt 4 styremøter, og behandlet 16 saker i løpet av 2013.

1.2. LOKALITETER
Krise- og incestsenteret sto ferdig i 2001. Huset eies av Stiftelsen Liv hvor senteret er de eneste leietagerne
Styret for Stiftelsen består av ordføreren i vertskommunen som styreleder og to medlemmer fra Krise- og incestsenterets styre. Huset er universelt utformet. Det er tatt hensyn til barns behov både i form av inne og uteplass.
Det er lagt inn diverse sikkerhetstiltak, og direkte kontakt med vaktselskap og brannvesen.
1.3. ARBEIDSMETODE
Krise- og incestsenteret i Follo er et lavterskeltilbud og arbeider etter prinsippet ”Hjelp til selvhjelp”. Hver
enkelt bruker får et tilrettelagt tilbud. I samtaletilbudet benytter vi blant annet en samtaleteknikk som heter Rits
(Rekonstruksjon og integrasjon av traumatisk stress), og KOR (klient og resultatstyrt tilnærmingsmetode). Vi
benytter tolk i samtale med utenlandske brukere.
I tillegg til at vi er et døgnåpent botilbud hvor det i gjennomsnitt bodde 10 personer hvert døgn i 2013, er vi et
ressurssenter som også yter annen form for hjelp. Vi har valgt å dele opp ressurssenteret i R1-R5 med en
beskrivelse om hvilke hjelp vi yter.
R1 - Botilbudet hos oss er ment for å være et kortvarig midlertidig botilbud. Vi har en botid på 4 uker. Umiddelbart etter ankomst til senteret får brukerne sin egen primærkontakt. Dette gjelder kvinner, menn, ungdom og
barn. Primærkontaktens oppgave er å følge opp brukeren, og å koble på teamet som skal jobbe sammen med
brukeren under oppholdet. På veien mot målet bruker vi anerkjente metoder som KOR og RITS.
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Ressurssenter
R1 - Korttids botilbud i krise
Bruker
behov

R2 - Dagsamtaler krisesenter
R3 - Dagsamtaler incestsenter

Fornøyde
brukere

R4 - Forebygging / informasjonsarbeid i Follo
R5 - Ressurs for hjelpeapparatet

1.4. GJENNOMFØRTE KURS / KONFERANSER / PROSJEKTARBEID 2013
Vi er opptatt av at personalet skal ha kontinuerlig kursing og oppdatering av kunnskap, slik at kompetansen blant
de ansatte er høy innen omsorg- og krisehjelp.
Videreutdanning og kompetansehevning
En ansatt har startet videreutdanning “Vold i nære relasjoner” på høgskolen i Østfold. Ferdig mai 2014.
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Gjennomførte kurs, konferanser og faglig oppdatering 2013
Gjennom året som har gått har vi deltatt på blant annet:
- ATV: “Nordisk konferanse om vold og behandling” og “Ungdom som bruker vold”.
- NOK: “Vold i nære relasjoner”, “Barn som pårørende”, “Temadag, innlegg om gode samarbeidsrutiner i forhold
til barn på krisesenter”.
- FMSO: “Landskonferansen”
- NKVTS: “Digital kjærestevold”, “Understanding terror and violence in the lives of children and adolescence”
- RBUP Øst og sør: “Mestring og resiliens i flyktningbarns perspektiv”
- Håndverkeren konferansesenter: “Barn og traumer”
Prosjekt for styrking av det kommunale tilbudet til voldsutsatte med tilleggsproblematikk knyttet til rus og
psykisk helse:
Norsk Krisesenterforbund og Krise- og incestsenteret i Follo har samarbiedet om et utviklingsprosjekt i Folloregionen der formålet har vært å styrke tilbudet til voldsutsatte med tilleggsproblematikk knyttet til rus og psykisk
helse. Prosjektet har gått over to år, og har vært finansiert av Helsedirektoratet med midler fra kapittel 763 og post
21 på statsbudsjettet for 2012 og 2013. Vi har vært med i dette prosjektet, og har en ansatt som har deltatt som
prosjektmedarbeider.
Hovedmålene i prosjektet har vært å:
- Utvikle den faglige forståelsen og faglige praksisen hos de deltakende instansene, i forhold til at god samhandlig er nært knyttet til en forståelse av hva som helt konkret er en god faglig tilnærming
- Styrke samhandlingskompetansen mellom spesialisthelsetjenesten, kommunale tjensester krisesenter og NAV
vedrørende brukergruppen.
- Omsette økt samhandlingskompetanse til gode organisatoriske modeller og hensiktsmessige samarbeidsrutiner. Individuell plan er en del av dette.
- Utvikle modeller (rutiner) som gir et sammenhengende hjelpeforløp
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Diverse møter
Det har i løpet av året blitt avholdt 9 personalmøter og blitt behandlet 48 saker.
Studentgrupper med praksis hos oss i 2013
- Barnevernpedagogstudent fra Høyskolen i Lillehammer
- To psykologistudenter fra UiO
- Sosionomstudent fra UiO
Vi opplever det som inspirerende og utviklende å ha studenter i praksis hos oss. De gir oss konstruktive tilbakemeldinger og har mange gode refleksjoner. Studentente som er hos oss er med i ulike faglige diskusjoner, og
kommer med inspill ut fra sitt fagfelt. Det er viktig for oss å kunne spre informasjon om sentrene våre, og hvilke
tilbud vi gir slik at de kan benytte seg av dette når de er ferdig utdannet og ansatte på ulike arbeidsplasser.
Praksisperiodene er ulike fra å være tilstede 3 timer pr uke i 11 uker, 4 dager i uka i 3 måneder.
Hele personalgruppa har ansvar for at studentene skal ha godt utbytte av praksisperioden, og faste teoribolker
blir gjennomført. En av våre ansatte har utdannelse som veileder og har ukentlig oppfølging med studentene,
slik at de får dekket sine læringsmål.
1.5. 30-års jubileum
I 2013 feiret Krise- og incestsenteret i Follo 30-års jubileum. Personalet ved KISiF hadde gleden av å invitere representantskapet, styret og spesielt sentrale personer til jubileumsfrokost og diverse foredrag. Det ble også lagt
opp til en omvisning på senteret, samt åpent hus for hjelpeapparatet senere på dagen. En lysfest for publikum
ble arrangert på kvelden. Rapduoen Tonna Brix opptrådde med samfunnsengasjerte tekser, og det var servering
og god stemning.

Konkrete verktøy, en veileder og tiltakskort er utviklet for å spre kompetanse om koordinerte og helhetlige tjenester.
Gjennom krisesenterloven har kommunene plikt til å gi alle grupper av voldsutsatte barn og voksne et fullverdig
krisentertilbud. Det omfatter også personer som er rusmiddelavhengige og / eller alvorlig psykisk syke. Et fullverdig krisesentertilbud omfatter i følge loven både et dagtilbud og et døgntilbud.

INVITASJON
30 ÅRS JUBILEUM FOR KISiF
DATO: Torsdag 31.10.13
ADR.: Langbakken 9 1430 Ås
S.U innen 15.10.13

09.00-11.30

Personalet ved Krise- og incestsenteret i Follo har gleden av å invitere representantskapet, styret og spesielt sentrale personer til jubileumsfrokost.
Gjennom diverse foredrag vil vi få et innblikk i 30 år med arbeid for kvinner og
barn, historikk, utvikling og fremtiden. Det vil bli lagt opp til en omvisning på
senteret for de som måtte ønske dette.
12.30-16.00

Dagen vil markeres videre med åpent hus for hjelpeapparatet.
16.00

Det blir utendørs lysfest på senterets område for publikum på kvelden.
17.00

Rapduoen Tonna Brix kommer. Dette er to dyktige, unge menn som
rapper og synger samfunnsengasjerte tekster. Noen av tekstene er basert
på artistenes egne erfaringer med å leve med vold i hjemmet, og det å måtte
flykte.
Vi håper du vil komme og feire dagen med oss. Velkommen!
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BILDER FRA JUBILEUMSFEIRINGEN
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1.6. handlingsplan - Mål og evaluering for 2013
Krise- og incestsenteret har valgt å ha en felles virksomhetsplan.
Hovedmål:
- Utvikle tilbudet til brukere med hovedvekt på individuelle behov og tilrettelegging.
- Øke kunnskapen om vold og overgrep på alle samfunnsarenaer.
Mål 1: Brukere
VOKSNE
TILTAK

GJENNOMFØRING

EVALUERING

Gi tilbud til personer med rus og
Delta som prosjektmedarbeider
psykiatriproblematikk som er brukere sammen med NOK som skal reav krisesentertilbudet.
sultere i gode samarbeidsrutiner.

Gjennomført og avsluttet.

Tettere oppfølging og samhandling.

Formalisert samarbeid med hjelpeapparatet.

Vi har utarbeidet og signert
formelle samarbeidsavtaler
med følgende instanser: NAV,
barnevernsvakten, politiet,
psykisk helse, familievernkontoret. Arbeidet fortsetter i 2014.

Tur, trening, trivsel.

Organiserte aktiviteter. Kontakt med
Ås internasjonale kvinnegruppe.

Gjennomført.

TILTAK

GJENNOMFØRING

EVALUERING

Bruke hund aktivt i arbeid med barn.

Søke om midler, og legge til rette for
hundeterapeuten. Midler er mottatt
av sparebankstiftelsen DNB Nord.

Arbeidet fortsetter i 2014.

Fast dag med uteaktiviteter.

En gang pr. uke organiseres turdag
for beboere.

Gjennomført.

BARN

Markedsføre samtaletilbudet til barn. Styre tverrfaglig samarbeid med
naturlige instanser, helsesøstre,
skole. Vi har aktivt besøkt og invitert
naturlige samarbeidspartnere i løpet
av året.

Gjennomført.

Innen 2016 skal vi være på besøk i
90% av alle skolene i Follo med 6.
klasse-undervisningen.

Videreføres i 2014.

Markedsføre tilbudet og innholdet i
undervisningsopplegget.

Vi har i 2013 besøkt 88 6. klasser fordelt på alle syv Follo-kommunene. Temaet har vært vold, seksuelle overgrep,
grensesetting og informasjon om Krise- og incestsenteret. Det har i forkant av undervisningene blitt gjennomført
24 formøter med lærere og helsesøstere.
“Nettverket” er en sosial møteplass for kvinner og barn som bor/ har bodd, eller benytter seg av samtaletilbudet
på Krise- og Incestsenteret i Follo. “Nettverket” møtes på kveldstid, ca. to ganger i måneden, til hobbyaktiviteter
på huset, eller til fellesturer i nærmiljøet. I 2013 arrangerte “Nettverket” seksten sosiale tilbud og aktiviteter,
som bla. ski- og akedag i Kongsberg, bowling, smykkelaging, tur til Bø sommerland og juleavsluttning.
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Mål 6: Sikre at Helse-, miljø- og sikkerhetskravene blir gjennomført.

Mål 2: Kompetanseheving og veiledning av personalgruppa
TILTAK

GJENNOMFØRING

Øke personalets kunnskap om
Innhente kompetanse der hvor
vold og overgrep blant mennesker kunnskapen finnes. Internundermed nedsatt funksjonsevne.
visning, interne og eksterne
innledere.
Individuell kursopplæring om rus,
psykiatri. Rus, tegn og symptomer

Innhente eksterne forelesere.

EVALUERING

TILTAK

GJENNOMFØRING

EVALUERING

Videreføres i 2014.

Bidra til å beholde seniorene i
arbeidslivet.

Innhente informasjon om muligheter. Legge en strategi for ansatte
over 55 år.

Arbeides kontinuerlig med.

Utvikle den interne HMS.

Innen 1. mai – skal alle prosedyrer
være revidert.

Gjennomført.

Tettere IA-oppfølging.

Bruke IA-konsulent for oppfølging
ved sykefravær. Vår kontaktperson
innen IA-arbeid har hatt to samlinger for hele personalgruppa.

Gjennomført.

Gjennomføre tiltak etter arbeidsmiljøundersøkelse.

Sikre rutiner for avviksmeldinger
Gjennomført.
og varslig. Gjennomgå anbefalinger
fra bedriftshelsetjenesten.

Gjennomført. To ruskonsulenter
fra Ski kommune har holdt internopplæring for oss på rus tegn og
symptomer

Mål 3: Nå ut til innbyggerne i Follo med informasjon om vold og seksuelle overgrep.
TILTAK

GJENNOMFØRING

EVALUERING

Øke ressurser til synliggjøring, forebygging og undervisning.

En vikar er ansatt i et 50% engasjement, og en lærer er fast ansatt i
100% stilling.

Gjennomført.

Informasjon i asylmottak, voksenopplæring, NAV og videregående
skoler.

Gjennomført.

Mål 7: Organisasjonsmessige mål.
TILTAK

GJENNOMFØRING

EVALUERING

Nedleggelse av Stiftelsen LIV.

Det nyvalgte styret skal ha som mål
å vurdere opphør av Stiftelsen LIV,
med overføring av midlene til KISiF.

Påstartet og videreføres i 2014.

Gjøre Krise- og incestsenteret kjent
Undersøke interessen for et
Gjennomført.
for helse- og sosialutvalg i alle de syv temamøte ut til de ulike kommunene.
Follo kommunene.
Sende ut invitasjoner - tilby informasjon om senteret og omvisning.

Det bør etableres et alternativ til
vold (ATV) tilbud i Follo.

Innen 2016 bør Follo-kommunene
Dette er satt på dagsorden. To
ha etablert et ATV-tilbud. Dette må kommuner har fattet vedtak i komførst vedtas av samtlige kommune- munestyret.
styrer.

Styrke personalet som driver forebyggende arbeid.

Tilby kurs og etterutdanning.

En annsatt har startet studiet
“Vold i nære relasjoner” ved
høgskolen i Østfold. Ferdig mai
2014.

For å kvalitetssikre administrative tjenester skal vi implementere
elektroniske programmer.

Gjennomført.

Nå ut til eldre med informasjon om
arbeidet vårt.

Vi har ved to anledninger besøkt
eldrerådene i Follo.

Gjennomført.

Kontor 2000 - sikker arkivering og
lagring, og Gatsoft - et elektronisk
turnusprogram, bemanningsplanlegger og et papirløst timelistesystem.

Kortere botid: Det må synliggjøres
ovenfor kommunene at botiden
trekker ut i tid utover de 4 ukene
som ligger i botilbudet.

Utrede merkostnadene pr. døgn for
brukere som ikke får bolig.

Påstartet og videreføres i 2014.

Legge vekt på informasjon til
minoritetsgrupper.

Mål 4: Øke kompetansen om vold og seksuelle overgrep hos de som jobber med barn og ungdom i Follo.
TILTAK

GJENNOMFØRING

EVALUERING

Tilby informasjon om tilbudet vårt.
Hvordan snakke med barn som
venter på dommeravhør? Hvordan
snakke med barn ved mistanke om
overgrep?

Utarbeide og sende ut et informasjonsskriv om tilbudet vårt. Reise ut til
lag, foreninger og personalgrupper.
Kontakt med helsesøstre, lærere og
ansatte i barnehager.

Påstartet og videreføres i 2014.

Klargjøre vår rolle ovenfor barnevernstjenesten.

Lage samarbeidsavtaler med de loke
barnevernstjenestene.

Påstartet og videreføres i 2014.

1.7. HMS
Vi har kontinuerlig fokus på å utvikle og forbedre Helse, miljø og sikkerhet. Det gir oss et godt og nyttig verktøy
for å kunne ivareta, brukerne, og arbeidstakernes trygghet samt utviklingsmuligheter på arbeidsplassen. Det
rapporteres fra daglig leder til styret om HMS-rapportering.
1.7.1. Sykefravær
Sykefraværet på Krise- og incestsenteret i 2013 var på 16,8%. Sammenlignet sykefravær i 2012 var på 15,88 %.

Mål 5: Gjøre Krisesentertilbudet i Follo kjent for det øvrige hjelpeapparatet
TILTAK

GJENNOMFØRING

EVALUERING

Jobbe aktivt for å få en felles interkommunal handlingsplan mot vold i
nære relasjoner.

Det er nedsatt en prosjektgruppe
som har deltakere fra seks av de syv
kommunene. I tillegg en representant
fra KISiF og politiet.

Arbeidet er i gang. Sluttdato er
satt til å være 01.01.15
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1.8. GRUNNLAGSDOKUMENTER FOR DRIFTEN AV KRISESENTERET
- Formålet som er formulert i IKS – avtalen
- Målene i handlingsplanen 2013 og føringene i økonomiplanen 2013-2016
- Regjeringens handlingsplan et liv uten vold, (2014-2017)
- Regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges
frihet (2013-2016)
- Krisesenterlova
Vi jobber målrettet for å oppfylle kravene i Krisesenterlova som ble gjeldene fra 1.1.2010. Formålet med denne
loven er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for, vold eller
trusler om vold i nære relasjoner. Vi er åpent hele døgnet, hele året.
1.9. GRUNNLAGSDOKUMENTER FOR DRIFTEN AV INCESTSENTERET
- Formålet som er formulert i IKS avtalen
- Målene i handlingsplanen 2013 og føringene i Økonomiplanen 2013-2016
- Rundskriv Q-22/ 2013 Retningslinjer for statstilskudd til Incestsentrene 2013
- Nordlandsforskning - rapport nr 2/ 2009 “Hjelp når livet rakner”
- Regjeringens strategi, barndommen kommer ikke i reprise (2014-2017)
- Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, overgrep mot eldre i Norge. Rapport 3 / 2012
1.10. FORMÅL FOR KRISESENTERET
- Yte hjelp til kvinner, menn og barn i krise- og mishandlingssituasjoner.
- Synliggjøre og bekjempe den private volden.
Som ledd i oppfyllelsen av formålet skal Krisesenteret:
- Være et lavterskel botilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold/mishandling i nære relasjoner
- Gi samtaletilbud til kvinner, menn og barn
- Drive aktivt informasjonsarbeid utad
- Arbeide for å fremme gode samarbeidsrelasjoner med naturlige samarbeidspartnere.
- Krise- og incestsenteret er medlem av KS-bedrift.
- Krise- og incestsenteret er en IA-bedrift.
- Krise- og incestsenteret er tilsluttet Norsk Krisesenterforbund. www.norskkrisesenterforbund.no
1.11. FORMÅL FOR INCESTSENTERET
Yte hjelp til personer som har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep. I tillegg yter vi hjelp til pårørende
til personer som har vært utsatt for incest, og eller seksuelle overgrep. Et viktig mål er å drive forebyggende
opplysnings-arbeid om incest og seksuelle overgrep.
Som ledd i oppfyllelsen av formålet skal Incestsenteret:
- Gi samtaletilbud til kvinner, menn og barn
- Gi samtaletilbud til pårørende
- Gi oppfølging i forbindelse med anmeldelser og rettssaker
- Gi korte botilbud til kvinner og barn i akutte situasjoner
- Arbeide for å fremme gode samarbeidsrelasjoner med naturlige samarbeidspartnere
- Arbeide aktivt for å spre opplysning om seksuelle overgrep
- Krise- og incestsenteret er medlem i Stiftelsen Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep – FMSO. www.fmso.no
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1.12. BRUKERE
Dagbrukere
Dette er en stor andel av brukergruppa vår. Disse brukerne har ikke behov for botilbud, men ønsker å komme til
samtaler for råd og veiledning. Minoritetsgruppene er i fåtall av de som benytter seg av samtaletilbudet vi dagtid.
Noen av våre dagbrukere tar selv direkte kontakt, mens andre kommer via det øvrige hjelpeapparatet. Vi har
samtaletilbud til barn og ungdom under 18 år, etter samtykke fra foresatt.
Beboere
For å sikre god oppfølging av beboere får alle en egen primærkontakt. Målet er alltid å jobbe brukertilpasset.
Teamet rundt brukeren består av fagleder miljø, fagleder barn, primærkontakten og arbeidsterapeutene. Vi jobber
etter prinsippet “hjelp til selvhjelp”. Barn og ungdom har på lik linje med de voksne tilbud om samtaler når de bor
på senteret. Når barn overnatter på krise- og incestsenteret, er dette sammen med en voksen.
I tillegg til dagsamtaler og botilbud kan vi tilby:
- Selvhjelpsgrupper
- Nettverk
- Advokatvakt
- Tolk
- Hjelp/ følge ved anmeldelse
- Hjelp i møte med andre hjelpeinstanser
1.13. TABELLER OG STATISTIKKER
Tabell 1: Antall henvendelser til sentrene pr. telefon, sms og mail i løpet av 2012
MÅNED

2011

2012

2013

JANUAR

245

260

205

FEBRUAR

275

254

236

MARS

309

280

237

APRIL

162

190

316

MAI

195

301

188

JUNI

156

282

196

JULI

94

231

189

AUGUST

228

243

215

SEPTEMBER

259

240

312

OKTOBER

224

215

268

NOVEMBER

257

229

285

DESEMBER

250

139

192

SUM

2654

2864

2839

Vår definisjon av incest er fysisk eller psykisk utnyttelse av barn og unges seksuelle integritet begått av noen de
står i et tillitsforhold til. Tillitsforholdet skiller incest fra andre seksuelle overgrep.
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Tabell 7: Antall dagbrukere ved incestsenteret.

Tabell 2: Antall beboere kommunevis fordelt i 2013 samlet for Krise- og incestsenteret.
KOMMUNE

KVINNER

MENN

BARN

ÅR

2011

2012

2013

SKI

22

-

23

KVINNER

55

53

59

ÅS

7

1

5

MENN

7

10

8

OPPEGÅRD

11

1

10

BARN

8

6

11

NESODDEN

16

2

17

SUM

70

69

78

VESTBY

12

-

9

FROGN

9

-

-

ENEBAKK

11

1

16

ANDRE

1

-

-

SUM

89

5

80

Tabell 3: Antall beboere.
ÅR

2011

2012

2013

KVINNER

90

82

89

MENN

3

6

5

BARN

63

81

80

SUM

156

169

174

Tabell 4: Etnisitet beboere 2013.
Etnisitet

Norsk

Utenlandsk

Kvinner

40

49

Menn

2

3

Barn

28

52

SUM

70

104

ÅR

2011

2012

2013

KVINNER

299

186

243

MENN

54

27

25

BARN

10

11

22

SUM

363

224

290

Tabell 9: Antall samtaler med dagbrukere på incestsenteret.
ÅR

2011

2012

2013

KVINNER

148

163

215

MENN

11

18

17

BARN

11

26

54

SUM

170

207

286

Tabell 10: Antall overnattingsdøgn samlet for Krise- og incestsenteret.

Tabell 5: Antall samtaler med beboere.
ÅR

2011

2012

2013

KVINNER

444

480

478

MENN

11

25

23

BARN

39

84

156

SUM

494

589

657

Tabell 6: Antall dagbrukere ved krisesenteret.
ÅR

2011

2012

2013

KVINNER

147

117

109

MENN

4

9

15

BARN

20

15

14

SUM

171

141

138

14

Tabell 8: Antall samtaler med dagbrukere på krisesenteret.

ÅR

2011

2012

2013

KVINNER

1763

1775

1689

MENN

44

202

98

BARN

1283

1690

1931

SUM

3090

3667

3718

Tabell 11: Etnisitet overnattingsdøgn 2013.
Etnisitet

Norsk

Utenlandsk

Kvinner

576

1113

Menn

4

94

Barn

308

1623

SUM

888

2830
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1.14. ØKONOMI
Budsjettet for Krise- og incestsenteret var på 16,3 mill. i 2013.
Ordinært resultat i 2013 viser et underskudd på kr. 515.462,-, dette skyldes feil periodisering av husleien
for 2012 i Incestsenteret på kr. 382.840,- og utgifter relatert til øremerkede midler i 2013 på til sammen kr.
199.541,26.
Underskuddet på ordinært resultat finansieres som følger:
- Husleien finansieres av overskudd fra 2012 (disposisjonsfond) med kr. 363.000,-.
- Øremerkede utgifter finansieres ved bruk av øremerkede fond på tilsammen kr. 199.541,26.
Regnskapsmessig resultat for Krise- og Incestsenteret i Follo IKS ble netto et overskudd på kr. 47.080,- ,
fordelt med et underskudd på kr. 27.000,- for Incestsenteret og et overskudd på kr. 74.080,- for Krisesenteret.
1.15. REGNSKAP 2013
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