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Sammen med regnskapet for 2014 gir årsmeldingen en oversikt over aktiviteter og oppnådde
resultater som er nedfelt i Handlingsplanen 2014 og føringene i økonomiplanen for 2014-2017.
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 5 saker i 2014. Styret har avholdt 6 styremøter, og behandlet 26 saker i løpet av 2014.

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 2014, 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 / MØTER/ KONFERANSER / PROSJEKTARBEID 2014
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 gjennomført videreutdanning “Vold i nære relasjoner” på høgskolen i Østfold. Ferdig mai 2014.
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Gjennomførte kurs, konferanser og faglig oppdatering 2014
I løpet av året har våre ansatte deltatt på ulike kurs/konferanser/videreutdanninger:
- ATV (Alternativ mot vold): Aggresjonskontroll
- RBUP: Skam og ære i ulike kulturer, mars
- FMSO: Landskonferansen for støttesentre mot seksuelle overgrep
- RVTS: Krisesenterkonferansen: Voldsutsatte barn og unge og deres rettigheter, Oslo
- Modul 3 i Flerkulturell veiledningsteknikk (Kulturcoach)
- Høgskole studiet «Vold i nære relasjoner» avsluttet med eksamen
- Verdibasert ledelse og organisasjonskultur v/ Høyskolen i Drammen avsluttet med eksamen
- Kurs: «Skam og Ære» RBUP
- Krisesenterutdanning for barnearbeidere 29, 30, 31, oktober
- Follokonferansen der hvor temaet blant annet var:
Rusmisbruk, psykiatriske lidelser og voldsfarlighet. Innføring i voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndtering
- Landsmøtet for Norsk krisesenterforbund
- Fagdag i Kolben – Rusmidler og vold i nære relasjoner- risiko og sårbarhetsfaktorer
Prosjekter og faglig oppdatering
Som en avsluttning til fjorårets prosjekt “Styrking av det kommunale tilbudet til voldsutsatte med tilleggsproblematikk knyttet til rus og psykisk helse”, ble det arrangert en fagdag i regi av NOK med Shabana Rehman som
konferansier. Rus er en velkjent risiko- og sårbarhetsfaktor når det gjelder vold generelt. Er det belegg for å
hevde at dette også er tilfelle ved vold i nære relasjoner? I denne konferansen vil vi belyse dette spørsmålet fra
ulike vinkler.
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Diverse møter
I løpet av året har det blitt avholdt:
- 7 personalmøter, 26 saker.
- 3 AMU-møter, 12 saker.
- En ansatt hos oss har møtt to ganger i Follo interkommunale samarbeidsforum v. Follo klinikken.
- Leder og eller teamleder har deltatt på ledersamlinger i regi av FMSO (felles organisasjonen mot seksuelle
overgrep ) , og NOK (Norsk krisesenterforbund)
“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 2014 arrangerte “Nettverket” seksten sosiale tilbud og aktiviteter,
som bla. ski- og akedag i Kongsberg, bowling, smykkelaging og juletrefest med både klovn og nisse på besøk.
Infoarbeid
- Åpent møte i Ås Rådhus vold i nære relasjoner arr Ås Sanitetsforening.
- Ås voksenopplæring på besøk her, mars 2014, generell info for deltakere på norskopplæringen.
- Follo kvalifiseringssenter, i Ski, februar 2014, generell info for deltakere på norskopplæringen.
- Vestveien barnehage, i Ski, november 2014, «Kulturforståelse».
Studentgrupper med praksis hos oss i 2014
- Høgskolen i Lillehammer: sosionomstudent, uke 3 - 20
- Høgskolen i Lillehammer: barnevernspedagogstudent, uke 36 - 51
- Høgskolen i Oslo: sosionomstudent, uke 9 - 17
- UiO: psykologistudent, uke 5 - 16
- UiO: psykologistudent, uke 35 - 46
- Arbeidspraksis NAV: uke 6 - 22
- Arbeidspraksis NAV: uke 36 - 47
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.

Styrking av tilbudet til familier som lever med vold
Krise- og incestsenteret i Follo har i mange år hatt et mål om å kunne bidra til å få etablert et behandlingstilbud i
Follo til utøvere av vold i nære relasjoner og deres familier, i regi av Alternativ til Vold (ATV).

Forebyggende arbeid
Vi har i 2014 besøkt 77 6. klasser fordelt på 37 ulike skoler i de syv Follo-kommunene. Temaet har vært vold, seksuelle overgrep, grensesetting og informasjon om Krise- og incestsenteret. Det har i forkant av undervisningene
blitt gjennomført 43 formøter med lærere og helsesøstere. Vi har snakket med ca. 1600 elever.

I året som har gått har vi jobbet aktivt for å få til et samarbeid hvor alle Follo-kommunene sammen kan etablere
et ATV-tilbud i Follo. Vi ser behov for at de som utøver vold, og de som lever med vold i nære relasjoner, trenger
å få et slikt tilbud. Vi tenker også at det ligger svært mye forebyggende arbeid i å kunne tilby innbyggerne i Follo
som er i denne målgruppen et behandlingstilbud.
Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV)
ATV er det eldste europeiske spesialiserte behandlingstilbudet til utøvere av vold i nære relasjoner og deres
familier. Virksomheten startet opp i 1987. ATV har i dag kontorer i Oslo, Nedre Romerike, Bærum, Drammen,
Tønsberg, Porsgrunn, Arendal, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Tromsø. ATV er en samarbeidsorientert organisasjon. ATV har langvarig erfaring på å inngå i et samlet tjenestetilbud sammen med krisesenter, barnevern,
familievern, psykisk helsevern, politiet, sosialtjenesten etc.
Nå har ATV kommet med en kostnadsberegning med to alternativer (oppstart 2015 eller oppstart 2016). Disse
alternativene er nå lagt fram for kommunene til behandling. To av Follo kommunene har tidligere fattet vedtak
på at ATV tilbud skal etableres.
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Synliggjøring
I Hjemmet utgave 50/14 har en av våre ansatte en artikkel fra sin arbeidshverdag:
Ingen skal måtte leve under trusler
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1.5. handlingsplan - Mål og evaluering for 2014
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
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TILTAK

GJENNOMFØRING

EVALUERING

Økt fysisk aktivitet for å bedre den
psykiske helsen for beboer.

Motivere til mer aktivitet. Gå en tur
daglig. Aktiviteten har økt, det har
vært flere turer til og i Ås der bruktbutikken ofte har vært målet. Dette i
arbeid med reetablering. Vi har også
besøkt ulike friområder i Follo.

Gjennomført.

Gjøre brukeren bedre rustet til å
møte hverdagen etter oppholdet på
senteret.

Løfte frem gode opplevelser, mestring og nettverk. Fokusere på
brukerens egne ressurser. Sette
brukeren i kontakt med for eksempel frivilligsentralen, internasjonal
kvinnegruppe. Vi har sammen med
brukere besøkt frivillighetssentral.
Det har ellers blitt informert om
dette tilbudet til beboere.

Gjennomført.

Bruke vårt Nettverkstilbud aktivt i
forhold til bolig søk-reetablering.

Nettverkskoordinator bringer dette
inn i Nettverksgruppa og legger
en plan og kartlegger ulike-behovtemaer.

Videreføres i 2015.

Ha fokus på egenomsorg.

Benytte sanserommene på dagtilbudet i Ås kommune. Miljøansvarlig
har sammen med brukere benyttet
seg av lokalene til dagtilbudet i Ås
kommune. Spesielt det hvite rommet
har vært en veldig positiv opplevelse
for mange.

Gjennomført.
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Hovedmål: Øke kunnskapen om vold og overgrep på alle samfunnsarenaer

BARN
TILTAK

GJENNOMFØRING

EVALUERING

Et ønske om å gi barn ved opphold på Hundeassistert aktivitet arrangeres
senteret trygghet, mestring og bedre på senteret. Søkt om økonomiske
forutsetning for å danne sosiale
midler til dette.
relasjoner.

Gjennomført.

Gjøre barn / ungdom bedre rustet til
å møte hverdagen etter oppholdet på
KS.

Løfte frem gode opplevelser, mestring og nettverk. Fokusere på barn/
ungdoms egne ressurser og interesser. Dette er en bevisst tenkemåte,
som praktiseres, og trekkes inn i
samtaler og i miljøarbeidet på senteret.

Gjøres kontinuerlig.

Ha fokus på barns motoriske
ferdigheter.

Bruke naturen mer aktivt under oppholdet på KISIF. Gjennomført skogsturer, turer i nærmiljøet og lengre
spaserturer utenfor Follo.

Gjennomført.

Fremme samhold og forebygge konflikter i barnegruppa.

Faste husmøter for de barna som bor Gjennomføres fortløpende.
på senteret.

Mål 3: Nå ut til flere med informasjon om senteret.
TILTAK

GJENNOMFØRING

EVALUERING

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

Vi tilbyr undervisning til alle skolerGjennomført.
oppfordrer de som ikke har respondert på tilbudet ved å kontakte hver
enkelt skole.
Gjennomført undervisning i 93 % av
skolene.
I alt 42 skoler. 2 skoler har takket nei.
37 skoler har fått undervisning.

Spre nytt informasjonsmateriell om
tilbudet vårt.

Være aktive ute i det offentlige rom
med plakater, brosjyrer og reklame
Alle kommunene er besøkt.

Markere verdensdagen mot vold, og
seksuelle overgrep den. 19. november.
Verdensdagen for psykisk helse den.
10. oktober

Undersøke interessen for et
Delvis gjennomført.
temamøte ut til de ulike kommunene.
Sende ut invitasjoner, tilby informasjon om senteret og omvisning.

Gjennomført.

Mål 2: Kompetanseheving og veiledning av personalgruppa
TILTAK

GJENNOMFØRING

EVALUERING

Kvalitetssikre at de anerkjente
metodene vi har valgt å bruke i
arbeid med brukerne brukes aktivt i det daglige arbeidet vårt.

Internmøter hver tirsdag med
fokus på intern prosessplan.
Revidering av opplæringsplaner.

Gjennomført.

TILTAK

GJENNOMFØRING

Sette personalgruppa i bedre
stand til å håndtere / møte mennesker i akutt krise på tvers av
diagnoser.

Spesial psykolog Mette Kleive
veileder personalet på dette.

Gjennomført.

Gjøre ansatte i barneverntjenester, skolehelsetjenester, skoler
og barnehager i Follo i stand til, og
trygge på å ha bekymringssamtaler
/ avdekkingssamtaler med barn de
møter i sitt daglige arbeid.

Utarbeide kurs og sende ut invitasGjennomført.
joner til barnehager, skoler, skolehelsetjenester og barneverntjenester

Våge å se- tørre handle.

Tilby personalgrupper i barnehagene- Gjennomført.
helsestasjonene. Brev sendes innen
mars.

Gjøre tilbudet vårt kjent for Nattravnerene i Follo.

Sende ut brev og invitere til et informasjonsmøte.

Videreføres til 2015.

Tilby anonyme drøftingsmøter til det
øvrige hjelpeapparatet i saker der det
er bekymring for og / eller avdekket
vold og / eller seksuelle overgrep.

Vi inviterer hjelpeapparatet til å
komme med saker som drøftes
anonymt. Vi bruker arbeidsmetoden
Reflekterende team.

Dette løftes opp som et tilbud
og en del av samarbeidsrutiner.

Internundervisning med fokus på:
Øke personalgruppas kunnskap i:
Hvordan arbeider Follo DPS (Distriktspsykiatris senter)
Hvem er deres målgruppe? Hva
må være til stede for å motta hjelpen deres?

2 april fikk vi besøk av en representant fra Follo DPS som informerte oss om dette.

Gjennomført.

Øke kunnskapen i personalgruppa Advokat Monica Lindbeck forepå hvilke ulike rettigheter som
leste for oss på internundervisgjelder for ulike oppholds status.
ning i november.

Gjennomført.

Øke kulturkompetansen i personalgruppa.

Gjennomført.
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Internundervisning
Dette ble gjennomført på internundervisning 25.03. av internforeleser.

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

Mål 5: Gjøre Krise- og incestsenteret i Follos tilbud kjent for innbyggerene
TILTAK

GJENNOMFØRING

EVALUERING

Annonser i aviser, bruke media –
intervjuer.

Vi har vært ute i media med ulike
saker.

Gjennomført.

Info i videregående skole
Info ut på fritidsarenaer, lag og
foreninger.

Invitere oss ut.

Gjennomført.
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Mål 6: Gjøre krisesentertilbudet i Follo kjent for det øvrige hjelpeapparatet.
TILTAK

GJENNOMFØRING

EVALUERING

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

6 av Follo kommunene er med i
en prosjektgruppe for å utarbeide
en felles plan for forebygging og
håndtering av vold i nærerelasjoner.

Dette arbeidet er i gang.
En ansatt fra oss deltar i prosjektgruppa.

Bidra til å styrke kulturkompetansen
hos samarbeidspartnere.

Fokusere på minoritetsperspektivet En ansatt har laget et tilpasset
i arbeid som involverer våre samar- opplegg som nå prøves ut hos noen
beidspartnere.
samarbeidspartnere.
Tilby å dele vår kompetanse innenfor dette feltet.
Lage et tilpasset opplegg som kan
presenteres på de fagdagene vi
skal arrangere.

Følge opp og gjennomføre det som
vi har forpliktet oss til gjennom
formelle samarbeidsavtaler.

Internundervisning på hva som
står i de ulike samarbeidsavtalene
– sørge for at personalgruppa er
kjent med innholdet i avtalene og
har forståelse av bruken av disse.

Gjennomført.

Mål 7: Sikre at helse-, miljø- og sikkerhetskravene blir gjennomført.
TILTAK

GJENNOMFØRING

Bidra til å beholde seniorene i
arbeidslivet.

Innhente informasjon om muligheter. Gjennomført.
Legge en strategi.
Innkalle alle ansatte over 55 år til et
møte.
En representant fra KLP kom til oss
og foreleste i høst.

Utvikle vår interne HMS.

EVALUERING

Revidering av rutiner og prosedyrer. Gjennomført.

Mål 8: Oraganisasjonsmessige endringer.
TILTAK

GJENNOMFØRING

EVALUERING

Få på plass formelle samarbeidsFølge opp forslag til samarbeidsavtaler til samarbeidspartnere vi pr. avtaler som er sendt instansene
i dag ikke har avtaler med.
i 2013. Dette arbeidet jobbes det
kontinuerlig med.

Gjennomført.

Følge opp ansvarsfordelingen med
de ulike instansene som vi har
samarbeidsavtaler med.

Være proaktive på et tidlig tidspunkt i samarbeidet. Samarbeide
på systemnivå- individnivå.
Holde oss oppdatert på etatenes
formål.
Innkalle til informasjon, erfaringsutveksling og kompetansebygging.

Kontinuerlig arbeid.

Benytte Public 360 til arkivering.

Organisering og gjennomføre kurs
for dagpersonalet i arkivering.

Gjennomført.

Klargjøre ansvarsfordeling mellom
Krise- og incestsenteret og kommunene.

Lage formelle skjemaer for samhandling rundt brukere.

Under arbeid.
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1.6. 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.
1.6.1. Sykefravær
Sykefraværet på Krise- og incestsenteret i 2014 var på 13,6%. Sammenlignet sykefravær i 2013 var på 16,8 %.
1.7. GRUNNLAGSDOKUMENTER FOR DRIFTEN AV KRISESENTERET
- Formålet som er formulert i IKS – avtalen
- Målene i handlingsplanen 2014 og føringene i økonomiplanen 2014-2017
- 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.
1.8. GRUNNLAGSDOKUMENTER FOR DRIFTEN AV INCESTSENTERET
- Formålet som er formulert i IKS avtalen
- Målene i handlingsplanen 2014 og føringene i Økonomiplanen 2014-2017
- Rundskriv Q-22/ 2014 Retningslinjer for statstilskudd til Incestsentrene 2014
- 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
1.9. 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
1.10. 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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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.
1.11. 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.

Tabell 2: Antall beboere kommunevis fordelt i 2014 samlet for Krise- og incestsenteret.
KOMMUNE

KVINNER

MENN

BARN

SKI

15

-

10

ÅS

13

1

8

OPPEGÅRD

6

-

3

NESODDEN

8

-

2

VESTBY

8

2

9

FROGN

6

-

3

ENEBAKK

3

-

6

ANDRE

5

-

2

SUM

64

3

54

ÅR

2012

2013

2014

KVINNER

82

89

64

MENN

6

5

3

BARN

81

80

54

SUM

169

174

121

Tabell 3: Antall beboere.

I tillegg til dagsamtaler og botilbud kan vi tilby:
- Selvhjelpsgrupper
- Nettverk
- Advokatvakt
- Tolk
- Hjelp/ følge ved anmeldelse
- Hjelp i møte med andre hjelpeinstanser

Tabell 4: Etnisitet beboere 2014.

1.12. TABELLER OG STATISTIKKER
Tabell 1: Antall henvendelser til sentrene pr. telefon, sms og mail i løpet av 2014

Etnisitet

Norsk

Utenlandsk

MÅNED

2012

2013

2014

Kvinner

35

29

JANUAR

260

205

263

Menn

2

1

FEBRUAR

254

236

221

Barn

22

32

MARS

280

237

247

SUM

59

62

APRIL

190

316

150

MAI

301

188

146

JUNI

282

196

222

JULI

231

189

117

AUGUST

243

215

134

SEPTEMBER

240

312

257

OKTOBER

215

268

239

NOVEMBER

229

285

252

DESEMBER

139

192

216

SUM

2864

2839

2464
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Tabell 5: Antall dagbrukere ved krisesenteret.
ÅR

2012

2013

2014

KVINNER

117

109

133

MENN

9

15

7

BARN

15

14

11

SUM

141

138

151

Tabell 6: Antall dagbrukere ved incestsenteret.
ÅR

2012

2013

2014

KVINNER

53

59

39

MENN

10

8

10

BARN

6

11

10

SUM

69

78

59
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Tabell 7: Antall samtaler med dagbrukere på krisesenteret.
ÅR

2012

2013

2014

KVINNER

186

243

319

MENN

27

25

7

BARN

11

22

29

SUM

224

290

355

Tabell 8: Antall samtaler med dagbrukere på incestsenteret.
ÅR

2012

2013

2014

KVINNER

163

215

150

MENN

18

17

16

BARN

26

54

42

SUM

207

286

208

1.13. ØKONOMI
Budsjettet for 2014 var på kr. 17,2 millioner.
Mindreforbruket skyldes i stor grad økte inntekter som sykepenger, refusjoner og økte tilskudd. Færre
beboere i 2014 har bidratt til lavere utgifter til mat, husholdningsvarer, renhold og vaskeritjenester.
Regnskapet for 2014 viser et ordinært resultat på kr. 512.870,- før avsetning og bruk av fond.
Resultatet viser et regnskapsmessig overskudd på Krisesenteret på kr. 522.191,-.
Incestsenteret har et merforbruk på kr. 26.243,-.
Regnskapsmessig resultat er på kr. 495.948,-.

Tabell 9: Antall overnattingsdøgn samlet for Krise- og incestsenteret.
ÅR

2012

2013

2014

KVINNER

1775

1689

1479

MENN

202

98

36

BARN

1690

1931

1324

SUM

3667

3718

2839

Tabell 10: Etnisitet overnattingsdøgn 2014.
Etnisitet

Norsk

Utenlandsk

Kvinner

759

714

Menn

6

30

Barn

504

820

SUM

1269

1564

ALDER VOKSNE

ANTALL

ALDER BARN

ANTALL

18 - 30

27

0-3

12

31 - 40

15

4-7

20

41 - 50

16

8 - 11

14

51 - 60

3

12 - 14

3

61 >

6

15 - 17

5

Tabell 11: Alder på beboere.
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1.14. REGNSKAP 2014
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