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Innledning
–

Selskapsstrategien bygger på mandat og forventninger som er beskrevet i Krise- og incest-
senterets selskapsavtale og gjeldende lovverk. Selskapsstrategien er en del av kommunenes 
eierskapsmeldinger, og skal oppdateres en gang pr. valgperiode og legges frem for  
representantskapet

Rammebetingelser
–

Krise- og incestsenteret i Follo er et interkommunalt selskap 
opprinnelig opprettet i 1983 – den gang som Krisesenteret  
i Follo.  Incestsenteret ble opprettet i 1993 som et eget selskap. 
De to selskapene ble slått sammen til ett selskap i 2012 og 
fikk navnet Krise- og incestsenteret i Follo IKS.

Selskapet eies av alle de 6 Follokommunene.

I 2010 ble Krisesentertilbudet i kommunene lovpålagt. 
Kommunene har ansvar for at alle innbyggere har et krise-
sentertilbud. Krisesenterloven regulerer hva kommunene 
skal tilby, og hvordan tilbudet skal utføres.

Krise- og incestsenteret driftes med offentlige midler. Krise-
senterets budsjett bevilges i sin helhet fra kommunene ut  
ifra innbyggertall. Incestsenterets budsjett bevilges med  
80 % driftsmidler fra staten og 20 % fra kommunene ut ifra 
innbyggertall.

Krise- og incestsenteret påtar seg på vegne av eier-
kommunene å gi innbyggerne i Follo et krisesentertilbud  
i tråd med lov om krisesentertilbud i kommunene.

1 . 1
Informasjon om selskapet

1 . 2
Status

1 . 3
Selskapets formål  
og oppgaver
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Visjon og verdier
–

Krise- og incestsenterets mål og oppgaver
–

Selskapsavtalen legger føringer for hvilke oppgaver Krise-  
og incestsenteret har påtatt seg overfor sine eierkommuner. 

Krisesenterloven

Frihet fra vold – Regjeringens handlingsplan for å forebygge 
og bekjempe vold i nære relasjoner 2021 – 2024. Handlings-
planen inneholder 82 tiltak for å styrke innsatsen mot denne 
kriminaliteten ytterligere.

Andre viktige dokumenter

• Dinutvei.no er en nettbasert nasjonal veiviser om vold  
i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep.

• Handlingsplan mot voldtekt 2019 – 2022 er et samarbeid  
mellom Barne- og likestillingsdepartementet, Helse og  
omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og 
Justis- og beredskapsdepartementet.

• Yte hjelp til voksne og barn i mishandlingssituasjoner,  
herunder tvangsekteskap kjønnslemlestelse, voldtekt  
og menneskehandel.

• Synliggjøre og bekjempe privat vold.

• Yte hjelp til personer som har vært utsatt for incest eller 
seksuelle overgrep, og deres pårørende. 

• Gi rask og kortvarig bistand.

• Gi midlertidig botilbud til mishandlede voksne og barn.

• Gi samtaletilbud til voksne og barn.

• Drive aktivt informasjonsarbeid utad.

• Samarbeide med og henvise til aktuelle instanser i eier-
kommunene, med spesialisthelsetjenesten og andre for  
å sikre at hjelpetrengende får adekvat hjelp etter kontakten 
med krisesenteret.

Visjonen for Krise- og incestsenteret skal gi våre medar-
beidere kraft, inspirasjon og retning til de viktige og  
krevende oppgavene institusjonen har:

mangfold – mestring – muligheter

For å realisere denne visjonen har Krise- og incestsenteret  
de mål, oppgaver og fokusområder som er utdypet i kapittel  
4 og 5.

Våre brukere kommer til Krise- og incestsenteret etter  
overgrep og utrygghet, og våre verdier skal gi dem håp  
og framtidstro, og tydeliggjøre de grunnholdningene vi  
møter dem med:

trygghet – respekt – omsorg

Gjennom vårt arbeid skal våre brukere igjen føle trygghet,  
bli møtt med respekt og gjenvinne selvrespekt, og vårt arbeid 
skal gi våre brukere bistand til å komme videre i livet sitt og 
oppnå den forandring de trenger.

1 . 4
Juridiske og politiske  
rammebetingelser

2 . 1
Visjon

3 . 1
Hovedmål

3 . 2
Krisesenterets  
hovedoppgaver

2 . 2
Verdier
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Fokusområder
–

Krise- og incestsenteret i Follo skal yte hjelp til mennesker 
som er utsatt for overgrep, og da er det helt nødvendig at alle 
i Follo vet om Krise- og incestsenteret. Det er grunn til å anta 
at ikke alle vet om dette tilbudet. Derfor må det kommuni-
seres og informeres bredt mot en rekke målgrupper. 

Vår strategi mot målgruppene er: 

• Bli kjent blant politikerne i kommunene. 

• Bli kjent med behandlingsapparatet i kommunene.

• Gi alle elever i 4. og 6. klasse kunnskap om Kisif og vold  
og overgrep.

• Tilby kurs til ansatte i kommunene om hvordan se og  
håndtere vold og overgrep.

• Informasjon på alle offentlige kontorer, kjøpesentre,  
legekontorer etc.

• Ta i mot studenter i praksis og for veiledning. 

• Informasjon ut til grupper og foreninger.

• Tilbud om drøftinger med hjelpeapparatet i saker med  
mistanke om vold og overgrep.

Krise- og incestsenteret er avhengig av god samhandling 
med en rekke aktører, både for å gjøre tilbudet kjent for alle 
som trenger å vite om senteret, for å sikre at andre aktører 
henviser mennesker i nød til oss, og når krise- og incestsen-
teret skal ta seg av og yte bistand til sine brukere

Vår strategi mot målgruppene er:

• Arbeid med å klargjøre og avgrense Krise- og insest-
senterets oppgaver, og hva som er kommunens og det 
øvrige hjelpeapparatets oppgaver.

• Utvikle samarbeidsavtalene og følge opp eksisterende 
avtaler.

• Være tydelige på hvem som er vår målgruppe.

• Utfordre eierkommunene til å løse boligmangelen.

• Bli kjent med aktuelle behandlingstilbud i kommunene  
som Krise- og incestsenteret ikke har kunnskap om.

Krise- og incestsenterets oppgaver er i sin natur krevende 
– senterets brukere har mange ulike historier og de ansatte 
er tett på til dels store familiekonflikter. Dette gjør senterets 
medarbeidere til en meget viktig ressurs.

Vår strategi mot målgruppen er:

• De ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø og være stolte av  
å arbeide her.

• Erfaringsoverføring, utnytte ressursene riktig, ha et godt 
omdømme.

• Etter- og videreutdanning.

• Fokus på forebygging.

• Ytterligere styrke kompetansen på Krise- og incestsenteret 
for å nå ut til flere.

• Videreutvikle vår samtalekompetanse med kurs  
og etterutdanning.

• Fokus på risiko og sikkerhet

4 . 1
Kommunikasjon

4 . 2
Samhandling

4 . 3
Organisasjonsutvikling

For å kunne virkeliggjøre selskapets visjon og hovedformål er det pekt ut følgende fokusområder:

• Kommunikasjon

• Samhandling

• Organisasjonsutvikling
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Kritiske suksessfaktorer
–

• Politisk vilje i eierkommunene til fortsatt å satse på  
Krise- og incestsenteret som kompetansesenter og  
ivaretaker av lovpålagte tjenester knyttet til vold og  
overgrep.

• Godt samarbeid mellom eierkommunene og Krise-  
og incestsenteret i Follo.

• Høy faglig kompetanse på alle nivåer i selskapet.

Krise- og incestsenteret 
er avhengig av følgende 
faktorer:

Vi er her  
for deg. 
Hele  
døgnet – 
hele året.



Kilder
–

•  Lovdata

•  Regjeringen – Frihet fra vold 

•  Bufdir – Veileder til krisesenterloven

•  Regjeringen – Handlingsplan mot voldtekt 

•  Dinutvei

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-44 
https://www.regjeringen.no/contentassets/9c4fb648c66c4c1eb2e58f645eb870b8/209755-jd-frihetfravold-web.pdf
https://www.bufdir.no/global/nbbf/vold_overgrep/Veileder_til_krisesenterloven.pdf
http://www.regjeringen.no/contentassets/1469f9bedad1476aadb0369ee899ab65/handlingsplan-mot-voldtekt-20192022.pdf
https://dinutvei.no/


Krise- og incestsenteret  
i Follo IKS
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