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Alle som jobber ved Krisesenteret i Salten har for-
pliktet seg til å være lojale overfor Krisesenterets 
verdigrunnlag. Dette tar utgangspunkt i «Verdi- 
dokument – Retten til et liv uten vold» som utarbeidet  

av Krisesentersekretariatet og omhandler ideologi, 
verdier, normer og holdninger i vårt arbeid. Vårt verdi- 
grunnlag skal hjelpe ansatte å være bevisste egne 
holdninger og vise forståelse i møte med mennesker. 

KRISESENTERETS VERDIGRUNNLAG

VERDIGRUNNLAGET PRESENTERER FØLGENDE VISJON: 

Alle som opplever vold i nære relasjoner skal få oppfylt sin rett til den 
hjelpen de har behov for. De skal møtes med respekt, omsorg og forståelse, 
på egne premisser, i møte med det krisesenteret de oppsøker.

(Krisesentersekretariatet – medlemssentrenes verdidokument «Retten til et liv uten vold» 2015)



4

OVERORDNET MÅL ER RESPEKT FOR  
VOLDSUTSATTES VERDIGHET OG RETTEN TIL Å TA 
EGNE BESLUTNINGER.
«Arbeidet på krisesenteret er basert på likeverd og  
respekt, demokrati, humanisme og feminisme. Vi 
 arbeider på politisk og livssynsnøytralt grunnlag. I det  
ligger det at vi respekterer brukeren som menneske, 
uansett etnisk opprinnelse, livssyn eller politisk opp
fatning. Vi møter brukere på brukernes premisser og 
har respekt for deres selvråderett. Vi sår ikke tvil om 
den volden de er utsatt for. Vi skal bidra til at de som 
er utsatte for vold og krenkelser, gis mot, myndighet og 
mulighet til å håndtere sine og eventuelle barns livs
situasjon. Brukerne er handlende aktører i egne liv, 
og er hovedpersoner i arbeidet med å finne løsninger 
og fatte beslutninger. Hjelperen er ansvarlig for at de 
volds utsatte og deres behov er i fokus.» 
(Krisesentersekretariatet – medlems-sentrenes verdi- 
dokument «Retten til et liv uten vold» 2015)

Krisesentrene er et lavterskeltilbud for volds- og 
overgrepsutsatte mennesker og deres barn, uten 
krav om timebestilling eller henvisning.
De ansattes jobb er å veilede brukere i den  
situas  jonen de er i og på de avgjørelser de tar, samt 
ha fokus på den enkeltes subjektive opplevelse av  
de krenkelser den har vært utsatt for. Vi skal gi  
hjelp til selvhjelp ved å maksimere brukerens evne  
til å håndtere egen livssituasjon. 

DETTE FORUTSETTER INDIVIDUELL TILRETTE- 
LEGGING OG EN BOTID SOM ER TILPASSET  
INDIVIDUELLE BEHOV.

KRISESENTRENE ARBEIDER 
PÅ SAMFUNNS-, GRUPPE - 
OG INDIVIDNIVÅ FOR ALLE 
MENNESKERS 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
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Krisesenteret i Salten er en kommunal virksomhet 
og et profesjonelt hjelpetilbud til mennesker som er 
utsatt for vold, overgrep og andre krenkelser i nære 
relasjoner.

Bo- og samtaletilbudet til kvinner og menn er adskilt.

KRISESENTERET SKAL IVARETA FØLGENDE OPP-
DRAG:
• Sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til 

mennesker som er utsatt for vold eller trusler 
om vold i nære relasjoner. Krisesenteret skal gi 
brukerne støtte, veiledning og hjelp til å komme i 
kontakt med andre deler av tjenesteapparatet.

• Basere vår hjelp på «hjelp til selvhjelp». Dette  
innebærer å bidra til at de som er utsatt for vold og 
krenkelser gis mot, myndighet og mulighet til selv 
å gjøre noe med sin egen og sine eventuelle barns 
situasjon. 

• Avdekke vold og overgrep. Ikke all vold er synlig.  
Vi vil bidra til å synliggjøre all vold gjennom å sette 
søkelys på hva vold, overgrep og krenkelser er, 
hvordan det ser ut, og hva det gjør med menneskets  
mulighet til et verdig liv. Vold er et angrep på  
grunnleggende menneskerettigheter.

KRISESENTERETS FORMÅL

VÅRE OPPGAVER ER:

• Å ha et gratis heldøgns-, trygt og  
midlertidig botilbud. 

• Å ha et gratis dagtilbud. 
• Å ha oppfølging i reetableringsfasen. 
• Å ha et lavterskeltilbud uten krav om 

henvisning. 
• Å ha nødvendig kompetanse til å ta 

vare på de særskilte behovene til hver 
enkelt. 

• Å ta vare på barn på en god måte som 
er tilpasset deres særskilte behov. 

• Å gi tilbud om tolk der den vi møter 
har behov for det. 

(Krisesentersekretariatet – medlemssentrenes 
verdidokument «Retten til et liv uten vold» 2015)
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Ingen kan avvises på bakgrunn av hvor de  kommer 
fra eller hvor i landet de har bosteds adresse. 
Så lenge de er omfattet av lovens definisjon av 
målgruppe – har de rett til å benytte seg av vårt  
tilbud.

Krisesenteret skal bistå brukeren til kontakt med 
det øvrige hjelpeapparatet, uavhengig av hvilken  
kommune brukeren kommer fra. Det er fritt krise-
sentervalg i Norge, dette innebærer at Krise-
senteret i Salten også tar imot brukere fra om råder 
utenfor vårt geografiske nedslagsfelt.   
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Kommunene i Norge skal i henhold til «Lov om  
kommunale krisesentertilbud» sikre et godt og hel-
hetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn 
utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. 
Loven pålegger kommunene å sørge for at tilbudet  

gir brukerne støtte, rettledning og hjelp til å  
kontakte det øvrige hjelpeapparatet. Tilbudet skal 
være gratis og døgntilgjengelig, og inneholde både 
telefon tjeneste, dagtilbud og botilbud. Botilbudet til 
kvinner og menn skal være fysisk adskilt.

KRISESENTERLOVEN
§ 2. KRAV TIL KRISESENTERTILBODET

Kommunen skal sørgje for eit krisesentertilbod som skal kunne nyttast av personar som 
er utsette for vald eller truslar om vald i nære relasjonar, og som har behov for rådgjeving 
eller eit trygt og mellombels butilbod.
Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova).

Det presiseres at krisesenteret i Salten gir et tilbud til alle mennesker, uavhengig av kjønn. 
Vi anerkjenner en bredere kjønnsdefinisjon. Loven pålegger kommunene et tilbud til 
kvinner, menn og barn – vi gir et tilbud til mennesker.
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Noen grupper er særskilt sårbare for å bli utsatt 
for vold i nære relasjoner. Kvinner og barn er alltid  
sårbare. Dessuten er mennesker med ulike typer 
helseutfordringer, rusavhengige, minoriteter og  
eldre ekstra sårbare for å bli utsatt for denne type 
vold. Kommunene er pliktige å sørge for at krise- 
sentertilbudet er tilrettelagt for brukere med  
særskilte behov. Samarbeid med rustjeneste og 
helsevesen blir i disse tilfellene særlig viktig for å 
kunne gi brukerne trygghet, sikkerhet og tilrettelagt 
oppfølging. 

Vi gir alle i vår målgruppe et tilbud om samtaleopp-
følging, råd og veiledning fra krisesenteret. Lov om 
kommunale krisesentertilbud pålegger kommunene  
å legge til rette for at alle utsatt for denne type  
krenkelser blir gitt et tilbud i tråd med loven.

TILBUDET SKAL OGSÅ GI RETT TIL OPPFØLGING I 
RE-ETABLERINGSFASEN. 

DETTE KAN FOR EKSEMPEL OMFATTE:   
• Telefonoppfølging
• Støttesamtaler ved krisesenteret etter utflytting
• Hjemmebesøk (vurderes)
• Foreldreveiledning
• Deltakelse i grupper
• Tilgang til tilrettelagte aktiviteter
• Bistand til praktisk tilrettelegging av hverdagen.
• Sikre oppfølging og tiltak i regi av andre tjenester, 

som helsetjeneste, NAV, Flyktningkontor, Politiet, 
Barneverntjenesten med flere.

En stor del av krisesenterets dagbrukere er tidligere 
beboere.

Kommunen har ansvar for at brukeren får oppfølging 
de har rett på etter annet lovverk. 

Bestemmelsen om oppfølging i reetablerings-
fasen gjelder også for barn. 
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Krisesenteret i Salten  er en kommunal virksomhet. 
Vi er et av landets 46 krisesentre. I Bodø kommune 
er krisesenteret en del av Helse- og Sosialavdelingen  
og er organisert under Helsekontoret.

Bodø kommune som vertskommune utfører en 
lovpålagt oppgave for flere kommuner og har pr i 

dag samarbeidsavtale med følgende 12 kommuner: 
Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Lurøy, Meløy, 
Rødøy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold og Værøy.  
Krisesenteret dekker et befolkningsområde på ca. 
87.500 innbyggere. 

Bodø kommune som vertskommune skal bistå 
senteret i vanskelige, krevende saker. Ledelsen i 
Bodø kommune opptrer veiledende og støttende og 
anerkjenner krisesenterets posisjon i kommune- 
organisasjonen.

Vi har i 2019 ikke bedt vår vertskommune om bistand 
utover generelle problemsstillinger som omhandler 
ressurser, lokaler og boliger til vår målgruppe.  
 
I 2019 har krisesenteret hatt 17 ansatte tilknyttet 
krisesenteret i et arbeidsforhold, til sammen 9,7 
 årsverk. Personalgruppa har bestått av 13 ordinært  
ansatte og 4 tilkallingsvikarer. Vi har både  
kvinnelige og mannlige ansatte (entall: mann),  
disse repre senterer et stort aldersspenn og ulike  
landbakgrunner, språk og kulturer, samt ulike  
profesjoner  relevant for virksomheten. 

DRIFT AV KRISESENTERET

Bodø kommune som vertskommune og 
Krisesenteret i Salten er enige om at krise- 
senteret skal beholde sin egenart, og at 
driften må harmonere med krisesenterets 
overordnete mål, verdigrunnlag og ideologi. 
Bodø kommune som vertskommune viser 
stor respekt for dette prinsippet.
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Vi hadde i 2019 8 hele stillinger (100%) – resten var 
deltidsansatte. 9 personer gikk i turnus. 

 VI HAR FØLGENDE ANSATTE:
• Daglig leder- 100 % stilling
• Avdelingsleder – 50 % stilling
• Merkantil ansatt – 50 % stilling
• Sikkerhetskonsulent – 100 % stilling
• 2 miljøterapeuter – 100 % stilling i turnus
• 2 miljøarbeidere – 100 % i turnus
• 2 barnefaglig ansvarlige – 100 % stilling i turnus 
• 3 miljøarbeidere - i deltidsstillinger – turnus
• 4 tilkallingsvikarer

13 av de ansatte har formell helse-/sosial-/ 
sikkerhetsfaglig kompetanse (sosionom, barneverns- 
pedagog, vernepleier, enhetsterapeut, politi, barne-
hagelærer, jurist), én ansatt har kontorfaglig  
utdanning som etterspurt for stillingen, de andre 
har annen kompetanse og uten unntak også real- 
kompetanse. 

Daglig drift av krisesenteret ivaretas av daglig leder 
i 100 % stilling. Daglig leder innehar de nødvendige 
formelle kvalifikasjoner som kreves av stillingen. 
Leder har ansvar for at senteret fungerer og leverer 
sine tjenester til målgruppen, ansvar for daglig drift 
og budsjett- og personalansvar. Leder jobber på alle 
nivå – både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Avdelingsleder er daglig leders stedfortreder, og har 
overordnet ansvar for det merkantile arbeidet, som i 
tillegg ivaretas av merkantil ansatt/fagarbeider.

Sikkerhetskonsulent har i hovedsak ansvar for sikker - 
hetsarbeid, risikovurderinger, sårbarhetsanalyser, 
beredskap- og sikkerhetsplaner og samarbeid med 
politiet.  

Barnefaglig ansvarlige utgjør barnefaglig team og 
følger opp alle barn på krisesenteret med et særskilt 
ansvar for at deres rettigheter og behov er ivaretatt. 

Våre miljøterapeuter ivaretar samtaletilbud og  
metodisk sosialfaglig oppfølging av brukere. Miljø- 
arbeiderne har ansvar for brukernes bomiljø og  
tilrettelegging av hverdagen på krisesenteret, daglige 
gjøremål, fritidsaktiviteter og liknende.

Krisesenteret har helkontinuerlig drift og døgnåpent 
tilbud. Ansatte skal i hovedsak ivareta beboere, dag-
brukere og telefontjeneste, samt håndtere inntak, 
vurdere skadeomfang og risiko, sørge for iverk- 
settelse av sikkerhetstiltak, og utøve debrifing og 
krisehåndtering.

Alle ansatte på krisesenteret pålegges veiledning. 
Behovet for yrkesfaglig veiledning av ansatte på krise- 
sentrene er utbredt og av stor viktighet, både for å 
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sikre kvalitet i det faglige tilbudet krisesentrene skal 
gi til sine brukere, samt sørge for en ivaretakelse av 
den enkelte ansatte og gruppen av medarbeidere.

De ansatte ved krisesenteret gis tilgang til både  
individuell veiledning, gruppeveiledning og kollega- 
basert veiledning. Gjennomgang av særlig krevende 
og kompliserte brukersaker, egne reaksjoner og  
opplevelser og mestring av disse står i fokus. 

I veiledning jobbes det med ansattes relasjon til 
 brukere, samt ulike mekanismer, holdninger,  
erfa ringer og reaksjoner som påvirker med arbeiderne  
i det arbeidet de skal gjøre. Både nyutdan nede 
og  erfarne medarbeidere pålegges veiledning.  
Vei led nings  behovet knyttet til vårt spesifikke arbeids-
område er stort. De ansatte jobber ofte alene med 
tøffe og krevende brukersaker og farlige trusselbilder. 

Daglig leder har medarbeidersamtaler med med- 
arbeiderne minimum 1 gang pr år. De ansatte får 
dessuten tilbud om jevnlige utviklings-/veilednings-
samtaler med leder. 

Alle medarbeidere ved krisesenteret får hygiene- 
opplæring og tilbys vaksine mot hepatitt A og B, polio, 
difteri og stivkrampe. De ansatte er pålagt opplæring 
i sikkerhetsarbeid. Alle blir for øvrig gitt opplæring 
knyttet til den problematikken vi jobber med. 

OBLIGATORISK OPPLÆRING FOR ALLE ANSATTE ER:
• VIVAT– intervensjon ved selvmordsfare
• SARA – verktøy for risikovurdering ved partnervold
• Førstehjelp (skade- og krisehåndtering)
• Selvforsvar
• E-læringskurs – vold og seksuelle overgrep mot 

barn
• E-læringskurs – Stø Kurs - traumeforståelse
• Deltakelse i utadrettet arbeid

Ansatte skal dessuten gjennomgå kurs og opplæring-
er knyttet til de ulike stillingenes ansvarsområde, 
dette kan for eksempel være ICDP for barnefaglig 
ansatte.

De ansatte lønnes etter kommunal tariff. Våre  
arbeidstakere er forsikret gjennom Bodø Kommunale 
Pensjonskasse. 

International Child Development Programme 
(ICDP) er et enkelt, helsefremmende og fore-
byggende program som har som mål å styrke 
omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det 
retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres 
omsorgskompetanse. (ICDP.no)
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Ved krisesenteret har vi fokus på fysisk aktivitet som 
forebyggende tiltak og alle ansatte får tilbud om å  
delta på ulike aktivitetskampanjer også i arbeidstiden. 
Det legges til rette for å ivareta individuelle behov,  
slik at alle kan utføre jobben sin på en tilfredsstillende  
måte for alle parter. De ansatte gis tilbud om NADA 
øreakupunktur. Ansatte har tilgang til enkle trenings- 
apparater på krisesenteret. I 2019 deltok ansatte på 
medisinsk yoga.

Krisesenteret har lite sykefravær blant de ansatte.  
Vi har høy oppmøteprosent på personalmøter og  
høy grad av deltakelse på opplærings- og  
skoleringstiltak. Krisesenteret har utarbeidet egen 
IA-handlingsplan, denne evalueres 2 ganger pr år.  

Krisesenteret i Salten har fra oppstart gjennom sin 
virksomhet bistått voldsutsatte kvinner og deres 
barn, og hadde før bare kvinnelige ansatte ved krise- 
senteret. Fra i 2010 har krisesenteret også gitt  
tilbud til voldsutsatte menn. Det er pr tiden ansatt én  
mannlig medarbeider. Vårt mål er i bedre grad å nå 
voldsutsatte menn med vårt tilbud, det vil da være 
ønskelig å ansette flere mannlige medarbeidere til å 
jobbe med den mannlige delen av målgruppen.

I forhold til likestillingsarbeid i vår virksomhet har vi 
gjennom utadrettet arbeid, opplysningsarbeid og  
dokumentasjon som formål å avdekke volds - 
prob le ma tikkens karakter og kjønnsperspektivet på 
vold.
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Som ansatt ved krisesentret i Salten over mange år vil jeg beskrive Krisesenteret som en arbeidsplass der vi som  
jobber sammen har stor respekt for hverandre. Dette gjør arbeidsmiljøet til et sted hvor vi trygt kan dele  
perspektiver, på tvers av profesjoner og erfaringer. 

Den faglige oppfølgingen er veldig godt spisset mot det feltet vi jobber innenfor. Vi får alltid oppdatert og god 
kunnskap om fagfeltet. Den tverrfaglige kompetansen som kreves i jobben verdsettes og vedlikeholdes. 

De man kanskje lærer mest av er de mennesker man møter -våre brukere. Mennesker som står i en storm av ut-
fordringer deler ofte vanskelige erfaringer med oss ansatte. Dette gir oss en innsikt og verdifull erfaringskunnskap. 

I veiledning lærer vi å se andre, kjenne på egen sårbarhet samt bli kjent med både oss selv og de vi jobber sammen 
med. Dette synes jeg er nyttig i møte med sårbarhet og traumer hos våre tjenestemottakere. Veiledning er en viktig 
ressurs som gjør oss ansatte tryggere på oss selv og de vi jobber sammen med. 

Å jobbe på krisesentret i Salten er som å være del av en familie der alle har lik verdi, om du jobber full tid, deltid, 
ekstra eller er ufaglært står du på lik linje med de andre ansatte og din stemme er like viktig. 

Det beste med jobben er å se at livet kan bli bedre for de vi møter og at man får være en del av en ny start for veldig 
mange familier. Jeg har opplevd utallige fine menneskemøter på huset vårt både mellom store og små som setter 
spor i hjertet.  

Ansatt ved krisesenteret i Salten
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Overordnet fokus for krisesenterets virksomhet er å 
sikre at vi leverer tjenester til brukergruppen på en 
tilfredsstillende måte, samt at driften harmonerer 
med lovverk og overordnet mål og ideologi. 

OPPSUMMERT HAR DET I 2019 VÆRT FOKUS PÅ 
FØLGENDE UTFORDRINGER:
1. Behov for nye lokaler med universell utforming 

og god nok kapasitet i henhold til lovens krav.

2. Behov for en oppegående og aktiv kommunal  
handlingsplan rundt problematikken vold i 
nære relasjoner.

3. Behov for tilrettelegging av krisesentertilbudet 
til særskilt sårbare brukere, med hovedfokus på 
rusproblematikk, psykiske helseutfordringer  
og nedsatt funksjonsevne.

4. Behov for koordinert innsats i oppfølgingen av 
brukere i krisesentertilbudet.

5. Behov for økt fokus på sikkerhets- og 
beredskapsarbeid.

1. Behov for nye lokaler med universell utforming 
og god nok kapasitet i henhold til lovens krav. 
Bodø bystyre vedtok ved budsjettbehandlingen for 
2018 at det skal bygges nytt krisesenter i Bodø.  
Fremtidige lokaler skal være utformet i tråd 
med krav om universell utforming, sikkerhet og  
kapasitet. Bodø kommune er sitt ansvar bevisst 
når det gjelder å gi et kvalitetsmessig godt og 
sikkert krisesentertilbud, i tråd med loven, og 
det settes også fokus på å gi ansatte gode nok  
arbeidsrammer og -betingelser. 

HOVEDPRIORITERINGER 2019
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 I 2019 har krisesenteret brukt tid og ressurser  
på å jobbe med programmering av nytt  krise- 
senter, det skal utarbeides et rom- og funksjons- 
program hvor det fremgår hvilke funksjoner  
et nytt krisesenter skal ha og hvordan funksjonene 
skal virke sammen. Det er gjort vurdering på  
plassering av nytt krisesenter og hvordan nytt 
bygg skal oppfylle krav i Bodø kommunes  
miljø- og energiplan for 2019-2031.

2. Behov for en oppegående og aktiv kommunal  
handlingsplan rundt problematikken vold i nære 
relasjoner. I regjeringens handlingsplan mot 
vold i nære relasjoner 2014-2017 oppfordres  
landets kommuner å utarbeide kommunale 
handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.  

 Bodø kommune vedtok kommunal handlingsplan 
for bekjempelse av vold i nære relasjoner 2010. 
Med bakgrunn i politisk vedtak fra 2015 skulle  
denne planen vært rullert, men mangel på  
ressurser førte til at dette arbeidet ble satt på  
vent. I 2017 overtok krisesenteret ansvaret  
for å revidere handlingsplanen. Høsten 2017 
ble ny plan vedtatt i bystyret. Planen er todelt  
og består av en fagdel og en tiltaksdel.  
Krisesenteret har stått for kontinuerlig  opp- 
datering, revidering og utvikling av planen  
gjennom 2019.

3. Behov for tilrettelegging av krisesentertilbudet 
til særskilt sårbare brukere, med hovedfokus på 
rusproblematikk, psykiske helseutfordringer og 
nedsatt funksjonsevne. 

 
 Krisesenteret i Salten er ikke tilrettelagt for 

brukere med ulike tilleggsutfordringer. 

 Krisesenteret mangler universell utforming av  
lokaler. Vi mangler skjermingsmuligheter. Vi har 
for lite kunnskap om visse brukergrupper og  
begrenset kapasitet til omfattende oppfølging. 

 Pr i dag vurderes det som lite hensiktsmessig 
å gjøre ytterligere påkostninger i eksisterende  
lokaler, med tanke på at det skal bygges nytt  
krisesenter i nær fremtid. Det jobbes med å få på 
plass gode samhandlingsrutiner i kommunen, slik 
at alle voldsutsatte får et tilbud som er tilrettelagt 
deres behov.  

 Det foreligger prosedyre mellom krisesenteret  
og Tildelingskontoret, med klare rutiner for  
ivaretakelse av brukere med store funksjons- 
nedsettelser, rusproblematikk og store psykiske 
helseutfordringer. Bodø kommune vil slik ivareta 
sin plikt til å gi et trygt krisesentertilbud til alle 
som trenger det.
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4. Behov for koordinert innsats i oppfølgingen av 
brukere i krisesentertilbudet.

 Krisesenteret i Saltens tilbud til brukere avhenger 
av et godt samarbeid med det øvrige tjeneste- 
apparatet. Våre brukere vil ofte ha bruk for ulike 
tjenester. Det er utfordrende å bo på et krise- 
senter, under beskyttelse, kanskje med omsorg 
for flere barn, og samtidig være nødt til å tilegne 
seg hjelpetjenester i form av søknader, møter og 
oppfølging. Vi som yter disse tjenestene bør ha 
som mål å gjøre det enkelt for våre brukere å få 
hjelp. Ved at vi koordinerer våre hjelpetjenester 
og legger til rette for samarbeid, vil våre brukere 
få bedre og raskere hjelp. Grundig kartlegging i 
innledningsfasen er nødvendig og denne jobben  
gjøres ved krisesenteret i første del av opp- 
følgingen. 

 Krisesenteret har i 2019 utarbeidet samarbeids- 
avtaler og samhandlingsrutiner med flere av 
våre samarbeidsparter. Dette sikrer kvalitet og  
effekti vitet i arbeidet. Vi innhenter samtykke fra  
våre brukere, slik at vi blir gitt tillatelse til å  
innhente/utlevere opplysninger til de aktørene 
brukeren  ønsker å involvere i saken.

 Krisesenteret oppfordrer Bodø kommune til å  
ansette en kommunal voldskoordinator – i tråd  
med mål i kommunal Handlingsplan, slik at opp- 
følgingen av voldsutsatte blir godt nok ivaretatt. 
En slik voldskoordinator kan dessuten gis ansvar 
for oppfølging av øvrige tiltak og mål i Handlings- 
planen, koordinering av Ressursbanken, samt 
koordinering av arbeidet med voldsutsatte på alle 
nivå.

LOV OM KOMMUNALE KRISESENTERTILBOD 
- § 4. SAMORDNING AV TENESTER:

«Kommunen skal sørgje for at kvinner, menn og barn som er utsette for vald eller truslar om vald i nære 
relasjonar, får ei heilskapleg oppfølging gjennom samordning av tiltak mellom krisesentertilbodet og 
andre delar av tenesteapparatet.»
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5. Behov for økt fokus på sikkerhets- og 
beredskapsarbeid.

 De siste årene har vi sett ei økning av høyrisiko-
saker, hvor trusselbildet har vært alvorlig og hvor 
det har vært behov for tett samarbeid med politi. 
Det stiller krav til at sikkerheten på krisesenteret 
håndteres godt nok. Dette synliggjør den sårbar-
heten vi pr i dag har knyttet til personalressurser 
og til fysiske rammer. 

 
 Krisesenteret er avhengig av et tett samarbeid med 

politiet. På landsbasis viser statistikk at politiet er 

den offentlige instansen som står for flest kontakt- 
formidlinger til krisesenteret. Vi er tilfredse med 
det samarbeidet vi har etablert med Nordland 
politidistrikt, og vil særlig fremheve de viktige  
rollene til familievoldskoordinator og SARA- 
koordinator. Rask iverksettelse av sikkerhetstilt-
ak som voldsalarm og besøksforbud, også mot 
eget hjem, bidrar til trygghet og raskere utflytting 
av krisesenteret for våre beboere. Vi ser frem til 
økt bruk av omvendt voldsalarm i de tilfeller det  
foreligger dom for utøvelse av vold.
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ØKONOMI
Krisesenterets budsjett for 2019 var på kr  
8 433 600,-. Krisesenteret har en nøktern drift 
og holder seg til de rammene som er gitt i års- 
budsjettet. 

Krisesenteret mottar prosjektmidler fra ulike  
organer og instanser, som gjør det mulig å jobbe 
bredere med forebygging, opplysningsarbeid, og 
brukerarbeid.

Krisesenteret mottar også pengegaver, mye 
av dette knyttet til og utløst av kampanjer og 
utadrettet arbeid. Pengene kommer alltid 
brukergruppen til gode, og går i stor grad til 
brukerne direkte, til utstyr og opplevelser eller 
benyttes til å styrke tilbudet for våre brukere.
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Krisesenteret leier kommunal bolig. Boligen er bygd 
i 1953, og har et bruttoareal på ca. 250 kvadratmeter.
Huset er innredet for å kunne ta imot brukere, 
både som dagbrukere og som beboere. Vi har fire 
akuttsoverom. Huset har 2 små hybler, beregnet på 
brukere som skal bo over lengre tid.

Krisesenterhuset er et tilbud til kvinner og barn. 
Kvinner som bor på senteret, får eget soverom til seg 
og barna. Stue, kjøkken, 3 bad og vaskerom deles 
med de øvrige beboerne. Vi har lekerom for de minste 
barna, men mangler oppholdsrom som er egnet for 
større barn/tenåringer. Vi har et lite treningsrom, slik 
at beboere som ikke fritt kan bevege seg utendørs, 
kan drive med fysisk aktivitet innendørs.  

Det er 2 kontorer og vakt-/personalrom i huset. Det 
er et sterkt behov for flere kontorplasser. Pr i dag 
deler 17 ansatte 2 ordinære kontorplasser. I tillegg 
benytter vi lånekontorer eksternt, ved Helsekontoret. 
Det er ikke gunstig for vår type virksomhet å være 
spredt på ulike lokasjoner.

Vi har ikke eget soverom for hvilende vakt, nattevakt 
hviler på kombinert vaktrom/pauserom/kontor. Det 

finnes ikke møterom, eller rom egnet for gruppe- 
samtaler.

Det er dårlig inneklima på grunn av manglende  
ventilasjon, og vi holder til i en støysone som virker  
svært forstyrrende på vår arbeidssituasjon. Bodø 
kommune ved ledelse er grundig informert om  
gjeldende forhold og hovedverneombud og bedrifts- 
helsetjeneste er involvert i utfordringene.

Utearealet er stort og fint. Uteområdet er ikke inn- 
gjerdet, men området overvåkes via kameraanlegg.  
For mange barn som kommer til krisesenteret kan 
sikkerhetsregimet rundt mor og barn være høyt, 
noe som fører til begrenset bevegelsesfrihet. Det er  
viktig at uteområdet er trygt og samtidig tilrettelagt 
for ulike former for lek og aktiviteter. 

Huset er utstyrt med rampe, utvidet døråpning,  
handikapbad/-toalett. Et av brukerrommene er  
tilrettelagt rullestolbrukere. Vi har gjort små ut- 
bedringer av lokalene med hensikt å tilrettelegge  
bedre for brukere med funksjonsnedsettelser. Øvrige 
tiltak avventes fordi det planlegges nytt bygg.

KRISESENTERETS LOKALER
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Krisesenterhuset skal fungere som et vanlig  
hjem. Beboerne ivaretar, i den grad de er i 
stand til det, sine vanlige dagaktiviteter. Alle 
tar vare på egne barn, lager sin egen mat, 
vasker sine klær og utfører andre praktiske 
gjøremål. De får støtte og hjelp fra ansatte 
hvis de har behov for det. Rengjøring av  
fellesrom blir utført av rengjøringsbyrå.  
Sengeklær og håndklær leveres vaskeri, 
dette av hensyn til smittevern.

Det bemerkes at krisesenterets lokaler ut-
settes for stor gjennomtrekk, noe som fører 
til fortløpende slitasje både på lokaler og på 
utstyr, og behov for utstrakt rengjøring.  

Beboerne kjøper inn egne dagligvarer, og det 
beregnes da ingen kostnader ved oppholdet 
på krisesenteret. Krisesenteret må til enhver 
tid ha mat i beredskap for akuttinntak (kveld/
natt/helg).

1-2 ganger pr uke arrangeres beboersamling 
på huset. Da møtes både beboere og ansatte 
til sosial sammenkomst med matlaging og 
ulike aktiviteter. Det organiseres også  
samlinger for dagbrukere. Dette oppleves 
svært betydningsfullt for våre brukere, og er 
et av miljøtiltakene som skal prioriteres.  
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Det er stort fokus på sikkerhet i krisesentertilbudet. 
Krisesenterbygget er sikret med alarmanlegg, 
både knyttet til brannsikkerhet, til inntrenging og til  
sikkerhet på innsiden av huset. De ansatte kan  
benytte smykkealarm, voldsalarm, det er montert 
panikknapper på innsiden av huset, vindusalarm, 
porttelefon og kameraanlegg knyttet til uteområdet 
og inngangsparti.

Krisesenteret har gode sikkerhetsrutiner, bered- 
s kapsplaner og tiltakskort for ulike hendelser som 
kan oppstå. De ansatte går gjennom øvelser og 
lærer teknikker for å nedskalere eller avverge farlige  
situasjoner, samt beskytte seg ved angrep.

Krisesenteret i Salten arbeider kontinuerlig med 
kvalitetsforbedring av sikkerhetsrutiner og fysisk 
sikring av senteret. Dette arbeidet gjøres i sam arbeid 
med de ansatte, daglig leder og relevante etater 
knyttet til sikkerhetsarbeid. Arbeidet reguleres i Lov 
om kommunale krisesentertilbod og «Forskrift om 
fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet».

Det er viktig at vi fortløpende kartlegger og vurderer  
uønskede hendelser, avvik, sikkerhetsrutiner og 
adgangskontroll, samt bygningsmessige forhold og 
fysiske varslingstiltak.
Politiet bidrar i kartleggingen av sikringsbehov ved 
krisesenteret.

Med bakgrunn i virksomhetens art, kan Krisesentret 
i Salten være sårbar for hendelser knyttet til vold og 
trusler. Uansett hvilke typer tiltak som iverksettes, 
vil det alltid være mulighet for uønskede hendelser.  
Målet for Krisesenteret i Salten må derfor være å  
redusere sårbarheten i størst mulig grad med for- 
skjellige sikkerhetstiltak og forebygging. 

Det skal jobbes kontinuerlig med sikkerheten 
på krisesenteret, både brukernes og de ansattes  
sikkerhet. De ansatte skal ha grundig opplæring og 
delta på øvelser.

HMS-plan, beredskapsplan og rutineplan gjennom-
gås med jevne mellomrom. 

SIKKERHET VED KRISESENTERET 
I SALTEN
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Krisesentrene i Norge har et samfunnsoppdrag: vi 
skal synliggjøre vold- og overgrepsproblematikk,   
sette søkelys på samfunnets håndtering av  
problematikken og være et talerør for sårbare grupper. 

MEDIA
Krisesenteret i Salten ønsker å være en sterk 
stemme i samfunnsdebatten omkring temaet vold og 
overgrep, og media blir derfor en viktig arena for oss. 
Mange ganger i løpet av året opptrer krisesenteret i 
media: avis, radio, tv, tidsskrifter, fagblader o.l.

GENERELLE AKTIVITETER
Krisesenterets ansatte deltar stadig på kurs og 
konferanser knyttet til vårt arbeidsfelt. Vi underviser,  
arrangerer seminarer og informasjonsmøter for 
skoleelever, studenter, lag, foreninger, organisas joner  
og samarbeidsparter. Vi holder innlegg på kurs og 
konferanser lokalt, regionalt, nasjonalt og også  
internasjonalt. Krisesenteret arrangerer dessuten 
selv konferanser og har gjort det flere ganger i 2019.  
Vi har besøk av skoleelever, studenter (fra hele verden) 
politikere, fagansatte og andre på krisesenteret.

Ansatte deltar ofte  på ulike samarbeidsmøter 
knyttet til den enkelte bruker, dette kan være med 
politi, barnevern, Nav, advokat, skole, barnehage og  
andre. Vi vitner i rettsak og fylkesnemnd både lokalt  
og andre steder i landet.

Krisesenteret driver holdningsskapende og fore- 
byggende arbeid gjennom ulike markeringer og  
kampanjer.

Både ansatte og brukere er i 2019 blitt intervjuet i 
forbindelse med ulike undersøkelser og forsknings- 
opplegg. Ansatte deltar på krisesentrenes regionale 
og nasjonale samling, samt Krisesenter- 
sekretariatets årsmøte.

SAMARBEID
✔ Vi har i 2019 hatt samarbeidsmøter med flere  

aktører: Amathea, ATV , Barneombudet, Bufdir, 
Den norske Kirke, Dyrebeskyttelsen, Dyrlegene, 
Etisk Råd, Familievernkontoret, Habiliterings- 
teamet, IPS-teamet, Jasska, JURK, Likestillings-
senteret KUN, Likestillings- og Diskriminerings- 

AKTIVITETER I 2019



23

ombudet, NAV, Nord Universitet, Oppfølgings- 
tjenesten, Overgrepsmottaket/Legevakta, Politiet, 
Politihøgskolen, Psykologsenteret, Redd Barna,  
RIBO, ROSA, RVTS Nord, Røde Kors, SMISO,  
Tildelingskontor, Voksenopplæring, advokater,  
barnehager, barneverntjenester, helsesøstre, 
leger, skoler, m.fl. - og dessuten flere krisesentre 
i Norge og Norden.

✔ Har etablert et samarbeidsteam sammen med 
Politiet, ATV og Overgrepsmottaket (VOKS).

✔ Er en del av TOKT, som er et tverroperativt  
kompetanseteam rundt menneskehandel. 
TOKT er et resultat av initiativ fra likestillings- 
senteret KUN, som sammen med RVTS Nord og 
Krisesenteret i Salten ønsker å etablere et system 
for tverretatlig og tverrfaglig innsats i arbeidet mot 
menneskehandel. Prosjektet har mottatt midler 
fra tilskuddsordningen til Justis- og Beredskaps-
departementet på prostitusjons- og menneske-
handelfeltet. Gjennom samarbeid og samhandling 
skal de ulike aktørene i TOKT utarbeide gode  
rutiner og tiltak i arbeidet mot menneskehandel. 
TOKT består i dag av ca. 20 ulike etater/enheter og 
virksomheter som møter menneskehandel som en 
del av sin jobb.

✔ Har ansvar for Ressursbanken, som er et  
kommunalt nettverk av aktører som jobber med 
barn, unge og foreldre.

✔ Sitter i ulike fagnettverk og deltar i ulike ressurs- 
og ansvarsgrupper, samt samarbeidsmøter med 
ulike deler av hjelpeapparatet.

I 2019 har vi fått på plass flere formaliserte sam- 
arbeidsavtaler med andre deler av hjelpeapparatet.

Krisesenteret i Salten samarbeider med virksom-
heter, organisasjoner, forskere og fagnettverk over 
hele verden.

Samarbeid rundt Verdensdag for psykisk helse
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ULIKE PROSJEKTER I 2019

«SPESIELLE RETTSHJELPSTILTAK» 
Statens Sivilrettsforvaltning tildeler økonomisk 
støtte til spesielle rettshjelps-tiltak på krisesentrene. 
Formålet med denne ordningen er å legge til rette 
for rettshjelpstilbud for særlig utsatte grupper og  
mennesker i særlig vanskelige situasjoner. Krise- 
senteret i Salten har hvert år siden 2009 mottatt  
midler fra denne ordningen. 

Det har vært to advokater fast tilsluttet ordningen 
i 2019:
• Advokat Ingrid Maria Holm, Bodø
• Advokat Kristin Fagerheim Hammervik, Bodø

Ut over dette har det vært benyttet flere andre  
advokater, etter brukernes ønsker.

Både dagbrukere og beboere får tilbud om opp- 
følging hos advokat for kartlegging, råd og veiledning. 
Brukere velger selv hvilken advokat de vil benytte, 
også utenom de to som deltar i prosjektet.

Vi har også fast advokatvakt - hvor ansatte kan ringe 
advokatene for råd, veiledning og vurdering av ulike 
problemstillinger for brukerne ved krisesenteret.  
Det har vært ca. 40 saker behandlet under denne  
ordningen i 2019.

Som faste advokater i krisesenterets rettshjelpsordning har vi over flere år bistått både dagbrukere og 
beboere med juridisk bistand, og i tillegg gitt faglig oppfølging av ansatte. Juridiske problemstillinger vi 
møter er allsidige, og brukernes behov for råd og veiledning er ofte akutt. Vi opplever samarbeidet med 
Krisesenteret i Salten både meningsfylt og faglig utviklende. Det å yte juridisk bistand til mennesker som 
opplever krise fordrer evne og ønske om å prioritere dette arbeidet i en hektisk hverdag. Våre ambisjoner 
også for fremtiden er å strekke oss langt for Krisesenteret og deres brukeres behov.

Ingrid Maria Holm og Kristin Fagerheim Hammervik - advokater
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«UT AV VOLD- INN I ARBEID»
Målet for dette prosjektet er å finne tverrfaglige 
løsninger og praktiske tiltak for at kvinner utsatt 
for vold i nære relasjoner skal få tilgang til arbeids-
markedet.

Vold i nære relasjoner er et omfattende sam funns -
problem som særlig rammer kvinner.  Volden kvinner 
er utsatt for påvirker alle områder ved deres liv, 
inkludert arbeid. I Norge er ca. 70% av befolkningen 
generelt yrkesaktive. Bare 1 av 3 kvinner som bor 
på krisesentrene i Norge er yrkesaktive – enten 
i fulltid og deltid. Mange voldsutsatte er utsatt 
for sosial vold og blir isolert fra omgivelse og 
kontrollert av sin voldelige partner. De blir hindret 
i å gå på jobb og blir dermed økonomisk avhengige  
av voldsutøveren. Fysiske og psykiske skader, 
søvnproblematikk, konsentrasjonsvansker, følelse av  
skyld og skam og andre konsekvenser av volden, 
skaper utfordringer når det gjelder å mestre og  
beholde arbeid. 

Brukere ved Krisesenteret i Salten kan få bistand 
fra krisesenterets jobbkoordinator. Jobbkoordinator 
vil kartlegge brukerens muligheter, ressurser og  
ønsker. I samarbeid med NAV og andre aktuelle  
aktører, er målet at bruker skal få tilgang til  
arbeidsmarked og til inntektsgivende arbeid.

Som en del av prosjektet har Krisesenteret utarbeidet 
en nasjonal veileder for arbeidsoppfølging av krise- 
senterbrukere. Denne ble publisert i 2019.

«PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP»
Krisesenteret signerte i 2017 avtale med Psykolog- 
senteret i Bodø, for å sikre våre brukere rask  
psykologisk behandling og oppfølging der dette ikke 
er tilgjengelig innen kommunal- eller spesialisthelse- 
tjeneste. Avtalen garanterer brukere ved Krisesenteret  
time hos Psykologsenteret, med vurderingssamtale i 
løpet av 7 dager. Psykologsenteret kan også bistå med 
veiledning av ansatte, kurs og undervisning. 

Krisesenteret har utarbeidet veilederen «Ut av vold - inn i arbeid».
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«RESSURSBANKEN»
Ressursbanken er et kom mu-
nalt samarbeidsorgan som skal 
bidra til kompetanseheving 
rundt vold og overgrep for alle 
som jobber med mennesker 
i Bodø kommune. Ressurs-
banken er en del av satsingen 
Bodø kommune skal ha for å 
bekjempe vold og overgrep og 
et av tiltakene presentert i den 
kommunale handlingsplanen. 
Etter norsk lov er kommunene 
forpliktet til å gi sine innbyggere, herunder volds- 
utsatte, et forsvarlig tilbud, hvilket krever kunnskap 
og kompetanse i hjelpeapparatet.

Med Ressursbanken følger Bodø kommune opp 
meldingen til Stortinget 2014-2017, med konkrete 
tiltak på områdene forebygging, kunnskap og 
 kompetanse, hjelpe- og behandlingstilbud, samt   
samarbeid og samordning.
 
Ressursbanken har som mål å øke fokuset i hjelpe- 
apparatet på voldens mangfold, omfang og  
konsekvenser. Ressursbanken skal fungere som en 
arena hvor faggruppene som arbeider med volds- 

problematikk kan utveksle ideer, tanker og erfaringer 
med mål om å øke kvaliteten på tjenestene innenfor 
den strukturen som allerede eksisterer. Ressurs-
banken legger ut informasjon både på krisesenterets 
facebook-side, på Ressursbankens facebook-side og 
på Solsia – kommunens intranett.

«SKOLETURNÉ»
Krisesenteret i Salten fikk i 2019 prosjektmidler fra 
Kompetansesenter for Kriminalitetsforebygging til 
prosjektet «Kommuneturné med særlig fokus på  
ungdomsskolene». 

Skolen er en viktig arena for å sikre god kunnskap om 
vold og overgrep i befolkningen, særlig blant barn og 
unge. Skolen har en viktig forebyggende rolle ovenfor 
barn og unge.

Prosjektet har som mål å gi ansatte og elever i  
ungdomskolen en utvidet forståelse av hva vold og 
overgrep er. Tiltaket skal bidra til å senke terskelen 
for å si i fra og be om hjelp. Elevene skal gis kunnskap 
om hvem de kan snakke med om vold og overgrep. 
Tiltaket skal også bidra til at elevene får et innblikk  
i hvordan de kan ta vare på seg selv og andre og  
unngå farlige situasjoner. 
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MÅLSETTINGER VED PROSJEKTET: 
1. Forebygging av vold mot barn og unge.
2. Synliggjøring av dilemmaer og mulige utfordringer 

voldsutsatte barn og ungdom kan ha.
3. Styrking av samarbeid mellom elev og lærer i 

avdekking av krenkelser mot barn og unge. 
4. Kjennskap til hvordan ulike perspektiv kan hindre 

eller bidra til at lærere evner å se hva barn og ung-
dom kan være utsatt for. 

5. Bidra til å senke terskelen slik at elevene selv  
makter å ta kontakt med en voksen dersom de er  
utsatt for vold og overgrep. 

6. Forebygge at unge blir voldsutøvere. 

«FORNÆRMEDES HÅNDBOK»
Krisesenteret har også fått midler fra Kompetanse- 
senter for Kriminalitetsforebygging til bokprosjektet 
«Fornærmedes Rettigheter – en håndbok». Formålet 
med prosjektet er å utarbeide en håndbok som gir en 
klar oversikt over de juridiske rettigheter og plikter 
fornærmede har, og blir en praktisk veiviser til hvor-
dan man kan gå frem for å få realisert sine rettigheter. 
Den som er utsatt for vold og overgrep vil ha behov 
for støtte, hjelp og ulike sikkerhetstiltak. Håndboken 
gir informasjon om hva som er viktig å huske på i en 
innledende fase og hvor den som er utsatt kan finne 
hjelp.

Målgruppen for boka er først og fremst de i Norge som 
er eller har vært ofre for kriminalitet, deres hjelpere 
og pårørende. Det overordnede formålet med boka er 
at den vil bidra til en bedre hverdag for fornærmede, 
og til mer effektiv hjelp og derfor også en lettere vei 
ut av den fastlåste situasjonen mange fornærmede 
opplever å være i. 
Boka vil suppleres med konkrete eksempler, praktisk 
råd og maler. Den vil også inneholde kontakt- 
informasjonen til ulike instanser. Boken skal  
publiseres i årsskiftet 2020/21.

«ARBEIDSBOK TIL BARN»
Krisesenteret fikk i 2019 tilskudd fra Barne-  
Ungdoms- og Familiedirektoratet til å utarbeide  
«Arbeidsbok for barn på krisesenter».

Arbeidsboka blir et pedagogisk verktøy som skal 
brukes i samtaleoppfølging av barn på krisesenter. 
Det bor ca. 1500 barn på landets krisesentre hvert 
år. Mange av disse barna har flyktet fra sitt hjem på 
grunn av vold, trusler og utrygghet. Det finnes nå mye 
kunnskap om de skadevirkningene det har å leve med 
vold eller være utsatt for vold i nære relasjoner. 

Krisesenteret ønsker at barn som kommer til et krise- 
senter skal få en aktiv og medvirkende rolle i sitt liv. 
Det er viktig at barn føler seg ivaretatt, blir tatt på  
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alvor og gis trygghet. Målet med arbeidsboka er at 
barnet skal få en bearbeide de opplevelsene barnet  
har hatt og få en forståelse av oppholdet på  
krisesenteret. Med dette arbeidet ønsker vi å styrke 
barnets selvbilde og psykiske helse, samt forebygge 
senskader senere i livet.
Vi vet at familier som bor på et krisesenter kan bli 
flyttet til andre krisesenter i Norge av ulike grunner. 
Det er en fordel at barnet har en «arbeidsbok» som 
følger barnet til det nye krisesenteret. De ansatte 
på det nye krisesenteret vil være kjent med dette  
verktøyet, og oppfølgingsarbeidet kan starte raskere,  
og på en måte som barnet allerede er kjent med.  
Dette vil bidra til kvalitet og kontinuitet i det arbeidet  
krisesentrene gjør med barna.

Vi jobber, tenker og skisser, sammen med Mikrofilm - og etterhvert 
blir arbeidsboka klar.
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PERSONALAKTIVITETER I 2019 
I 2019 ble det avholdt jevnlige personalmøter for full-
tidsansatte, samt møter for hele personalgruppa. 
Alle ansatte hadde veiledning gjennom hele året.
Personalgruppen deltok også på arbeidsseminar 
i mai, hvor en dag var satt av til teamarbeid og  
veiledning og en dag ble brukt til å jobbe med Bufdirs 
«Veileder»
(https://bufdir.no/vold/Krisesenterveileder/).

OPPLÆRING FOR VÅRE ANSATTE:
• Ansatte har gjennom hele året deltatt på Ressurs-

bankens møter og fagdager.
• Alle primærkontakter har i 2019 jobbet med inn-

føring i Jobpulz – vårt elektroniske journalsystem. 
Det har vært arrangert arbeidsseminar rundt dette 
tema for hele personalgruppen.

• Alle ansatte har hatt pålagt og obligatorisk inn-
føring i selvforsvar, i regi av BBgym.

• Ansatte har deltatt på pålagt og obligatorisk første-
hjelpsopplæring med eksterne instruktører.

• Alle ansatte har deltatt på faglig veiledning.
• Alle ansatte går gjennom krisesenterets interne 

opplæringspakke.
• Alle primærkontakter har vært observatører i 

ulike straffesaker i Salten Tingrett og har i ettertid  

jobbet med analyser og refleksjoner rundt  
lovgivning, rettsprosesser, straffeprosessuelle 
avgjørelser og domsavsigelser.

DELTAKELSE PÅ KURS/KONFERANSER/FOREDRAG
Ansatte har gjennom hele året deltatt på ulike kurs/
konferanser og seminarer rundt tema som angår 
vårt arbeidsfelt. 

FOREDRAG OG INNLEGG FOR ANDRE
Krisesenteret driver utadrettet virksomhet med  
hensikt å forebygge og redusere vold og overgrep i  
samfunnet. En viktig del av dette arbeidet er 
kunnskapsformidling, holdningsskapende virksom- 
het, samt dokumentasjon av problematikken vi  
jobber med. Krisesenteret har arrangert flere  
fagdager i Bodø. Vi har også avholdt fagdager for og i 
samarbeidskommuner, og vært ute på kommuneturné 
på ungdomsskoler. Vi har undervist på videregående 
skoler, voksenopplæring og på Universitet (Barne- 
vern-, sosionom-, vernepleier-, barnehagelærer- og 
politiutdanning). Vi har holdt mange faginnlegg og 
presentasjoner for samarbeidsparter, fagforeninger, 
lag og organisasjoner og vi har holdt flere innlegg på 
kurs, seminarer og konferanser i både inn- og utland.
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KONFERANSER OG ANNET ARRANGERT AV  
KRISESENTERET/RESSURSBANKEN/VOKS 
Krisesenteret har selv og også som en del av  
Ressursbanken og VOKS arrangert flere kurs og  
konferanser gjennom 2019. 

I januar arrangerte vi, som en del av VOKS-nettverket  
kveldsseminar med Per Isdal med temaet «Med- 
følelsens pris».
I februar var vi sammen med ulike aktører med å  
arrangere Messe for Verdighet.
I februar arrangerte vi fagdag med Ole Greger Lillevik  
med tittelen «Vold mot barn – traumesensitiv 
forståelse og tilnærming».

25. april arrangerte vi vår årlige barnekonferanse 
«Alle barn er alles ansvar». Her holdt Mona Anita 
Espedal – kjent fra dokumentaren «En søsters kamp» 
på NRK - innlegg. Også Forandringsfabrikken, Inge 
Nordhaug og Sofie Frost holdt innlegg med fokus på 
sårbare barn.
Bodø barneteater åpnet konferansen med fremføring 
av ulike tekster.

I oktober deltok vi på markeringen av Verdensdagen 
for Psykisk Helse, med appeller, innlegg, stand og 
aksjoner.

30. oktober arrangerte vi konferansen «De stemme-
løse ofrene – vold mot dyr som en del av vold i  
nære relasjoner». Her fikk vi sterke innlegg fra flere 
kapasiteter på feltet:
• Tove Hægg Versland- faglig leder, Vest-Agder  

Krisesenter 
• Karianne Muri- forsker, NMBU Veterinærhøgskolen
• Åshild Roaldset- daglig leder, Dyrebeskyttelsen, 
• Linda Bakken Bøe- klinikkveterinær/ medeier, 

Dyrlegene Bodø 
• Mary Jo Vollmer Sandholm- rådgiver på OUS 

Sosped Ullevål 

25. november arrangerte vi fagdagen «Kultursensitivt 
arbeid med minoritetsfamilier – mellom bekymring 
og tvang». Psykologspesialist Judith Van Der Weele 
og psykolog og skuespiller Jon Nicholas satte fokus 
på hvordan vi kan bli i bedre i stand til dialog med  
etniske minoritetsfamilier om oppdragervold.
 
I desember hadde vi flere arrangement knyttet til 
16-dagers aksjonen:
1. desember arrangerte vi dialogseminar sammen 
med Amathea. Temaet var: «Å oppdra barn og danne 
familie i et nytt land og kultur kan være ut- 
fordrende...» Foredragsholder var Leoul Mekonen, 
som er prosjektleder i Amathea og ansatt ved regions- 
senter for barn og unges psykiske helse. 
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Bodø Barneteater åpner konferansen “Alle barn er alles ansvar”. Konferanse “Vold mot dyr”.

Krisesenteret underviser på Bodø Voksenopplæring. Krisesenteret holder innlegg på ECDV - European  Conferance 
on Domestic Violence.
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4. desember satte vi fokus på politiets møte med volds- 
utsatte barn. Oddbjørg Edvardsen, første- 
amanuensis ved Politihøgskolen presenterte sin 
avhandling «Politipatruljens møte med barn som  
lever med vold i hjemmet». Hun hadde med seg  
kollega og politioverbetjent  Turid Eline Nordahl 
Kviseth. Barneverntjenesten Bodø, Alternativ til Vold, 
Statens Barnehus og Krisesenteret holdt også inn-
legg.

6. desember arrangerte vi åpent «Dialogseminar om 
vold mot eldre», hvor daglig leder ved krisesenteret  
foreleste om det skjulte samfunnsproblemet vold 
mot eldre er.

Krisesenterets sommerfuglutstilling var utstilt  
gjennom hele 16-dagers kampanjen i Bodøs nye  
Rådhus. Utstillingen består av ca 3000 sommerfugler, 
brettet i origami. Hver av disse representerer en  
beboer ved krisesenteret vårt – de har ulik størrelse,  
ulikt mønster, noen er små og representerer barn, 
alle er helt unike. Sommerfuglene symboliserer alle 
de nesten 3000 kvinner og barn som har benyttet seg 
av botilbudet på Krisesentertilbudet i Salten over 
36 år. Hver av disse har blitt holdt i hånden av våre  
ansatte, de har fått omsorg og hjelp til å rette ut  
vingene igjen, slik at de kunne fly trygt og være frie. 
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Se oss – barn på flukt i Norge.
Mange av barna er blitt sviktet av voksne. Ikke bare av foreldre, eller annen familie, men også av de profesjonelle 
som har vært rundt dem. Av voksne  som har kjent uro i magen, som har vært bekymret, som har sett signaler 
og som har unnlatt å handle. Barna på krisesenteret har ingen stemme. De er usynlige for mange. 
Vi lar derfor vår utstilling fortelle noen av deres historier, slik at du som ser utstillingen kan bli 
påminnet at disse barna finnes. De er ikke usynlige. De finnes. De er her. Du møter dem
i familieselskapet ditt. I skoleklassen du underviser i. I barnehagen når du leverer egne barn. 
I Glasshuset sent en kveld. På bussen. På barnevernskontoret. På fødeavdelinga. 
På helsestasjonen. På Rema. De er her. De er Ida. Achmed. Jonas. Ali. Håkon. Daya. 
De er mine og dine barn. For alle barn er alles barn. Og du må finne dem. 
Være der for dem. Hjelpe dem. Se dem.

I desember lanserte Krisesenteret også en helt ny 
utstilling – «Se oss – barn på flukt i Norge». Ut-
stillingen består av fire barnefigurer utskåret i reell  
størrelse som via tekst forteller historier til et utvalg 
av de nesten 1000 barna som har hatt krisesenteret 
som sitt hjem siden oppstart i 1983.

Utstillingen ble første gang vist frem på Stormen  
Bibliotek under 16-dagerskampanjen.
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12. desember deltok Krisesenteret på #StilleFor 
Opptak i regi av Grønnskjerm på Vega Scene. Der 
satt daglig leder i panel sammen daglig leder av 
Viken filmsenter Ånund Austenå og regissør Teresia 
Fant. Fokus var vold mot kvinner, likestilling, under- 
trykking og #metoo.

Alle overnevnte aktiviteter er i tråd med vårt mål om 
å gjøre opplysningsarbeid og drive forebyggende og 
holdningsskapende virksomhet.

25. november er «Internasjonal dag for avskaffelse av 
vold mot kvinner». Denne innleder en internasjonal 
16-dagerskampanje, frem til 10. desember – Verdens 
Menneskerettighetsdag. Hvert år markerer Krise- 
senteret dagen og kampanjen på ulike vis, med  
avisoppslag, kronikker, foredrag, stands og lignende for 
å bekjempe vold mot kvinner.



35

OPPDRAG
Daglig leder sitter i Etisk Råd som med utgangspunkt 
i vedtatte etiske retningslinjer for Krisesenter- 
sekretariatet, skal bidra til å sikre høy etisk bevissthet  
blant medlemmene i organisasjonen, blant annet ved 
å drøfte problemstillinger og dilemmaer knyttet til 
etikk og omdømme. 

Justisdepartementet inviterte i 2019 Krisesenteret i 
Salten til å være representant i en ekspertgruppe og 
i et europeisk synerginettverk mot kjønnsbasert vold 
- «Synergi – EEA/Norway Grants Network against 
Gender-based and Domestic Violence». I den for- 
bindelse har daglig leder deltatt på konferanser  
og møter i New York, Romania og i Tsjekkia. Målet 
med synerginettverket er å skape et engasje ment  
blant europeiske interessenter for å bruke  
Istanbul-konvensjonen (Europarådets konvensjon om 
forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold 
i nære relasjoner) som et viktig verktøy for å eliminere 
alle former for vold mot kvinner og jenter. Dette skal 
bidra til prosessene med å ratifisere og implementere  
konvensjonen i europeiske land, samt oppmuntre  
EUs tiltredelse til konvensjonen.
Arbeidet vil dessuten stimulere til effektiv og 
bærekraftig implementering av programmer og 
prosjekter som tar sikte på å forhindre og bekjempe  
kjønnsbasert og vold i hjemmet under EØS / 
Norge-bevilgningene, fange synergier og bedre  

situasjonen til kvinner og jenter i Europa. 
Norge fremmer slik arbeidet mot vold i nære  
relasjoner som et tverrgående hensyn for aktørene i  
justis- og innenriksprogrammene. Kapasitetsbygging 
av kriminalomsorgen, politi og domstoler (straffe- 
sakskjeden) skal være i tråd med standardene som er 
skissert i Istanbulkonvensjonen.

I 2019 ble daglig leder invitert til East London i Sør- 
Afrika, til organisasjonen Masimanyane Women’s 
Rights International, for å dele av erfaring, veilede og 
bidra til kvalitet i oppbyggingen av deres krisesenter-
tilbud.
Masimanyane Women’s Rights International (MWRI)  
er en tung og anerkjent organisasjon, som  ble 
etablert i Sør-Afrika i 1996. Masimanyanes mål er å 
få slutt på vold mot kvinner og å fremme menneske- 
rettighetene til kvinner og jenter. Krisesenteret i  
Salten er takknemlig for å kunne  ta del i  Masimanyanes  
kunnskap, kompetanse og erfaring. Samarbeidet 
mellom Masimanyane og Krisesenteret i Salten har 
som mål å bidra til den globale forståelsen som er 
nødvendig for å jobbe med bekjempelse av vold mot 
kvinner, samt utvikle felles arbeidsmetoder og -  
verktøy. Internasjonalt samhold og solidaritet er 
nødvendig for å bekjempe en global undertrykking 
av kvinner og for å utarbeide strategier mot den  
systematiske ulikestilling kvinner over hele verden 
lider under.
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Daglig leder underviser i Sør-Afrika.

På besøk hos politiet i Sør-Afrika.

Krisesenterets leder var i 2019 på oppdrag i Sør-Afrika.
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ANNET
Krisesenteret i Salten besøker stadig andre krise- 
sentre i Norge, for felles kunnskaps-/erfarings- 
utveksling og inspirasjon. I 2019 hadde vi særlig 
fokus på nye krisesenterbygg – og fikk besøke flere  
krisesentre som hadde flyttet inn i nye lokaler.
Krisesenteret har i 2019 besøkt SMISO (Støttesenteret  
mot incest og seksuelle overgrep) i Mosjøen og også 
hatt dem på besøk ved Krisesenteret. 

Ansatte har som vanlig vært med i 8. mars-komité 
og gått i 8. mars-tog. Det er viktig at Krisesenteret i  
Salten viser engasjement i kvinnekampen, det er 
i tråd med vårt verdigrunnlag og vår ideologiske  
plattform. 

I juni deltok daglig leder og avdelingsleder på leder- 
utvalgs-samling – region nord, i Praha. En dag var satt 
av til interne saker, og en dag ble brukt til prosess- 
veiledning med Ole Greger Lillevik. Lederutvalget 
har samlinger årlig og målet med samlingene er å 
forberede saker til regionale og nasjonale samlinger, 
samt jobbe med samarbeid mellom krisesentrene og 
utvikle og opprettholde kvalitet i krisesentertilbudet.

I mars deltok daglig leder på CSW (United Nations 
Commission on the Status of Women/FNs Kvinne-
kommisjon) i New York. Deltakelse på CSW gir viktige 
muligheter for kompetanseheving, kunnskapsdeling, 
samarbeid og påvirkning - og er med på å sette Krise- 
senteret i Saltens arbeid på kartet i både nasjonale og 
internasjonale sammenhenger.  

JURK, Juridisk rådgivning for kvinner, besøkte krise- 
senteret i Salten i oktober og holdt temakveld for 
brukere om juridiske rettigheter. 
JURK er et uavhengig rettshjelpstiltak som drives av 
jusstudenter. De gir gratis juridisk rådgivning på flere 
rettsområder til kvinner i hele landet. JURK gir til-
passet hjelp til selvhjelp i spørsmål om blant annet 
vold, diskriminering, familiesaker, utlendingsrett og 
mye annet.
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FØLGENDE HAR GITT BIDRAG OG ULIKE 
GAVER TIL KRISESENTERET I SALTEN I 2019:

GAVER:
• Marialogen                                                       
• Frimurerlogen                                                   
• Gildeskål kommune ved kommunestyret
• Lappugla, Steigen               
• Leines Sanitetsforening 
• Nordfold Røde Kors                                           
• Coop Extra Mørkved 
• BU-HU Tatoo                                                      
• COOP- Nordland                                                
• Star AutoCO, Bodø                       
• Inner Weel Fauske                                    
• Nordfold menighet                                                        
• Sparebank1                                                             
• Leiranger Sanitetsforening                                   
• Bodø Soroptimistklubb                                          

GAVER OG BIDRAG

Lappugla, Steigen, lager nydelige toalettmapper til brukerne våre
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• Private givere: engangs- og månedlige penge- 
bidrag, tid, klær, utstyr, leker, kaffe, billetter, 
håndarbeid, blomster, møbler, kulturelle innslag, 
kaker og lignende.

• Shirley Bottolfsen – bidrar med matvarer og over-
raskelser gjennom hele året.

• Vokalensemblet Ajve – gir oss hvert år en nydelig 
og sterk huskonsert.

Krisesenteret fikk også i 2019 tildelt midler fra  
Gjensidigestiftelsens juleaksjon via Krisesenter- 
sekretariatet. Vi er svært takknemlige for at  
Gjensidigestiftelsen gjør det mulig for oss å gi  
barna og familiene som bor på krisesenteret gode  
førjulsopplevelser og trygge minner. Midler fra  
Gjensidigestiftelsen utgjør en stor forskjell for små 
og store ved krisesenteret.

Kjære dere der ute – dere som engasjerer dere, tenker på oss og ser brukerne våre. Tusen takk for  
omtanke og omsorg. Tusen takk for at dere bidrar med gaver og overraskelser, for at dere deler og for 
at dere gjør vonde dager lettere for de menneskene vi jobber med. Tusen takk for at dere forstår. På 
grunn av dere er det mulig å  tro på at mennesker mest av alt er gode. Dere gjør arbeidshverdagen til 
oss som jobber ved krisesenteret varmere.

Vi vil dele med dere det dere skaper hos oss: 
latter og glede, stjerner i øynene, 
lettelse, klump i halsen og håp.

Tusen takk for den forskjellen dere 
skaper når dagene er vonde.



40

• 1450 barn bodde på et krisesenter i Norge i 2019. 
• Barn kommer til krisesentrene i all hovedsak  

sammen med mor. 
• For 8 av 10  barn var voldsutøver far.
• Barna er i alle aldre, men flertallet er under ti år, og 

halvparten er under fem år. 
• 6 av 10 av barna har innvandrerbakgrunn. 
• 8 % av barna hadde nedsatt funksjonsevne.
• Mange barn opplevde avbrudd i barnehage- eller  

skolegang under oppholdet på krisesenteret,  
vanligvis av hensyn til deres sikkerhet.

• Kontakt med barnevernet ble ofte opprettet ved  
opphold av barn.

• Ved 1 av 3 opphold der voldsutøveren var mor eller far, 
var barnet på samvær med voldsutøveren i løpet av 
oppholdet.

 (Bufdir, 2019) 

Kommunen har plikt til å sørge for at barn som  
kommer på krisesenteret skal gis et tilpasset tilbud 
og sørge for at deres individuelle rettigheter ivaretas. 

På krisesenteret har vi fokus på at barna som  
kommer til oss skal få hjelp til å bearbeide de vonde 

opplevelsene. De skal gis et tilbud og ei oppfølging 
som er tilpasset deres individuelle og spesielle behov. 
De skal være trygge og de skal gis gode opplevelser. 

Krisesenteret i Salten tilbyr barn metodiske barne-
samtaler under oppholdet på krisesenteret. Barn 
får informasjon om krisesenterets tilbud, deretter  
oppfølgingssamtaler. All informasjon som vi gir 
til barnet er tilpasset barnets alder. Vi benytter  
tolk dersom det er nødvendig. Vi tilbyr også  
oppfølging og samtaler etter utflytting fra krise- 
senteret.

I oppfølgingen av barn på krisesenteret benyttes ulike 
metoder, som for eksempel psykologisk førstehjelp, 
tidslinje- og dagbokarbeid og narrativ tilnærming ved 
bruk av for eksempel dukkehus og samtaledukker. 
Vi bruker også krisesenterets filmer for barn «Det  
trygge huset» og «Fuglekassa» aktivt i møte med våre 
barnebrukere.

I 2019 bodde det 24 barn på Krisesenteret i Bodø – 
i tilsammen 820 brukerdøgn. Det er en oppgang i   
antall brukerbarn sammenliknet med året før. Tallet 

BARN PÅ KRISESENTERET
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sier imidlertid ingenting om hvor mange barn som i 
løpet av året har behov for å søke tilflukt fra vold og 
utrygghet. Barn kan ikke bo alene på krise senteret, 
dette tallet avhenger derfor av hvor mange barn den  
enkelte voksne tar med for å bo på krisesenteret.  
Antallet voksne avhenger igjen av krisesenterets  
 kapasitet. Beboertall sier altså ingenting om  
omfanget av problematikken.

Noen av våre beboere kan ha flere barn, noen  
ganger tett i alder. Disse representerer dessuten ofte 
en gruppe med store utfordringer på boligmarkedet.  
Dette fører til flere brukerdøgn. Det er av stor viktig- 
het at kommunene sørger for et botilbud til disse  
familiene når de er klare for å flytte ut av krise- 
senteret. 

Barn kommer alltid til senteret sammen med en  
voksen omsorgsperson. Mange av barna vi møter på 
Krisesenteret har opplevd utrygghet og uforutsigbar-
het, flere har vært vitne til vold, og noen har også opp-
levd å bli utsatt for vold rettet mot dem selv. Vold gjør 
barn utrygge. Fremtidig atferd hos barn som utsettes 
for eller er vitne til vold, preges på flere områder. 

En god oppfølging av disse barna er av vesentlig  
betydning. Barna trenger at tausheten om volden blir 
brutt. De trenger at deres sikkerhet blir ivaretatt og 
at de får føle seg trygge. De må få muligheten til å 
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bearbeide sine opplevelser, og de må bli fratatt følelse 
av skyld og ansvar for det som har skjedd.

På Krisesenteret har vi lekerom for de minste barna. 
I tillegg har vi innredet et samtalerom som vi kaller 
«Barneverkstedet». Dette rommet bruker vi til barne-
samtaler, og rommet er utstyrt med metodiske verk-
tøy, bøker, ulike leker og tegnesaker. 

Når barn bor på krisesenteret ønsker vi å gi trygge og 
gode opplevelser.
Krisesenteret samarbeider med Redd Barna som har 
egen aktivitetsgruppe for barn som bor på senteret og 
for barn som har flyttet ut. Denne gruppen er bare for 
brukere tilknyttet krisesenteret og primært bare for 
barna, men foreldrene kan være sammen med barna 
på aktivitetene om de ønsker det. Ved noen tilfeller kan 
aktivitetene foregå på senteret, men vi ønsker helst at 
barna skal ha aktiviteter utenfor senteret, da de ofte 
blir veldig isolert på krisesenteret. Vi kan også benytte  
oss av Røde Kors barnehjelpa. Disse tilbyr fritids- 
aktiviteter for barn og foreldre sammen.  
Også barn som har flyttet ut av krisesenteret, kan få 
oppfølging fra senteret. Gaver fra organisasjoner, 
bedrifter og enkeltpersoner muliggjør iverksettelse 
av aktiviteter og opplevelser og det er vi svært takk- 
nemlige for.

Fritidsbanken er vårt interne organ for samarbeid 
med lag, foreninger og kulturskolen. I Fritidsbanken 
er kapitalen samarbeidsavtaler med fritidsaktører slik 
barn på krisesenteret skal ha tilgang til en menings-
fylt og aktiv fritid. Slik kan de fortsette med aktiviteter 
de holdt på med da de kom til krisesenteret. Vi ser et 
behov for å omorganisere fritidsbanken noe – dette  
arbeidet vil bli gjort i 2020.

I dag disponerer krisesenteret sin egen barnehage-
plass. Denne brukes jevnlig. Vi er fornøyde med å ha 
en fast plass i en barnehage som får særkompetanse 
og erfaring med å jobbe med barn som har særskilte 
sikkerhetsbehov. Ei utfordring kan være at vi iblant må 
omorganisere bruk av barnehageplassen ut fra be- 
boersituasjonen – dette kan være uheldig for barn som 
allerede er etablert i barnehagen.

Vi ser at skolebarn som bor på krisesenteret har stort 
behov for leksehjelp. På ettermiddagen er det færre 
ansatte på jobb, og det er kanskje ikke tid til å ivareta 
hvert enkelt barns hjemmearbeid. Noen av mødrene 
er analfabeter, vi har mange brukere som ikke forstår 
norsk språk og de aller fleste foreldrene er preget av 
å være i en vanskelig situasjon. Mange vil ikke være i  
stand til å hjelpe barna sine med oppfølging av skole-
arbeid. Krisesenterets barn ville hatt stor nytte av å få 
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tilrettelagt leksehjelp. Krisesenteret opplever å ha tett 
samarbeid med skolene, og får god hjelp til tilrette-
legging av skolesituasjonen for våre barn. I 2020 vil vi 
få på plass skriftlige samarbeidsavtaler med de ulike 
skolene.

I utgangspunktet kan barn som bor på Krisesenteret 
ha kontakt med den forelderen som ikke er med på 
krisesenteret. Dette forutsetter at kontakten er  
positiv for barnet, og at barnet ikke utsettes for fare 
eller ubehagelige opplevelser under samvær. Har vi 
informasjon om at barnet ikke blir ivaretatt, eller i  
verste fall krenket under samvær, fraråder vi den  
forelderen som bor på krisesenteret å gjennomføre 
samvær med den andre forelderen. Vi oppfordrer da vår 
bruker å melde sin bekymring til barnevernstjenesten, 
eller vi formidler denne selv. Norges Barneombud har 
tydelig uttalt at barn ikke skal tvinges til samvær hvor  
de risikerer å bli utsatt for vold og overgrep, og at 
retten til samvær må være knyttet til barnets og ikke 
foreldrenes behov. Barn skal gis god og forsvarlig om-
sorg, og ikke utsettes for overgrep. Dette prinsippet er 
nedfelt i Barneloven, og er en del av foreldreansvaret. 
Også i FNs barnekonvensjon understrekes det at barn 
skal beskyttes mot krenkelser. Hjelpeapparatet må 
støtte foreldre slik at de er i stand til å beskytte sine 
barn mot vold, overgrep og krenkelser.

Det vil i mange tilfeller foreligge uenighet mellom  
foreldre i hva barnet har opplevd og vært utsatt for.  Vår 
holdning er at man for sikkerhets skyld tar utgangs-
punkt i barnets behov for beskyttelse, mens påstander,  
uttalelser og beskrivelser undersøkes. Dette kan føles 
urettferdig og urimelig for den forelderen som er  
anklaget for krenkelser, men her må barnets sikkerhet  
legges til grunn og den voksne må tåle å avvente en 
nærmere avklaring. Krisesenteret anbefaler ikke å ta 
sjanser på vegne av barnets beste.

Krisesenteret mener at dagens samværsordninger tar 
for lite hensyn til voldsutsatte foreldre og deres barns 
sikkerhet. Vi ser en manglende samfunnsmessig  
kobling mellom voldsutøvende foreldre og omsorgs-
rollen.  Vi mener også at hjelpeapparatets kompetanse 
på fenomenforståelse og på voldsutsattes omsorgs-
fungering må økes.

Våre dagbrukere i 2019 hadde til sammen 81 barn  
under 18 år. Mange av disse barna lever i hjem preget  
av utrygghet, konflikter og iblant også vold. Når vi 
på Krisesenteret er bekymret for et barns omsorgs- 
situasjon, melder vi denne bekymringen til barne-
verntjenesten også i de tilfeller hvor barna ikke bor på  
Krisesenteret. Vi involverer bruker i denne prosessen, 
så lenge det er vurdert å være trygt for barnet.
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• Krisesentrene har en lovpålagt 
meldeplikt til barnevernet. 
Meldeplikten, som går foran 
taushetsplikten, er regulert i lov 
om kommunale krisesenter-
tilbod (krisesenterlova) § 6. 

• Straffeloven § 196 om 
avvergings plikt går foran 
lovbestemt taushetsplikt når 
det gjelder alvorlige straffbare 
handlinger. 
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STATISTIKK
Tall Krisesenteret i Salten  2017  2018  2019

Kvinner beboere    24    40      41

Menn beboere     0     0        2

Barn beboere    11   19      24

Dagbrukere (k/m)   58/2   74/5  86/11

Dagsamtaler    357   380    445

Overnattingsdøgn Kvinner   1095   2126   1870

Overnattingsdøgn Menn   0   0     34

Overnattingsdøgn Barn    932   1799    820

Sum – døgn   2027  3925   2724

NASJONALE TALL:

• 1 800 voksne bodde på krisesenter i 2019

• 92 % av beboerne var kvinner

• 95 % av beboerne hadde blitt utsatt for 
gjentatte overgrep

• 2 637 dagbrukere besøkte et krisesenter i 
2019, og totalt antall dagsbesøk var 12 454

• 6 av 10 dagbrukere hadde vært i kontakt 
med et krisesenter også før 2019

• 9 av 10 dagbrukere henvendte seg til  
krisesenteret på grunn av psykisk vold, 
trusler og/eller fysisk vold
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Brukeroversikt viser antall kvinner, menn og barn 
som har overnattet på Krisesenteret, samt antall 
dagbrukere.

Økt kunnskap, samfunnsengasjement og innsats når 
det gjelder utadrettet arbeid har de senere år gjort  
krisesentertilbudet mer synlig og kjent. Dette fører til 
at vår målgruppe i stadig større grad vet hvor de kan 
få hjelp. Våre markedsføringstiltak har også en slik 
effekt, det samme gjelder den medieoppmerksomhet 
vold i nære relasjoner og krenkelser av kvinner har 
fått.

Hvert år får krisesenteret mange telefon- 
 hen vendelser, tekstmeldinger og mail fra mennesker  
som trenger vår hjelp eller fra andre i forbindelse 
med oppfølging til ulike brukere. 

Krisesenteret i Saltens kvinnetilbud har stor pågang. 
Ofte i løpet av året er krisesenteret helt fullt. Dette 
handler om Krisesenterets faktiske kapasitet (antall 
rom) og også det faktum at flere beboere blir boende 
langt utover det som regnes som en akuttfase. Om 
Krisesenteret i Salten ikke har ledig kapasitet, er vi 
behjelpelige med å finne alternativer for kvinnene, 
enten i nettverk, via andre deler av hjelpeapparatet 
eller ved andre krisesenter.  
Noen av våre brukere skaffer seg alternative bosted 
hos familie og venner, eller skaffer seg egen leilighet.  

Andre bor hjemme, mens de er i prosess med å bryte  
ut av sine forhold. De fleste som benytter seg av  
krisesenterets botilbud, opplever imidlertid store  
utfordringer med å finne seg bolig etter endt opphold 
hos oss.

Bodø kommune har i henhold til Lov om kommunale  
krisesentertilbud plikt til å gi et krisesentertilbud 
også til menn. Det er Krisesenteret i Salten som skal 
ivareta disse henvendelsene. Det praktiske tilbudet 
til menn, samtaler og botilbud gis  i andre lokaler enn 
ved krisesenterhuset. 

Det er få henvendelser til krisesenteret hvor menn 
oppgir at de har vært utsatt for vold og krenkelser.   
Vi har flere overnattingsdøgn for menn i 2019 enn 
året før – men bare to mannlige beboere. Menn tar 
i noen tilfeller kontakt fordi de har behov for råd 
og veiledning ulike saker, særlig i forbindelse med  
problemstillinger rundt samlivsbrudd og barne- 
fordeling. Krisesenteret annonserer fortsatt ikke  
aktivt rundt tilbudet til menn. Vi vurderer at tilbudet 
må utbedres vesentlig. I de planlagte nye lokalene vil 
også botilbudet til menn bli vesentlig bedre.
Krisesenteret har pr i dag 50 % stilling øremerket til 
arbeidet med voldsutsatte menn.

Mennesker som oppsøker oss har opplevd fysisk og 
psykisk vold, trusler, seksuelle overgrep og andre 
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krenkelser. Noen har behov for beskyttelse for seg 
og sine barn i akuttsituasjoner. Andre kommer til  
samtaler for å få støtte og oppfølging, flere har  
jevnlige samtaler hos oss. Mange holder kontakt med 
Krisesenteret i lang tid. Skal reetableringsprosessen 
lykkes i den forstand at den voldsutsatte og dennes 
barn får et selvstendig liv, samt mulighet til å utvikle 
sosiale nettverk og muligheter for livsutfoldelse på 
selvstendig grunnlag, trenger mange omfattende og 
intensiv støtte. Støtten må gis så lenge den volds-
utsatte er sammen med voldsutøveren, og likeledes 
gjennom bruddfasen og etter at forholdet er av- 
sluttet. Det er av vesentlig betydning at aktører i  
hjelpeapparatet har en generell kompetanse på vold 
i nære relasjoner, om de mekanismer som er knyttet 
til problematikken, vanlige reaksjoner, gode kart- 
leggingsverktøy og lignende.

På tross av begrenset kapasitet på flere områder har 
vi generelt stor pågang av brukere, også dagbrukere. 
Vi ser en økning i antall dagsamtaler fra 2018 til 2019. 
Dette er i tråd med de trender mange av landets  
krisesentre opplever, flere brukere benytter seg av 
råd og veiledning på dagtid. Disse har ofte selvstendig 
kontaktet andre deler av hjelpeapparatet, har ordnet 
mange av de praktiske sidene ved sin livssituasjon, 
men har behov for å snakke om krenkelsene og over- 
grepene de har opplevd med noen som har en  
spesiell forståelse og innsikt i problematikken.  Dette 

kjennetegner det særskilte hjelpetiltaket krise- 
sentrene er. Kapasitet og ressurstilgang tvinger  
krisesenteret til å begrense samtaleomfang og  
hyppighet. Antall dagbrukere og dagsamtaler tallet  
høyt med tanke på de ressurser Krisesenteret i  
Salten har til rådighet. Det betyr at de ansatte strekker 
seg langt og at dette er arbeid som prioriteres. Det er  
imidlertid et faktum at Krisesenteret i Salten ikke  
har kapasitet til å gi alle dagbrukere oppfølging  
i det omfanget de ønsker og har behov for. 

I 2019 hadde vi 2 brukere fra ROSA på Krisesenteret  
(Reetablering, Omsorg, Sikkerhet og Assistanse). 
ROSA er et statlig tiltak, organisert under Krise- 
sentersekretariatet, men finansieres av Justis- og  
beredskapsdepartementet. Formålet til ROSA er å 
hjelpe mennesker utsatt for menneskehandel. Krise- 
senteret i Salten tar imot brukere fra prosjektet  
dersom vi har kapasitet. 
Krisesenteret ber ROSA om råd og veiledning i saker 
som omhandler menneskehandel og vi har et godt 
samarbeid med ROSA. De ansatte i ROSA har en unik 
kompetanse og lang erfaring med å jobbe på feltet 
og vi har stor respekt for det arbeidet som utføres 
av ROSA.

Krisesenteret har full pågang gjennom hele året.  
I mange år har bruker-rom kun stått ledig i inn-/ 
utflyttingsfasen. 
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HÅP

I vår evige kamp
 hvor minnet om deg
  stadig svinner hen
Legger vi oss hver kveld
 med ønske om at du fortsatt fantes.    
   (Bruker ved krisesenteret)

Vi har i 2019 jobbet med flere høyrisiko-saker.  Dette 
krever ekstra bemanning, våken nattevakt og bistand 
fra politiet.
Tallene krisesenteret presenterer er så høye de kan 
være ut fra vår kapasitet. 

Krisesenteret i Salten - 2019 : 
• 25 av til sammen 43 voksne beboere av hadde uten-

landsk bakgrunn (58 %). 
• 13 av 24 barn hadde utenlandsk bakgrunn (54 %).    
• 42 av 97 dagbrukere hadde utenlandsk bakgrunn 

(43 %).  
• Dagbrukere hadde tilsammen 81 barn, 35 av disse 

hadde utenlandsk bakgrunn (43 %). 
• 11 av 97 dagbrukere var menn (11 %).
• Dagbrukere hadde i 2019 i snitt 4,5 samtaler hver. 
• Snitt botid pr beboer i 2019 var 41 døgn.   
• 9 av 43 kvinnelige beboere dro tilbake til overgriper 

/voldsutøver (1 av 5). Ingen av disse hadde barn. 
Krisesenteret har rutine på å melde til barne- 
vernet dersom omsorgsutøver på krisesenteret 
tar med barn tilbake til voldsutøver.

En stor andel av våre beboere representerer etniske 
minoriteter. Dette medfører store utfordringer og mye 
arbeid og krever at de ansatte innehar kompetanse 
på kultursensitivitet. Arbeidet med disse familiene 
innebærer ofte et tett samarbeid med andre etater.  
Det vil i mange tilfeller være behov for tolketjenester.  
Krisesenteret benytter kun telefontolk.
Problemsstillingene knyttet til bakgrunnen for  
kontakt ser i mange tilfeller ut til å være mer  
kompliserte og krevende. Det kan handle om for  
eksempel æresrelatert vold som kan involvere  
forbindelser langt utover familierelasjonene.  Krise- 
senteret jobber med mennesker utsatt for (trussel  
om) negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, 
kjønnslemlestelse og menneskehandel.

Krisesenteret har gjort noen tilrettelegginger av til-
budet for brukere med minoritetsbakgrunn. Vi har 
fått innført rutiner rundt bruk av tolk, samt anskaffet  
bedre utstyr for telefontolking. Krisesenterets  
informasjonsbrosjyre er oversatt til flere språk. Det 
er i tillegg anskaffet noe annet informasjonsmateriell 
på ulike språk. Det er helt nødvendig at vårt interne 
informasjonsmateriell - slik som rutiner, husregler 
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og liknende, trykkes på flere språk. Krisesenteret har 
dessverre ikke i 2019 hatt ressurser til å prioritere 
dette arbeidet.

Snitt botid pr voksne bruker i 2019 var 41 døgn. Dette 
er en nedgang fra 2018, hvor tallet var 67.
Statistisk sett holdes tallet nede av de få tilfellene 
som bor på krisesenteret i bare noen døgn. De fleste 
blir boende i månedsvis. Det er av stor viktighet at det 
i hjelpeapparatet foreligger en forståelse for at våre 
brukere trenger tid på å komme seg gjennom den 
akutte fasen, samt på å bygge seg opp, sortere, gjøre 
vurderinger, få på plass hjelpetiltak og sikkerhets-
messige tiltak og så videre. Det tar tid å bygge opp 
trygghet og våre erfaringer viser at voldsutsatte 
blir utsatt for vedvarende vold i form av trusler,  
trakassering, forfølgelse og liknende i lang tid etter  
at de faktisk bryter ut av forholdet. 
Det er derfor helt nødvendig at man ikke opererer med 
en øvre grense for botid ved krisesentrene, men gjør  
individuelle vurderinger og tilrettelegginger.

Det kan imidlertid være en utfordring at beboere ved 
krisesenteret blir boende lenge etter at behovet for 
kriseopphold er over. Når trusselbildet er avklart, 
og tiltak knyttet til sikkerhet, helse og økonomi er 
iverksatt, vil de fleste være klar til å flytte ut av krise- 
senteret. Utfordringen ligger i å finne bolig etter  
opphold på krisesenteret. Våre brukere er ofte i en 

situasjon som gjør at de ikke er i stand til å kjøpe egen 
bolig. Det er særlig for våre utenlandske beboere svært 
vanskelig å etablere seg i ny bolig. De kom munale 
utleieboligene har ventelister og etterspørselen på 
det private leiemarkedet er voldsom. 
Konsekvensen blir at krisesenteret fylles opp av  
mennesker som har behov for bolig på bekostning av 
tilbudet til de som står i akutte kriser.
Krisesenteret disponerer kommunale gjennom-
gangsleiligheter, dette letter situasjonen betraktelig.  
Vi har i 2019 også opplevd det som lettere å få  
kommunal bolig i Bodø kommune. 



50

Kvinner: 18-23 år   - 2
                24-29 år  - 6
                30-39 år  -6
                40-49 år  -  6
                50-59 år  -  1
                60 eller eldre - 3

Aldersfordeling kvinner Aldersfordeling menn Aldersfordeling barn

25 utenlandske -18 norske beboere 13 utenlandske - 11 norske barn 

6-12 år (12)

50-59 år (1)
1-5 år (6)

0-12 mnd (2)

24-29 år (1)

13-17 år (4)

40-49 år (3)

30-39 år (12)

24-29 år (13)

60+ år (2)

50-59 år (5) 18-23 år (6)

ALDERSFORDELING BEBOERE 2019
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Tallene viser at ca 1/5 av våre beboere valgte å flytte 
tilbake til voldsutøver i 2019. Dette tallet er omtrent 
det samme som nasjonal krisesenterstatistikk viser. 

Det er mange utfordringer knyttet til at en bruker  
velger å flytte tilbake til voldsutøver. I noen tilfeller får 
familien hjelp og oppfølging - og voldsutøveren lærer 
å håndtere egen voldsatferd. Det finnes blant annet 
tilbud om sinnemestringskurs gjennom Familie- 
vernkontoret, eller behandling ved Alternativ Til Vold. 
I andre tilfeller fortsetter volden etter at bruker er 
flyttet hjem igjen. Iblant kommer bruker på krise- 
senteret flere ganger, etter å ha opplevd nye  
krenkelser fra samme partner. Hvis bruker reiser 
hjem til voldsutøver med sine barn, melder vi alltid 
bekymring for barnas hjemmesituasjon til barne-
vernstjenesten. 

De fleste bosetter seg for øvrig i egen bolig etter opp-
holdet på senteret. Å bryte ut av et destruktivt forhold, 
er ofte en komplisert og langvarig prosess. Hensynet 
til barna og øvrig familie, kan være motiverende, men 
dessverre like ofte hemmende for denne avgjørelsen. 
Noen ganger er det nettopp hensynet til barna som 
gjør at man holder ut i forholdet, da vissheten om at 
barna mest sannsynlig skal ha samvær med voldelig 
forelder, helt alene, ved et eventuelt brudd, oppleves 
som uforsvarlig og farlig. Mange kvinner mener de 
mangler ressurser til å klare seg på egenhånd, og 
flere er økonomisk avhengig av den mannen de bor 
sammen med. Utenlandske kvinner har ofte mindre  
nettverk, mange mangler språkkunnskaper og 
kjennskap til norske regler og rettigheter. I samtale 
med disse kvinnene har vi fokus på å informere om 
rettigheter, og skissere de muligheter som finnes, 
dersom kvinnen ønsker å bryte ut av forholdet.

ETTER OPPHOLDET 
PÅ KRISESENTERET
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Krisesenteret i Salten er en virksomhet med 
høyt aktivitetsnivå. Vi arbeider på alle nivå for å  
 bekjempe vold i nære relasjoner, og vi har fokus 
på opplysningsarbeid, dokumentasjon av problem- 
atikken og forebygging. Vi følger opp mange brukere 
og utfører vår tjeneste i tråd med lov om kommunale  
krisesentertilbud.

Det ligger noen utfordringer i å klare å ivareta  
kommunens forpliktelser godt nok. Behovet for nye 
lokaler har vært tydeliggjort over år. Behovet er  
prekært.

Det planlegges nå nytt bygg for krisesenteret og 
forprosjektet er godt i gang. Andre utfordringer 
som handler om personalressurser, tilrettelegging,  
dagtilbud, tilbud til menn, botilbud og annet jobbes 
det med kontinuerlig med god støtte fra Bodø  
kommune som vertskommune. Den største ut-
fordringen vi møter i vårt arbeid er den volden som 
utøves i nære relasjoner og samfunnets håndtering 
av denne.

Det er betenkelig at det kan synes som at vi i vårt 
samfunn ikke klarer å redusere omfanget av 
denne problematikken. Selv om vi stadig får bedre 
kunnskap, rammer, lover og sanksjoner, opplever vi  
økning av henvendelser og stadig nye utfordringer 
ved krisesentrene. 
Krisesentrene i Norge har full pågang hele året. 
Det er sterkt nødvendig at det rettes innsats mot å 
bekjempe denne type vold og krenkelser. Krisesentre, 
politi, barnevern og andre som jobber på feltet må gis 
anerkjennelse for dette arbeidet og de må gis nok 
ressurser. 

Til tross for de  utfordringer Krisesenteret i Salten 
møter, ivaretar vi våre brukere med god kvalitet på 
tjenesten. Dette får vi tilbakemelding på både fra 
oppdragsgivere, brukere selv og fra samarbeidsparter.  
Krisesenteret i Salten opplever å ha et godt sam- 
arbeid med hjelpeapparatet i alle kommuner våre 
brukere kommer fra. Vi ønsker å trekke frem Politiet, 
Alternativ til Vold og Overgrepsmottaket, som vi har 
et nært og konstruktivt samarbeid med.

UTFORDRINGER
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Vi som jobber ved Krisesenteret 
i Salten er takknemlige for at vi  
kan samarbeide med viktige  
hjelpeinstanser, offentlige aktører,  
po litik ere og publikum, som på 
ulike måter bidrar i kampen 
mot vold i nære relasjoner. 
Krisesenteret har ut strakt og 
omfattende aktivitet i løpet av 
året. Våre ansatte er engasjerte og 
kreative. 

Vi opplever støtte og anerkjennelse  
fra lokalsamfunnet.

Vi har engasjerte og seriøse sam- 
arbeidskommuner, som i stadig  
økende grad setter vold mot  
kvinner, vold i nære relasjoner og 
vold- og overgrepsproblematikk  
generelt, på dagsorden. 

Vi har grunn til å ha håp.  
Vi gir aldri opp.
Det finnes en vei ut.
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Krisesenteret i Salten er en 
svært viktig samarbeidspartner 
for Nordland politidistrikt – med 
sin kunnskapsrike, profesjonelle 
og engasjerte stemme ivaretar 
Wanja J.Sæther og Krisesenteret 
i Salten de mest sårbare i sam-
funnet og gir dem ro og trygg-
het slik at de bedre kan styrkes 
i å finne veien til et bedre liv.   
Krisesenteret skaper en trygghet 
mange av oss tar for gitt, og som 
altfor mange må leve uten.

Norske lover, regler og verdier setter rammer for alle 
mennesker som lever i Norge. Innenfor disse rammene 
har hver enkelt frihet til å bestemme hvordan de vil leve 
sitt liv. For de fleste av oss som lever i Norge, er retten til 
å bestemme over sin egen kropp en naturlig og selvsagt 
del av livet. Mange tar retten til å bestemme hvem man vil 
gifte seg med, eller retten til å avslutte et ekteskap, for 
gitt. Mange tar retten til å avgjøre hva man skal engasjere 
seg i eller hvilke mennesker man skal omgås for gitt. Slik 
er det ikke for alle.

Det er fortsatt for mange mennesker blant oss som ikke 
kan leve som de ønsker, som blir syke av å leve med  
psykisk og fysisk vold og overgrep, og som må leve i skjul 
for sine nærmeste. Mennesker som ikke er trygge i sam-
funnet, mennesker som må skifte navn og unngå deler av 
arbeidslivet, mennesker som ikke kan leve i frihet, gå på 
butikken, ta drosje, reise – uten å forholde seg til redsel, 
inderlig skam og følelse av håpløshet. Fordi noen har tatt 
fra dem friheten til å leve åpent, i et fritt og demokratisk 
land – kanskje ett av verdens beste land å leve i. Disse 
menneskene, både barn og voksne, har ikke gjort noe 
som helst galt. Likevel er de underlagt andres vilje, både  
motvilje og velvilje – de får ikke leve i frihet.

For at vi skal kunne hjelpe voldsutsatte mennesker er 
vi avhengig av godt samarbeid mellom de forskjellige  
tjenestene i samfunnet. Godt samarbeid forutsetter en 
klar forståelse av at samhandling er nødvendig for å  
ivareta den enkeltes rettigheter i henhold til lov- og  
regelverk for de ulike tjenestene. Erfaring tilsier at  
etablert samarbeid på generell basis bidrar til godt sam-
arbeid i enkeltsaker, derfor er det så viktig å skape solide 
og forutsigbare relasjoner hjelpeinstansene imellom.

ETTERORD

Tanja Kristin Lorvik
Familievoldskoordinator
Nordland politidistrikt
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Politiet skal sørge for at loven blir overholdt og drive  
forebyggende og hjelpende virksomhet, som et ledd i 
samfunnets innsats for å fremme innbyggernes retts-
sikkerhet, trygghet og velferd. Krisesentrene har i flere 
tiår vært sentrale i påvirkningsarbeidet mot vold i nære 
relasjoner og har bidratt til å legge press på myndigheter 
og fagmiljøer, og til at kunnskap om vold mot kvinner 
ble satt på den politiske agendaen. Samarbeidet mellom  
politi, krisesentre generelt og Krisesenteret i Salten  
spesielt, samt øvrige aktører i hjelpeapparatet er en  
forutsetning for å lykkes i det voldsforebyggende arbeidet 
vi har forpliktet oss til – både nasjonalt og internasjonalt. 
Vi vil få utrettet svært lite alene og hver for oss.

Vold og overgrep, kontroll og tvang er betydelige like- 
stillingsutfordringer og vedvarende folkehelse- og  
samfunnsproblemer. Vold i nære relasjoner er også et 
alvorlig og komplekst samfunnsproblem i utvikling. Nye 
former for og forståelse av vold, et mer sammensatt  
offer- og utøverbilde og et tjenestefelt i endring og vekst 
er eksempler på det. Økt kompleksitet og mangfold krever 
forskningsbasert kunnskap for å forebygge og bekjempe 
vold i nære relasjoner.

Selv om vold i nære relasjoner anses som et alvorlig  
samfunnsproblem i dag, har det ikke alltid vært slik. 
Vi kan på mange måter si at utviklingen har gått fra  
ignoranse til nulltoleranse. Selv om vi i de store linjene  
må akseptere det nivå vi ligger på i samfunnet som  
akseptabelt, også når det kommer til forebygging av vold 
og ivaretakelse av voldsutsatte, må vi aldri lene oss tilbake 
og akseptere at uskyldige mennesker blir utsatt for vold, 

trusler og overgrep! Krisesenteret i Salten har en tydelig 
stemme og viser med sitt engasjement, sin profesjonelle 
tilnærming og integritet at ingen sentrale og sam- 
arbeidende aktører skal glemme akkurat det. Det er vår 
plikt å hjelpe mennesker som opplever vold.

Siden 1990-tallet har arbeid mot vold inngått i opp- 
følgingen av FNs kvinnediskrimineringskonvensjon.  
Europarådets konvensjon for å forebygge og bekjempe 
vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen) befester 
og utvider statenes forpliktelser til å arbeide aktivt mot 
vold. FNs konvensjon om barns rettigheter gir barn rett til  
beskyttelse mot blant annet vold og seksuelle overgrep.  
Andre sentrale konvensjoner er Den europeiske  
menneskerettighetskonvensjonen og Europarådets  
konvensjon om vern av barn mot seksuell utnytting og 
seksuelt misbruk (Lanzarotekonvensjonen). Norge har 
gjennom sin ratifisering av disse konvensjonene en sterk 
forpliktelse til å forebygge og bekjempe ulike former for 
vold i nære relasjoner.

Jeg vil på vegne av Nordland politidistrikt takke Krise- 
senteret i Salten for den innsats som gjøres hver eneste 
dag, av rause, kunnskapsrike og profesjonelle ansatte. Det 
er en fornøyelse å samarbeide med dere, og vi ser fram til 
et fortsatt godt samarbeid i mange, mange år fremover. 

Med hilsen
Tanja Kristin Lorvik 
Familievoldskoordinator
Nordland politidistrikt
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