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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.

Alle ansatte ved krisesenteret i Salten må forplikte seg 
til å være lojale overfor Krisesenterets verdigrunnlag. 
Dette tar utgangspunkt i «Verdidokument – Retten 
til et liv uten vold» som utarbeidet av Krisesenter- 
sekretariatet og omhandler ideologi, verdier, normer  
og holdninger i vårt arbeid. Vårt verdigrunnlag skal 
hjelpe ansatte å være bevisste egne holdninger og vise 
forståelse i møte med mennesker. 
 

OVERORDNET MÅL ER RESPEKT FOR VOLDSUT-
SATTES 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 
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KRISESENTRENE SKAL ARBEIDE 
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

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 
livssituasjon. 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  
voldsutsatte og deres behov er i fokus.» 
(Krisesentersekretariatet – medlems-sentrenes 
verdidokument «Retten til et liv uten vold» 2015)

Krisesentrene er et lavterskeltilbud for volds- og over-
grepsutsatte mennesker og deres barn, uten krav om 
timebestilling eller henvisning.

De ansattes skal veilede våre brukere rundt  
situasjonen de er i og 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 tilrettelegging og en  
botid som er tilpasset individuelle behov. Ingen 
brukere er like og det er mange faktorer som påvirker  
deres prosess.

Vårt arbeid er basert på menneskerettighetene.
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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.

KRISESENTERET SKAL I VARE TA FØLGENDE  
OPPDRAG:
• 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». Det  
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 lys 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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Krisesenteret skal bistå brukere til kontakt med det  
øvrige hjelpeapparatet, uavhengig av hvilken kommune  
brukere kommer fra. Det er fritt krisesentervalg i Norge,  
dette innebærer at Krisesenteret i Salten også tar  
imot brukere fra områder utenfor vårt geografiske 
nedslagsfelt.  

Bo- og samtaletilbudet til kvinner gis i krisesenterhuset, 
andre kjønn får tilbud i alternative lokaler.

Ingen skal avvises på bakgrunn 

av hvor de kommer fra eller hvor 

i landet de har bostedsadresse.  

Så lenge de er omfattet av lovens 

definisjon av krisesentrenes mål-

gruppe – har de rett til å benytte 

seg av vårt tilbud.
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KRISESENTERLOVEN

Kommunene i Norge skal i henhold til «Lov om  
kommunale krisesentertilbud» sikre et godt og  
helhetlig 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 telefontjeneste, 
dagtilbud og botilbud. Botilbudet til kvinner og menn 
skal være fysisk adskilt.

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. 

§ 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)
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Krisesenteret i Salten gir alle i vår målgruppe et tilbud om 
samtaleoppfølging, 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. Bodø kommune ivaretar denne oppgaven  
også på vegne av samarbeidskommunene.

Noen grupper er særskilt sårbare for å bli utsatt 
for vold i nære relasjoner.  Kvinner og barn er alltid  
sårbare. Mennesker med ulike typer helseutfordringer, 
rusavhengige, minoriteter og eldre er ekstra sårbare 

for å bli utsatt for denne type vold.  Kommunene er  
pliktige å sørge for at krisesentertilbudet 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. 

TILBUDET SKAL OGSÅ INNEBÆRE OPPFØLGING I 
RE-ETABLERINGSFASEN.

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

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

Kommunen har ansvar for at brukere ved krise- 
senteret får den oppfølgingen de har rett på etter  
relevante lovverk. 

Bestemmelsen om oppfølging i reetableringsfasen 
gjelder også for barn. 
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DRIFT AV KRISESENTERET

Bodø kommune som vertskommune 

og Krisesenteret i Salten er enige 

om at krisesenteret 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.

Krisesenteret i Salten er en kommunal virksomhet. Vi 
er et av landets 43 krisesentre. I Bodø kommune er 
krisesenteret en del av Helse- og Omsorgsavdelingen  
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 kommuneorganisasjonen.

Vi har i 2021 ikke bedt vår vertskommune om bistand 
utover generelle problemsstillinger som omhandler 
ressurser, lokaler og boliger til vår målgruppe.  

BESKRIVELSE AV PERSONALSITUASJONEN
Krisesenteret hadde i 2021 sytten ansatte tilknyttet  
krisesenteret i et arbeidsforhold, til sammen 9,8 årsverk 
i lønnshjemler (NB utgjør mer i stillingsprosent – 10,6 
årsverk, da hvilende nattevakt kun lønnes hver 3. time). 
Personalgruppa bestod i 2021 av 12 ordinært ansatte 
og 5 tilkallingsvikarer. Vi hadde i 2021 8 hele stillinger 
(100%) – resten er deltidsansatte. 9 personer gikk i 
turnus.

Vi har både kvinnelige og mannlige ansatte (entall: 
mann), disse representerer et stort aldersspenn og  
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ulike landbakgrunner, språk og kulturer, samt ulike  
profesjoner relevant for virksomheten. 

STILLINGER:
• 1 Daglig leder – 100 % stilling 
• 1 Merkantil ansatt – 100 % stilling 
• 1 Sikkerhetskonsulent – 100 % stilling 
• 3 Miljøterapeuter (hvor av en deltar i barneteamet) 
 – 100 % stillinger i turnus 
• 2 Barnefaglig ansvarlige – 100 % stillinger i turnus 
• 4 miljøarbeidere – i deltidsstillinger 
 (høy stillingsprosent) – turnus 
• 5 tilkallingsvikarer 

De ansatte har formell helse-/sosial-/ sikkerhetsfaglig 
kompetanse (sosionom, barneverns-pedagog, verne- 
pleier, sykepleier, enhetsterapeut, lærer, barnehage- 
lærer, jurist, politi, kriminolog og sosiolog).  

ANNEN KOMPETANSE I PERSONALGRUPPEN: 
Flere ansatte har videreutdanning i voldsproblematikk, 
pedagogikk, rusproblematikk, helse, samtalemetodikk,  
ernæring, veiledning, juss med mere. Flere har også 
foreldreveiledningskompetanse (Dialog, Care-Index,  
ICDP), og kompetanse på risikovurderingsverkøy 
(SARA, Patriark). Ansatte utdannes nå i Flexid og Exit, 
og er opplært på ulike metodiske verktøy. De fleste kan 
benytte språk utover norsk.

EXIT er kunst- og uttrykksterapi i stressmestring 
og stabilisering. EXIT er et samarbeid mellom 
RVTS Nord (Regionalt ressurssenter om vold, 
traumatisk stress og selvmordsforebygging) 
og NIKUT (Norsk Institutt for Kunstuttrykk og 
Kommunikasjon). Tilnærmingen blir benyttet i 
arbeid med barn, unge, voksne og familier. Exit 
er en forebyggende gruppeintervensjon som 
kan gis i vanskelige livssituasjoner, eller i over-
gangsfaser der målet er å redusere opplevd 
stress og opprettholde våre daglige funksjoner. 
Exit er en utdanning som ender opp med en 
sertifisering for deltakerne.

FLEXID er ei opplæring som gir krysskulturell 
kunnskap, verktøy og rom for refleksjon rundt 
egen identitet og tilhørighet, i møte med andre 
med samme type oppvekst.
Gjennom teori, lek og rollespill jobber man med 
følelser som oppstår, når kulturelle verdier og 
praksiser møtes i en hverdag hjemme og ute. 
En trygg identitet er grunnlaget for å kunne 
jobbe med egne og andres fordommer, møte 
rasisme og ta bevisste valg for egen fremtid. 
Flexid er et kurskonsept med mulighet for 
sertifisering.
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OBLIGATORISK OPPLÆRING FOR ALLE ANSATTE 
1. VIVAT (intervensjon ved selvmordsfare) 
2. SARA (verktøy for risikovurdering ved familievold) 
3. Førstehjelp 
4. Selvforsvar 
5. E-læringskurs (Vold og seksuelle overgrep mot 
 barn) 
6. E-læringskurs (Stø Kurs – traumeforståelse) 
7. E-læringskurs (Våg å se – våg å handle) 
8. Ulike E-læringskurs i TryggEsts utdanningsrekke
9. Deltakelse i utadrettet arbeid og undervisning
10. Deltakelse på prosess- og saksveiledning 

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. Arbeidet foregår  
på alle nivå – både på individ-, gruppe- og  
samfunnsnivå. Leder jobber lokalt, regionalt, nasjonalt 
og internasjonalt.

Merkantil ansatt har overordnet ansvar for det  
merkantile, kontorfaglige arbeidet.

Sikkerhetskonsulent har i hovedsak ansvar for  
sikkerhetsarbeid, 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. 

Miljøarbeiderne 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,  
dagbrukere og telefontjeneste, samt håndtere inntak, 
vurdere skadeomfang og risiko, sørge for iverksettelse 
av sikkerhetstiltak, utøve debrifing og krisehåndtering 
og sørge for et godt bruker– og bomiljø.

Alle ansatte på krisesenteret pålegges veiledning. 

Yrkesfaglig veiledning av ansatte på krisesentrene er 
av stor viktighet, både for å sikre kvalitet i det faglige 
tilbudet krisesentrene skal gi til brukere, samt sørge  
for ivaretakelse av den enkelte ansatte og gruppen av 
medarbeidere. 
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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 og samarbeidsparter, samt ulike mekanismer,  
holdninger, erfaringer og reaksjoner som påvirker  
medarbeiderne i det arbeidet de skal gjøre. Både  
nyutdannede og erfarne medarbeidere pålegges  
veiledning. Veiledningsbehovet knyttet til vårt spesifikke 
arbeidsområde er stort. De ansatte jobber ofte alene  
med tøffe og krevende brukersaker og farlige  
trusselbilder. Daglig leder har medarbeidersamtaler 
med medarbeiderne minimum 1 gang pr år og ellers 
etter behov. De ansatte får dessuten tilbud om jevnlige 
utviklings-/veiledningssamtaler med leder. 

Alle medarbeidere ved krisesenteret får hygiene- 
opplæring og tilbys vaksine mot influensa, hepatitt A 
og B, polio, difteri og stivkrampe. Under covid-19 har 
smittevern stått i fokus, og ansatte ved krisesenteret 
ble prioritert til vaksine.

De ansatte er pålagt opplæring i sikkerhetsarbeid. 

Den enkelte ansatte blir ellers gitt opplæring og  
skolering knyttet til den problematikken denne jobber 
med.

De ansatte lønnes etter kommunal tariff. Våre arbeids- 
takere er forsikret gjennom Bodø Kommunale  
Pensjonskasse. 

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 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 treningsapparater, yoga og 
treningsprogrammer på krisesenteret.

Krisesenteret har lite sykefravær blant de ansatte. Det 
har imidlertid vært en økning etter at covid-pandemien 
startet. Mye fravær er knyttet til ansatte som har måtte 
holde barn hjemme, eller symptomer som har gjort det 
nødvendig å holde seg borte fra jobb.

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 tidligere bare kvinnelige ansatte ved  
krisesenteret. I 2010 ble krisesenteret også et tilbud til 
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voldsutsatte menn. Det er pr tiden ansatt én mannlig  
medarbeider. Når krisesenteret utlyser stillinger, har 
vi stor søkerpågang. Vi vil til enhver tid ansette de  
som best kan ivareta våre stillinger, utfra formell  
kompetanse, erfaring og egnethet - uavhengig av kjønn.

I forhold til likestillingsarbeid i vår virksomhet har vi 
gjennom utadrettet arbeid, opplysningsarbeid og  
dokumentasjon som formål å avdekke volds- 
problematikkens karakter og kjønnsperspektivet på 
vold. 

«For meg personlig er krisesenteret en drømmearbeidsplass. Jeg gleder meg til å dra på jobb 
hver morgen jeg våkner. Jeg gleder meg til å se mine flotte kolleger, komme i gang med mine 
oppgaver og sist, men ikke minst, så gleder jeg meg til å kunne bety noe for brukerne våre. 
Krisesenteret er en arbeidsplass der det er stor variasjon i arbeidsoppgavene. Arbeidsoppgavene 
varierer fra å vaske vinduer, bake brød og male med barna på huset, til å ta imot og ivareta 
brukere, krise- og traumehåndtering, skadehåndtering, sikkerhetsarbeid, samarbeide med det 
øvrige hjelpeapparatet, sitte i vitneboksen i rettsalen, holde foredrag og mye mer. Arbeidsdagene 
er ikke like og selv om jeg planlegger og ser for meg hvordan dagene blir og hva jeg får gjort, så 
blir det ofte annerledes. Det å jobbe på krisesenteret krever at jeg er fleksibel og klarer å jobbe 
med flere oppgaver samtidig. Det krever også at jeg klarer å ta initiativ og jobbe selvstendig, 
men samtidig samarbeide godt om oppgaver med mine kolleger. Vi er en arbeidsgjeng med 
veldig forskjellige bakgrunn, erfaringer og aldre. Vi er alltid på utkikk etter å utvikle oss, skaffe oss 
ny kunnskap og ut fra det utfordre måter vi jobber på, slik at hjelpen vi tilbyr brukerne våre er av 
beste kvalitet. Som team må vi alle tåle å jobbe i farta og være i stand til å raskt tilpasse oss nye 
utfordringer og arbeidsmåter. Vi tar alltid godt være på hverandre og støtter hverandre. Vi har 
alle til felles at vi brenner for brukerne våre og de verdiene som definerer arbeidsplassen vår. 
Det å få lov å jobbe på krisesenteret gjør meg stolt, gir meg pågangsmot og tenner flammen av 
engasjement i hjertet mitt.»

Ansatt
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Overordnet fokus for krisesenterets virksomhet er å 
sikre at Bodø kommune, på vegne av alle kommuner 
i samarbeidsavtalen, leverer tjenester til brukergruppen 
på en tilfredsstillende måte, samt at driften av krise- 
senteret harmonerer med lovverk og overordnet mål 
og ideologi. 

OPPSUMMERT HAR DET VED KRISESENTERET I 
2021 VÆRT GJORT FØLGENDE PRIORITERINGER: 

1. Arbeid med synliggjøring av hjelpetilbudet til  
voldsutsatte.
• Fokus på tilgjengelighet også under pandemien.  
• Innsats når det gjelder utadrettet arbeid, kurs, 

seminarer og undervisning - herunder opplegg 
for ungdomsskoleelever. 

• Fokus på digitale møteplasser og synlighet i  
sosiale medier.  

• Oppfølging av flere bokprosjekter.

2. Arbeidet med å få på plass nye lokaler med  
universell utforming og god nok kapasitet i hht. 
lovens krav.

3. Arbeidet med å utarbeide en oppegående og  
aktiv kommunal handlingsplan rundt problema- 
tikken vold i nære relasjoner.

4. Innføring av modell TryggEst for tilrettelegging 
av hjelpetilbudet til særskilt sårbare voldsutsatte, 
med hovedfokus på rusproblematikk, psykiske 
helseutfordringer og nedsatt funksjonsevne.

5. Arbeid med samordning av hjelpetiltak, samt gode 
samarbeidsprosedyrer og – rutiner, herunder 
reaktivisering av Ressursbank.

6. Utarbeide et bedre krisesentertilbud for menn.

7. Arbeidet med å styrke interne rammeverktøy, 
prosedyrer og rutiner.  

HOVEDPRIORITERINGER 2021
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ØKONOMI
Krisesenterets budsjett for 2021 var på kr 10.686.133,– 

I 2021 lå det inne en økning i budsjett utover det vanlige 
da det var planlagt at det nye krisesenteret skulle stå 
ferdig i 2021. Det gjorde ikke det, og dermed blir økning 
tatt ut av 2022-budsjettet. Driftsmidlene økes igjen når 
krisesenteret står ferdig. 

Krisesenteret hadde en nøktern drift også i 2021. 

Kompleksitet og alvorlighetsgrad i de sakene vi tok imot 
i 2021, førte til merforbruk av overtid, tilkallingsvikarer,  
ekstrahjelp og forsterking. Det samme gjelder fravær 
som følge av smittehensyn, isolasjon eller karantene. 

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

Krisesenteret har mottatt pengegaver, mye av dette 
knyttet til og utløst av kampanjer og utadrettet arbeid. 
Pengene går i stor grad til brukerne direkte, til utstyr og 
opplevelser.
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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 ta imot brukere, både dag-
brukere og 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, wc og vaskerom deles 
med de øvrige beboerne. Vi har et lite lekerom for de 
minste barna, men mangler oppholdsrom som er egnet  
for større barn/tenåringer. Vi har innredet et rom i kjeller 
med treningsapparater, 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 
alle ansatte 2 ordinære kontorplasser. I tillegg benytter 
vi lånekontorer eksternt, ved Helsekontoret. Dette har  
imidlertid i lange perioder ikke vært mulig på grunn 
av stor aktivitet ved Helsekontoret. Det er heller 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. Lokalene preges av at det er svært lytt  
mellom rom, dette vanskeliggjør hensyn til personvern 
og stiller store krav til tilrettelegging. Når for eksempel 
samtalerom benyttes (daglig), kan det ene kontoret og 
det ene beboerrommet ikke benyttes.

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.

Konsekvenser for ansatte er for det første at de fleste 
ikke har godkjente arbeidsstasjoner, men må benytte 
sofa, lenestoler, trapp o.l. Det er svært kaldt i lokalene  
på vinteren og uutholdelig varmt på sommeren.  
Ansatte opplever plager med nakke og skuldre, hode-
pine, luftveisplager, konsentrasjonsvansker med mere.

KRISESENTERETS LOKALER
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Utearealet er stort og fint. Uteområdet er ikke inngjerdet,  
men området overvåkes via kameraanlegg. For mange 
barn som kommer til krisesenteret kan sikkerhets-
regimet 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. 

Krisesenterhuset er utstyrt med rampe, utvidet  
døråpning, handikapbad/-toalett. Et av brukerrommene 
er tilrettelagt rullestolbrukere. Det vil ikke være mulig for 
brukere med store funksjonsnedsettelser å bevege 
seg rundt i huset, de vil blant annet ikke ha tilgang til 
personalavdelingen i 2. etasje. Huset er ikke tilrettelagt 
for syns- eller hørselsutfordringer. Kjøkken er ikke  
tilrettelagt mennesker med funksjonsnedsettelser. Vi 
har gjort små utbedringer av lokalene med hensikt å 
tilrettelegge bedre, men øvrige tiltak avventes fordi det 
skal bygges nytt krisesenter.

Krisesenter-huset skal fungere som et vanlig hjem.  
Beboerne ivaretar, i den grad de er i stand til det, sine 
vanlige dagaktiviteter. Alle har ansvar for sine egne 
barn, lager sin egen mat, vasker egne klær og utfører 

andre praktiske gjøremål. Beboere får støtte og hjelp fra 
ansatte hvis de har behov for det. Rengjøring av felles-
rom blir 1 gang pr uke utført av rengjøringsbyrå. Utover 
dette har beboere ansvar for renhold. Sengeklær og 
håndklær leveres vaskeri, dette av hensyn til smittevern.
Det bemerkes at krisesenterets lokaler utsettes for 
stor gjennomtrekk, noe som fører til fortløpende  
slitasje både på lokaler og på utstyr, og behov for  
utstrakt rengjøring. Dette behovet har vært særlig  
sterkt i forbindelse med pandemien.

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. Dessverre 
har disse samlingene i mindre grad vært gjennomført i 
2021 – på grunn av smittefare og strenge restriksjoner.
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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, kameraanlegg og bevegelsessensorer 
som dekker uteområdet og inngangsparti. 

Krisesenteret har gode sikkerhetsrutiner, beredskaps- 
planer 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. Ansatte 
har gjennomgått opplæring i SARA-V3, som er ett  
strukturert faglig risikovurderingsverktøy med fokus  
på partnervold, og i PATRIARK, som er retningslinjer  
for gjennomføring av strukturerte faglige vurderinger 
av risiko for æresrelatert vold.

Krisesenteret i Salten arbeider kontinuerlig med 
kvalitetsforbedring av sikkerhetsrutiner og fysisk 
sikring av senteret. Dette arbeidet gjøres i samarbeid  
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 forskjellige  
sikkerhetstiltak og forebygging. Det er gjort en grundig  
og samlet vurdering som tilsier at krisesenterets  
beliggenhet ikke utgjør en vesentlig trussel for naboer.  
Vi opplever at det er våre beboere som er trussel- 
utøvernes fokus, ingen andre.

Det jobbes systematisk med sikkerheten på krise- 
senteret, både brukernes og de ansattes sikkerhet.  
De ansatte får grundig opplæring og delta på øvelser.

HMS-plan, beredskapsplan og rutineplan gjennomgås 
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. Vi leverer  
kronikker og leserinnlegg, og deltar i debatter i det 
offentlige rom.

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, organisasjoner  
og samarbeidsparter. Vi holder innlegg på kurs og  
konferanser lokalt, regionalt, nasjonalt og også  
internasjonalt. Krisesenteret arrangerer dessuten selv 
konferanser. De siste to årene har vært annerledes 

år på grunn av unntakstilstanden knyttet til korona.  
Mange planlagte arrangementer har måtte avlyses. Vi 
har likevel hatt en del undervisning og foredrag, både 
fysisk og digitalt.

Vi har besøk av skoleelever, studenter (fra hele verden) 
politikere, fagansatte og andre på krisesenteret.

Ansatte deltar 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 
forebyggende arbeid gjennom ulike markeringer og 
kampanjer. Vi har bidratt i ulike prosjekter som deltaker 
i styringsgrupper, referansegrupper og ressursgrupper. 

Både ansatte og brukere er i 2021 blitt intervjuet i  
forbindelse med ulike undersøkelser og forsknings- 
opplegg. Ansatte deltar på krisesentrenes regionale 
og nasjonale samling, samt Krisesentersekretariatets 
årsmøte.

AKTIVITETER I 2021
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SAMARBEID
Krisesenteret samarbeider tett med andre deler av 
hjelpeapparatet:

✔ Vi har i 2021 hatt samarbeidsmøter med flere  
aktører: ATV, Dyrebeskyttelsen, Etisk Råd, Familie- 
vernkontoret, Habiliteringsteamet, IPS-teamet, JURK, 
Likestillingssenteret KUN, NAV, Nord Universitet,  
Oppfølgingstjenesten, Overgrepsmottaket/Lege- 
vakta, Politiet, Politihøgskolen, Psykologsenteret,  
Redd Barna, ROSA, RVTS Nord, Røde Kors, SMISO,  
Tildelingskontor, Voksenopplæring, advokater, 
barnehager, barneverntjenester, helsesykepleiere, 
leger, skoler, m.fl. - og dessuten flere krisesentre i 
Norge og Norden.

✔ Vi er representert i VOKS (Vold, overgrep, kompe-
tanse og samarbeid), som er et samarbeidsutvalg 
for politi, legevakt, overgrepsmottak, bistands- 
advokater, ATV, sykehus og krisesenteret.

✔  Vi koordinerer TOKT, som er et tverroperativt  
kompetanseteam rundt menneskehandel. TOKT er 
et resultat av initiativ fra likestillingssenteret KUN, som 
sammen med RVTS Nord og Krisesenteret i Salten 
har som mål å etablere et system for tverretatlig og 
tverrfaglig innsats i arbeidet mot menneskehandel.  
Prosjektet har mottatt midler fra tilskuddsordningen  
til Justis- og Beredskapsdepartementet på  
prostitusjons- og menneskehandelfeltet. 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.

✔ Vi koordinerer Ressursbanken, som er et kommunalt  
nettverk av aktører som jobber med barn, unge og 
foreldre.

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

Krisesenteret i Salten samarbeider med virksomheter, 
organisasjoner, forskere og fagnettverk over hele 
verden.

Vi underviser om kjærestevold.
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ULIKE TILTAK OG PROSJEKTER:
Krisesenteret jobber til enhver tid med nye tiltak og ulike 
prosjekter.  

I 2021 har vi videreført arbeidet med å ivareta Ressurs-
banken, prosjekt «Rettshjelptiltak», tre bokprosjekter,  
aktivitetsprosjekter (sommer og jul), samt undervisnings- 
prosjekter.  

«RESSURSBANKEN» 
Ressursbanken er et kommunalt samarbeidsorgan 
som skal bidra til kompetanseheving rundt vold og 
overgrep for alle som jobber med mennesker i Bodø 
kommune. Ressursbanken 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 for- 
pliktet til å gi sine innbyggere, herunder voldsutsatte,  
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 hjelpeapparatet på voldens 
mangfold, omfang og konsekvenser. Ressursbanken  
skal fungere som en arena hvor faggruppene  

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

Mål for arbeidet fremover er å få Ressursbanken aktiv 
etter at den har ligget nede over lang tid.

«SPESIELLE RETTSHJELPTILTAK»
Statens Sivilrettsforvaltning tildeler økonomisk støtte 
til spesielle rettshjelpstiltak på krisesentrene. Formålet 
med denne ordningen er å legge til rette for rettshjelps- 
tilbud for særlig utsatte grupper og mennesker i en 
spesielt vanskelig situasjon. Krisesenteret i Salten har 
hvert år siden 2009 mottatt midler gjennom denne  
ordningen. 
 
Det har vært to advokater fast tilsluttet ordningen i 2021:
• 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 oppfølging  
hos advokat for kartlegging av sin sak, med råd og 
veiledning. Brukere velger selv hvilken advokat de vil 
benytte, også utenom de to som deltar i prosjektet.
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Vi har fast advokatvakt en time i uken - hvor ansatte 
kan ringe advokatene for råd, veiledning og vurdering  
av ulike problemstillinger for brukerne ved krise- 
senteret. 75 av krisesenterets brukere har benyttet 
dette tilbudet i 2021.

«FORNÆRMEDES HÅNDBOK»
Krisesenteret har fått midler fra Kompetansesenter  
for Kriminalitetsforebygging til bokprosjektet 
«Fornærmedes Rettigheter – en håndbok». Boken 
skriver vi sammen med advokat Gunhild Vehusheia og 
Ellen Roberg.

Formålet med prosjektet har vært å utarbeide en 
håndbok som gir en klar oversikt over de juridiske  
rettigheter og plikter fornærmede har, og blir en  
praktisk veiviser til hvordan 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 sikker-
hetstiltak. Håndboken gir informasjon om hva som er 
viktig å huske på i en innledende fase og hvor kan den 
som er utsatt 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 kontaktinformasjonen til ulike instanser  
som en person i målgruppen kan ta kontakt med for 
å få hjelp. 

Arbeidet med boken har vært forsinket grunnet  
omstendigheter knyttet til covid-19. Den vil ikke være 
klar til publisering før høsten 2022.

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

Arbeidsboka skal være et pedagogisk verktøy 
som skal brukes i samtaleoppfølging av barn på  
krisesenter. Krisesenteret ønsker at barn som kommer 
til et krisesenter skal få en aktiv og medvirkende rolle 
i sitt liv. 

Det er viktig at barn føler seg ivaretatt, blir tatt på  
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. Vi ønsker å styrke barnets selvbilde og 
psykiske helse, samt forebygge senskader senere i 
livet.
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Vi vet at familier som bor på et krisesenter kan bli nødt 
til å flytte 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. Arbeidet med boken 
har vært noe forsinket på grunn av unntakstilstand 
knyttet til pandemien, men barneboka er nå ferdig og 
klar til bruk.  Denne er ved hjelp av gavepenger og 
tilskudd, blant annet fra Bufdir, Krisesentersekretariatet 
og FO, sendt ut i 10 eksemplar til alle krisesentrene i 
Norge. Vi har også lagd en annen versjon - Ungdoms-
boka  - denne blir klar høsten 2022, og også denne vil 
sendes gratis ut til krisesentrene i hele landet.

«AKTIVITETSPROSJEKT»
Krisesenteret i Salten mottar hvert år tilskudd fra  
Gjensidigestiftelsen for å lage jul for barna som bor 
hos oss gjennom ulike aktiviteter for barna, både i  
adventstiden og i juleuka. I 2021 fikk vi også midler for 
å tilrettelegge for aktiviteter og opplevelser gjennom 
sommerferien. Barneteamet jobber med å tilpasse  
aktiviteter og tilbud til barna vi jobber med. Barna kan 
delta på organiserte gruppeturer, eller på turer som er 
tilrettelagt for den enkelte, de går på svømming, kino, 
teater o.l. Midlene gir også mulighet til å kjøpe inn 
turutstyr og aktivitetsleker.

«SKOLETURNÉ»
Krisesenteret i Salten videreførte i 2021 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 og forebyggende rolle oven-
for 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, 
og et innblikk i hvordan de kan ta vare på seg selv og 
andre og unngå farlige situasjoner. Vi ønsker også å  
forebygge at unge selv blir voldsutøvere. Covid-19  
har gjort dette prosjektet svært vanskelig å  
gjennomføre i 2021.  På grunn av smittesituasjonen  
har det i perioder ikke vært mulig å besøke skoler.  
Vi vil videreføre prosjektet gjennom 2022. Opplegget 
vil bli revidert i tråd med skolenes tilbakemeldinger  
og behov.

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

I 2021 hadde vi følgende arrangement i 16-dagers- 
kampanjen:
• Skoleturné
• Foredrag
• «Alle barn» konferanse
• Stand i Stormen (i samarbeid med TryggEst og ATV)
• Seminar om kjærestevold

ETABLERING AV TRYGGEST
1. november ble Bodø kommune en TryggEst- 
kommune, og det ble vedtatt at arbeidet mot vold og 
overgrep mot risikoutsatte voksne, skal organiseres  
etter TryggEst-modellen. Arbeidet er forankret på  
ledernivå og implementert i kommunens Handlings- 
plan mot vold og overgrep i nære relasjoner. Formålet 
er å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep 
mot risikoutsatte voksne. 

Målgruppen i TryggEst er bredt definert som   
mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å 
beskytte seg selv, og som mottar eller burde mottatt  
offentlige eller private tjenester. Det kan være personer  
med nedsatt funksjonsevne, rusavhengighet, psykisk  

eller fysisk sykdom og eldre. I tillegg kan det være  
personer med en situasjonsbetinget sårbarhet f.eks.  
på bakgrunn av voldsutsatthet eller langvarig sykdom.  

De kommunene som har innført TryggEst – rapporterer  
om ei markant økning i avdekking av vold og  
overgrep. Erfaringer fra de første pilotkommunene 
har vist en økning på seks til åtte ganger så mange  
innmeldte saker sammenlignet med før etablering av 
TryggEst.  

TryggEst har en døgntilgjengelig telefontjeneste, 
samt mottak av digitale bekymringsmeldinger. Dette 
betjenes av ansatte ved Krisesenteret. Det er ansatt  
koordinator i 20% stilling, koordinator jobber i  
tillegg som miljøterapeut ved Krisesenteret. Det 
er dessuten etablert et tverrfaglig operativt team 
med representanter fra ulike kommunale tjenester  
som hjemmetjeneste, tildelingskontor, rus/psykiatri,  
miljøtjeneste, institusjonsområde og Krisesenteret.  
Teamet har fast møteplan og håndterer  fortløpende  
de saker som meldes inn. Møtene brukes både til 
håndtering av innkomne saker og  kompetanseheving. 

I tillegg har Krisesenteret en intern ressursgruppe som 
blant annet skal bidra i utadrettet arbeid. Den interne 
ressursgruppen skal ha et særskilt ansvar i forhold til 
saker som krisesenteret ikke til vanlig jobber med og 
har erfaring rundt. 
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REDD BARNA – BESØKSGRUPPEN – BODØ, TILDELES
KRISESENTERETS ÆRESPRIS 2021. 

Prisen består av kunstverket «Beskyttet» av Lilli Kanck. 

BEGRUNNELSE: Krisesenteret har samarbeidet med årets  
kandidat siden i 2014. Formålet med samarbeidet har vært – og er 
- å aktivisere barn som er eller har vært beboere på krisesenteret. 
Aktøren arrangerer ulike aktiviteter for barn og ungdom, og de  
legger alltid til rette for barn i alle aldre. I tillegg arranger de jule- 
aktivitet, sommerfest og halloween-fest. Under pandemien da det 
ikke kunne legges til rette for aktiviteter, lagde de overraskelser og 
aktivitetspakker som barna fikk til påske, sommer og jul. 

Årets kandidat betyr mye for barna og ungdommene på  
krisesenteret. Det å få delta og være med, oppleve aktiviteter, friluft, 

latter og glede gjør en stor forskjell for våre barn. Kandidaten er alltid på tilbuds-
siden, de frivillige som representerer årets kandidat har store hjerter, godt humør, de er fleksible og de er trygge. 
Krisesenteret setter stor pris på samarbeidet, og vi er takknemlig for det arbeidet de gjør for barna. Vi vet at 
barna også setter stor pris på de frivillige. 

Prisen deles ut til Redd Barna, besøksgruppen, Bodø, fordi de er med på å gjøre en forskjell for de barna som 
bor eller har bodd på krisesenteret.

Tusen takk for at dette tilbudet finnes, og for at Redd Barna vil bruke fritiden på barn som er i en vanskelig  
livssituasjon. Tusen takk for at våre barn også får være Redd Barnas barn. 

Pris Redd Barna.
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Krisesenteret holder innlegg på konferanser og seminarer 
både i Norge og i andre land.

De ansatte får veiledning. Innlegg på LO Stats konferanse.

Fra «Alle Barn»-konferansen.
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PERSONALAKTIVITETER I 2021: 
Hvert år avholdes det jevnlige personalmøter for  
fulltidsansatte, samt møter for hele personalgruppa. Alle 
ansatte får veiledning gjennom hele året.

DELTAKELSE PÅ KURS/KONFERANSER/FOREDRAG:
Ansatte deltar 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 virksomhet, samt dokumentasjon 
av problematikken vi jobber med.

Krisesenteret arrangerer fagdager for og i samarbeids- 
kommuner, og tilbyr fagdager på ungdomsskoler. Vi 
underviser på videregående skoler, voksenopplæring 
og på Universitet (Barnevern-, sosionom-, vernepleier-, 
barnehagelærer, lærer - og politiutdanning). Vi holder 
mange faginnlegg og presentasjoner for samarbeids- 
parter, fagforeninger, lag og organisasjoner og vi holder  
innlegg på kurs, seminarer og konferanser i både  
inn- og utland.

MØTER
Krisesenteret deltar på samarbeidsmøter både på  
lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Møtene 

gjelder både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

UTSTILLINGER
Krisesenteret eier flere utstillinger som vi både stiller  
ut selv og som vi låner ut for å sette søkelys på  
problematikken vold i nære relasjoner.

«HUSET»
I forbindelse med krisesenterets 30-årsjubileum i 2013, 
fikk vi laget en jubileumsbok, som bestod av tekster  
fra brukersamtaler og foto. Boken ble laget av Mailen 
Evjen, hun stod for innsamling og bearbeiding av  
tekster og hadde også tatt alle bildene. I dag utgjør bild-
ene og tekster vår fotoutstilling «Huset».

«FRA KRENKELSE TIL HÅP» 
Utstillingen er utgitt av Krisesenteret i Vestfold og vi 
har kjøpt den inn til Krisesenteret i Salten. Utstillingen 
består av foto og tekster. Tekstene er skrevet av Øivind 
Aschjem. Alle fotografier er tatt av Morten Rakke.  
Marianne Zaitzow (Affair) og Tom Erik Andersen (Nye 
linjer) har stått for den grafiske utformingen. Utstillingen 
viser sterke og sanne historier og autentiske foto av 
mennesker som har blitt utsatt eller har utøvd vold.

«SOMMERFUGLENE»
Denne utstillingen består av mer enn 3000 sommer- 
fugler, brettet i origami. Tallet øker fra uke til uke.  
Hver av sommerfuglene representerer en beboer ved 
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krisesenteret vårt fra vi startet opp med krisesenter- 
tilbudet i Bodø i 1983. Sommerfuglene har ulik størrelse,  
ulikt mønster, noen er små og representerer barn, alle 
er helt unike. Sommerfuglene symboliserer alle de mer 
enn 3000 kvinner og barn som har benyttet seg av  
botilbudet på Krisesenteret i Salten over 39 år. Hver 
av disse er holdt i hånden av våre ansatte, de har fått  
omsorg og hjelp til å brette ut vingene på igjen - slik at 
de kan fly trygt og bli frie. 

«SE OSS – BARN PÅ FLUKT I NORGE»
Denne utstillingen viser frem fire barnefigurer utskåret i 
reell størrelse som via tekst forteller historier til et utvalg 
av de 1000 barna som har hatt krisesenteret som sitt 
hjem siden oppstart i 1983.

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

Bodø Barneteater åpner hvert år “Alle Barn”-konferansen og 
gjør alltid et inntrykk med sterke tekster og flott fremførelse.

Bodø barneteater.
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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.
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Hvert år mottar krisesenteret gaver, både fra private  
givere, fra organisasjoner, foreninger, klubber, skole-
klasser, bedrifter, politikere og andre.

Dette kan være alt fra små og store pengegaver, både 
engangs- og månedlige pengebidrag, tid, innsats, 
klær, utstyr, leker, kaffe, billetter, håndarbeid, blomster, 
nisseoppdrag, julegaver møbler, kulturelle innslag, mat, 
kaker og lignende.

GAVER OG BIDRAG

Vi får mange flotte gaver.
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TIL ALLE DERE SOM HAR GITT GAVER TIL KRISESENTERET.

Lukk øynene og se for dere:
En liten gutt som aldri har vært i et basseng, men som i dag suser ned vannsklia med 
hylende latter. 
Bålpanne i hagen og lukta av nygrilla marsmallows.
Tre små og mammaen deres som aldri har hatt råd til å gå på kino sammen, som nå sitter 
med store øyne og popcorn i fanget, og skaper felles minner.
13-åringen som får skolesekken han har ønsket seg til skolestart.
Et iskaldt krisesenter på vinteren, men gode varme føtter i hjemmestrikkede lester.
Sykkel til henne som skal flytte for seg selv og som har 10 km til jobb.
Kakekos og fellesskap på en vanlig tirsdag.
Et vakkert bilde på de to kontorene som 17 ansatte skal dele.
Fotballsko til henne som for lenge siden har vokst ut av sine.
Fellestur med toget og følelsen av frihet.
En splitterny seng på rom nr 4, som snart skal ta i mot en som ikke har sovet trygt på mange år.
Stjerner i øynene, latter, glede, trygghet, en følelse av å være som andre, av å ha en verdi, av å finne 
tilbake til livet....

Alt dette er mulig på grunn av dere. Vi er takknemlige for at dere tenker på våre brukere, at dere 
inspirerer oss som jobber ved krisesenteret, at dere gir mot og lyst til å fortsette kampen mot vold 
og fordi dere gir oss tro på mennesket.

Av alle våre hjerter: Tusen hjertelig takk <3
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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 følger opp barn med metodiske 
barnesamtaler under oppholdet på krisesenteret. Barn 
får informasjon om krisesenterets tilbud, deretter opp-
følgingssamtaler. 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 krisesenteret.

I oppfølgingen av barn på krisesenteret benyttes  
ulike metoder, som for eksempel psykologisk første-
hjelp, «De tre gode hjelperne», «People in my life»,  
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  

BARN PÅ KRISESENTERET
• Ca. 1500 barn bor hvert år på et krisesenter 
 i Norge. 

• Barn kommer til krisesentrene i all hovedsak 
sammen med mor. 

• For nesten alle barna er voldsutøveren far 
eller stefar. 

• Ved 3 av 10 krisesenteropphold der  
voldsutøver var barnets mor eller far,  
hadde barnet samvær med voldsutøveren  
i løpet av oppholdet

• Rundt 60 % av barna har innvandrer- 
bakgrunn.  

• Barnehagebarna og skolebarna opplever 
ofte brudd i barnehage-/skolegang. 

• Ved ca. halvparten av oppholdene i 2021 
 var det opprettet kontakt med barnevernet 

før oppholdet, og ved ca. halvparten av 
 oppholdene ble opprettet kontakt med 

barnevernet mens barna bodde på 
 krisesenteret

(Bufdir)
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barnebrukere. I 2021 utarbeidet vi arbeidsbøker knyttet 
til filmene, disse ferdigstilles og vil brukes fra i 2022.

I 2021 bodde det 27 barn på Krisesenteret i Bodø – i til 
sammen 1413 brukerdøgn. 

Det er en liten oppgang i antall brukerdøgn i 2021  
sammenliknet med året før. Tallet 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 krisesenteret, 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 represen-
terer ofte en gruppe 
med store utfordringer 
på boligmarkedet. Dette 

fører til flere brukerdøgn. 
Det er av stor viktighet at 
kommunene sørger for et 
botilbud til disse familiene 
når de er klare for å flytte ut 
av krisesenteret. 

Har du bruk for en gave? En foreleser som skal  
takkes? Skal du gi noe til den som har alt? Er 
du lei av å bruke penger på å fylle skapene til 
folk? Gi en gave med mening! Krisesenteret 
i Salten ønsker at alle krisesentrene i Norge 
skal få tilgang til vår arbeidsbok for barn. De 
fleste krisesentrene har ikke rammer til å 
kjøpe disse, og ved at vi selger gavekort, kan 
vi hjelpe andre krisesentre, slik at barn på alle 
krisesentre i hele Norge kan få tilgang til boka.

Vil du kjøpe, vippser du kr 150,- pr gavekort til 
krisesenteret - #83764
Merk betaling «Gavekort - arbeidsbok for 
barn». Send oss skjermdump av kvittering 
og adresse på mailadresse: krisesenteret@
bodo.kommune.no, så sender vi gavekortet i 
posten.
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Barn kommer alltid til senteret sammen med en voksen  
omsorgsperson. Mange av barna vi møter på Krise-
senteret har opplevd utrygghet og uforutsigbarhet,  
flere har vært vitne til vold, og noen har også opplevd 
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 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 verktøy, 
bøker, ulike leker og tegnesaker. 

Når barn bor på krisesenteret, ønsker vi å gi dem  
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 fritidsaktiviteter 
for barn og foreldre sammen.

«People in my life» er et av vertøyene som benyttes i samtale 
med barn på krisesenteret.
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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  
takknemlige for.

Fritidsbanken er vårt interne organ for samarbeid 
med lag, foreninger og kulturskole. I Fritidsbanken er  
kapitalen samarbeidsavtaler med fritidsaktører slik barn 
på krisesenteret skal ha tilgang til en meningsfylt 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 og vil ha fokus på det 
fremover.

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  
beboersituasjonen – 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 Alle barn som flytter inn på krisesenteret, får en velkomsthilsen.
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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  
skolearbeid. Krisesenterets barn ville hatt stor nytte 
av å få tilrettelagt leksehjelp. Krisesenteret har ansatte 
med kompetanse på tilpasset opplæring og spesial- 
pedagogikk. Krisesenteret opplever dessuten å ha tett 
samarbeid med skolene, og får god hjelp til tilrette- 
legging av skolesituasjonen for våre barn. Vi jobber 
med å 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 infor-
masjon 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 

Krisesenteret i Salten påstår at dagens samværsordninger tar for lite hensyn til 

voldsutsatte foreldre og deres barns sikkerhet. Vi ser en manglende samfunnsmessig 

kobling mellom voldsutøvende foreldre og omsorgsrollen. Vi mener også at 

hjelpeapparatets kompetanse på fenomenforståelse og på voldsutsattes 

omsorgsfungering må økes. Det er uhyre viktig at ikke familievoldssaker blir 

«omkodet» til foreldretvistsaker. Det er ingen tvil om at det også i voldssaker kan 

foreligge foreldretvister, men her må barna først og fremst beskyttes mot vold, 

det samme gjelder den utsatte forelderen.  Hjelpeapparatet må bidra med å finne 

gode og trygge samværsordninger, utarbeide avtaler som ivaretar sikkerhet, bidra 

med tilsyn, sinnemestringsopplæring og foreldreveiledning.
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• Krisesentrene har en lovpålagt 
meldeplikt til barnevernet.  
Meldeplikten, som går foran  
taushetsplikten, er regulert i lov  
om kommunale krisesentertilbod 
(krisesenterlova) § 6.

 
• Straffeloven § 196 om avvergingsplikt 

går foran lovbestemt taushetsplikt  
når det gjelder alvorlige straffbare  
handlinger. 

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.  
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 en 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 vil ikke anbefale å ta 
sjanser på vegne av barnets beste.

Våre dagbrukere i 2021 hadde til sammen 92 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 
omsorgssituasjon, melder vi denne bekymringen til 
barneverntjenesten også i de tilfeller hvor barna ikke 
bor på Krisesenteret. Vi involverer vår bruker i denne 
prosessen, så lenge det er vurdert å være trygt for 
barnet.
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Dyr kan også være utsatt for vold som skjer i hjemmet.
Studier viser at voldelige partnere som skader dyr 
kan være kontrollerende og bruke grovere vold som  
voldtekt, psykisk vold, forfølging og drap.

På krisesenteret møter vi mennesker som opplever at 
voldsutøver truer med å skade deres kjæledyr, utsetter 
dyrene for vold eller i verste fall dreper dyrene.

Ifølge Dyrebeskyttelsen i Norge blir det stadig mer  
anerkjent at det er komplekse sammenhenger i  
voldelige hjem, og at vold mot dyr kan være en del av 
et familievoldsproblem.  Dette er viktig kunnskap å ha 

i håndteringen av familievoldssaker. Skal man lykkes  
med å hjelpe voldsofre ut av et voldelig forhold, må 
det også finnes en trygg løsning for familiens dyr.  
Krisesenteret har inngått et samarbeid med  
Dyrebeskyttelsen i Bodø, slik at vi sammen kan finne  
løsninger når brukere har dyr som ikke trygt kan  
etterlates hjemme.

NÅR DYR RAMMES AV FAMILIEVOLDEN
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STATISTIKK
NASJONALE TALL 2021:

• 1795 voksne bodde på et krisesenter i Norge

• 1631 beboere var kvinner – 159 beboere var menn (4 andre kjønn – 1 ikke-kjent)

• 6 av 10 beboere hadde innvandrerbakgrunn

• 3 av 10 beboere hadde funksjonsnedsettelser

• 1 av 3 av beboerne var yrkesaktive

• 4 av 10 beboere hadde med seg barn til krisesenteret

• 95% av beboerne hadde blitt utsatt for gjentatte overgrep før de søkte hjelp på et  
krisesenter

• 2538 dagbrukere besøkte et krisesenter i 2021, og totalt antall dagsbesøk var 7942

• 6 av 10 dagbrukere hadde vært i kontakt med et krisesenter tidligere

• Krisesentrene registrerte til sammen 8807 enesamtaler på telefon og 3699  
telefonbrukere i 2021. Dette er en markant økning fra året før.

• 9 av 10 dagbrukere henvendte seg til krisesenteret på grunn av psykisk vold

• 6 av 10 dagbrukere hadde opplevd fysisk vold

• En stor andel av dagbrukere oppga også andre voldsformer som årsak til dagbesøk
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hjelp. Våre markedsføringstiltak har også en slik effekt, 
det samme gjelder den medieoppmerksomhet vold i 
nære relasjoner og krenkelser i ulike relasjoner har fått.  
Krisesenteret i Salten har en bevisst strategi om å være 
aktiv og synlig i det offentlige rom.

Hvert år mottar krisesenteret mange telefonhen- 
vendelser, tekstmeldinger og e-post fra mennesker 
som trenger vår hjelp eller fra andre i forbindelse med 
oppfølging til ulike brukere. Vi får også henvendelser via 
sosiale medier.

Krisesenteret i Saltens kvinnetilbud har stor pågang.  
I løpet av et vanlig år er krisesenteret ofte 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 våre brukere, 
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 ordner 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.

Tall Krisesenteret i Salten  2019  2020  2021

Kvinner beboere      41  32 31

Menn beboere        2  0 0

Barn beboere      24 26 30

Dagbrukere     86/11 92/7 86/11

Dagsamtaler    445 593 619

Overnattingsdøgn Kvinner   1870 1015 1508

Overnattingsdøgn Menn     34 0 0

Overnattingsdøgn Barn    820 1138 1413

Sum – døgn   2724 2153 2921

Brukeroversikt viser antall kvinner, menn og barn som 
har overnattet på Krisesenteret, samt antall dagbrukere.  
Krisesenteret i Salten hadde i 2021 ikke brukere med 
andre kjønn. I denne statistikken regnes brukere som 
barn opp til 18 år. I en del andre statistikksammen- 
henger, blir barn over 16 år ført i voksenkategorien. 
Fremstilling av lokale tall kan derfor variere i ulike sam-
menhenger.

Økt kunnskap, samfunnsengasjement og innsats når 
det gjelder utadrettet arbeid har de senere år gjort  
krisesentertilbudet synlig og kjent. Dette fører til at 
vår målgruppe i stadig større grad vet hvor de kan få 
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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.  
Menn tar i noen tilfeller kontakt fordi de har behov for 
råd og veiledning ulike saker, særlig i forbindelse med 
problemstillinger rundt samlivsbrudd og foreldretvister.  
Krisesenteret annonserer fortsatt ikke aktivt rundt  
tilbudet til menn. Vi vurderer at tilbudet må utbedres. 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  
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 mulig-

heter for livsutfoldelse på selvstendig grunnlag, trenger 
mange omfattende og intensiv støtte. Støtten må gis så 
lenge den voldsutsatte er sammen med voldsutøveren, 
og likeledes gjennom bruddfasen og etter at forholdet 
er avsluttet. Det er av vesentlig betydning at aktører i 
hjelpeapparatet har en generell kompetanse på og 
en forståelse rundt fenomenet vold i nære relasjoner, 
på de mekanismer som er knyttet til problematikken,  
vanlige reaksjoner, gode kartleggingsverktøy 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 2020 til 2021. 
Økningen er i tråd med de trender de fleste 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 krisesentrene er. Kapasitet 
og ressurstilgang tvinger krisesenteret til å begrense 
samtaleomfang og hyppighet. Antall dagbrukere og 
dagsamtaler er høyt med tanke på de ressurser krise-
senteret 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 den oppfølging i det 
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omfanget de ønsker og har behov for. I nye lokaler, 
med flere samtalerom og ei økning i bemanning, vil vi 
møte behovet i større grad.

I 2021 hadde vi ingen brukere fra ROSA på  
Krisesenteret (Reetablering, Omsorg, Sikkerhet og  
Assistanse). Også dette har høyst sannsynlig  
sammenheng med covid-19 og reiserestriksjoner.  
ROSA er et statlig tiltak, organisert under  
Krisesentersekretariatet, men finansieres av Justis- 
og Politidepartementet.  Formålet til ROSA er å hjelpe 
mennesker utsatt for menneskehandel. Krisesenteret 
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 
den veiledning og støtte de gir oss i denne type saker 
er uvurderlig.  

Krisesenteret har vanligvis full pågang gjennom hele 
året. Over mange år har bruker-rom ofte vært ledig kun 
i inn-/utflyttingsfasen. 

Krisesenteret jobber ofte med høyrisiko-saker. Dette 
krever ekstra bemanning, våken nattevakt og bistand 
fra politiet.

KRISESENTERET I SALTEN - 2021: 
• 13 av til sammen 34 voksne beboere av hadde 

utenlandsk bakgrunn (38 %). 
• 13 av 27 beboerbarn hadde utenlandsk bakgrunn 

(50 %).    
• 39 av 97 dagbrukere hadde utenlandsk bakgrunn 

(40 %).  
• 11 av 97 dagbrukere var menn (11 %).
• Dagbrukere hadde til sammen 92 barn, 44 av disse 

hadde utenlandsk bakgrunn (48 %). 
• Dagbrukere hadde i 2021 i snitt 6 samtaler hver. 
• Snitt botid pr beboer i 2021 var 48 døgn.
• 3 av 31 kvinnelige beboere dro tilbake til overgriper/

voldsutøver (1 av 10). Kun 1 av kvinnene hadde barn. 
Krisesenteret melder til barneverntjenesten i  
henhold til meldeplikt 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  
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æresrelatert vold som kan involvere forbindelser langt  
utover  familierelasjonene. Krisesenteret jobber med 
mennesker utsatt for (trussel om) negativ sosial  
kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og  
menneskehandel.

Krisesenteret har gjort noen tilrettelegginger av tilbudet 
for brukere med minoritetsbakgrunn, inkludert samisk 
befolkning. Vi har fått innført rutiner rundt bruk av tolk, 
samt anskaffet bedre utstyr for telefontolking. Krise- 
senterets informasjonsbrosjyre er oversatt til flere  
språk. Det er i tillegg anskaffet annet informasjons- 
materiell på ulike språk. Det er helt nødvendig at vårt 
interne informasjonsmateriell - slik som rutiner, husregler  
og liknende, trykkes på flere språk. 

Snitt botid pr voksne bruker i 2021 var 48 døgn. Dette  
er ei økning fra året før, noe som sannsynligvis har  
sammenheng med at covid-19 brøt ut i Norge i 2020. 
Tallet er ikke representativt for majoriteten av våre  
beboere. Statistisk sett holdes tallet nede av de få  
tilfellene som bor på krisesenteret bare noen døgn. 
Mange 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 sikker- 
hetsmessige 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 
maks botid ved krisesentrene, men gjør individuelle 
vurderinger og tilrettelegginger. Lov om kommunale 
krisesentertilbud legger ikke føringer hva kommer til 
botid.

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 krisesenteret.  
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 en del av våre utenlandske beboere svært vanskelig 
å etablere seg i ny bolig. De kommunale utleieboligene  
har ventelister og etterspørselen på det private leie- 
markedet 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 gjennomgangs- 
leiligheter, dette letter situasjonen betraktelig. 
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Til krisesenteret i Salten
 
Politiet hadde også kommet på legevakten. Jeg var redd og i fullstendig sjokk. Etter flere timer var jeg 
ferdig. Jeg ble stående en stund ute før jeg bestilte drosjen. For hvor skulle jeg dra? Hjem? Tanken om 
krisesenter fór gjennom hodet mitt. Men jeg kvapp til av tanken. Krisesenter er vel ikke noe for meg? 
Skammen veltet over meg. Vi ble heldigvis separert og skilt. Etter halvannet år på sofaen, i heldøgns pysj, 
søkte jeg på podcastepisoder om «vold i nære relasjoner». Likestillingspodden kom opp med episoden 
– Kriser fører til økning av vold i nære relasjoner. En dame snakket om at også velfungerende, veltalende 
og sterke kvinner med høy utdanning og god jobb ble utsatt for vold i nære relasjoner. Men det er jo som 
meg, tenkte jeg. Damen i podcastepisoden var leder av krisesenteret i Salten, Wanja Jeanette Sæther.  
Dagen etter ringte jeg henne. Siden da hadde vi en times samtale annenhver uke. Kontakten med  
krisesenteret skulle bli min livline for å greie å fungere igjen. 

Krisesenteret i Salten 
• sikret meg en god bistandsadvokat
• fikk meg etter hvert opp av sofaen og ut av heldøgnspysjen
• hjalp meg med å lette den enorme skam- og skyldfølelsen
• hjalp meg til å forstå omfanget av hva jeg faktisk hadde vært utsatt for
• forklarte mekanismene rundt vold i nære relasjoner og ga meg språket for hva jeg var påført; det 

kalles faktisk vold (psykisk, fysisk, materiell, økonomisk)
• tipset om relevant litteratur, nettressurser og podcaster så jeg kunne lære mer
• satte meg i kontakt med en annen kvinne med lignende erfaring
• trygger meg i den forestående rettssaken

Jeg er uendelig takknemlig for all støtte og hjelpe. Jeg tør ikke tenke på hvordan det hadde vært i dag 
hadde det ikke vært for krisesenteret i Salten. TUSEN TAKK.  

Bruker
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ALDERSFORDELING 
BEBOERE 2021

Kvinner: 18-23 år   - 2
                24-29 år  - 6
                30-39 år  -13
                40-49 år  -  5
                50-59 år  -  5
                60 eller eldre – 0

Aldersfordeling kvinner Aldersfordeling barn

10 utenlandske - 21 norske kvinner 16 utenlandske - 14 norske barn 

6-12 år (15)

1-5 år (10)

0-12 mnd (0)

13-17 år (5)

40-49 år (5)

30-39 år (13)

24-29 år (6)

60+ år (0)

50-59 år (5)

18-23 år (2)
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Tallene viser at 1/10 av våre beboere valgte å flytte  
tilbake til voldsutøver i 2021. Dette er en sterk nedgang  
fra tidligere år. Etter økningen året før, knyttet til  
pandemien, har vi hatt stort fokus på å bidra til  
løsninger, slik at voldsutsatte slipper å føle at de er 
nødt til å dra tilbake. Det har vært jobbet tett opp mot  
boligkontor og uteleieaktører. Mange av våre brukere 
er henvist til advokat og til psykolog. Vi har formalisert  
og effektivisert samarbeidet med politiet. Det er  
utarbeidet nye, reviderte fagrutiner og fagverktøy. Vi 
tenker at disse tiltakene bidrar til bedre hjelp og tettere 
oppfølging av våre brukere.

Det er mange grunner til at en voldsutsatt flytter tilbake 
til voldsutøver. Det finnes også mange ulike utfall et slikt 
«valg». I noen tilfeller får familien hjelp og oppfølging 
- og voldsutøveren lærer å håndtere egen voldsatferd. 
Det finnes blant annet tilbud om sinnemestringskurs 
gjennom Familievernkontoret, eller samtaleterapi ved 

Alternativ Til Vold. I andre tilfeller fortsetter volden etter  
at bruker er flyttet hjem igjen. Iblant kommer bruker 
på krisesenteret flere ganger, etter å ha opplevd nye 
krenkelser av samme partner. Hvis bruker reiser hjem 
til voldsutøver med sine barn, melder vi bekymring for 
barnas hjemmesituasjon til barnevernstjenesten. 

De fleste bosetter seg vanligvis i egen bolig etter  
oppholdet 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 kvinnelige brukere mener de mangler ressurser  
til å klare seg på egenhånd, og flere av disse er 

ETTER OPPHOLDET 
PÅ KRISESENTERET
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økonomisk avhengig av sin partner. Utenlandske  
kvinner mangler ofte nettverk, mange har ikke  
språkkunnskaper og kjennskap til norske regler og  
rettigheter. I samtale med disse brukerne har vi  

fokus på å informere om rettigheter, og skissere de  
muligheter som finnes, dersom den voldsutsatte  
ønsker å bryte ut av forholdet.
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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 opp- 
lysningsarbeid, dokumentasjon av problematikken  
og forebygging. Vi ønsker å være en transparent  
virksomhet, og vi jobber med å fremstå som en seriøs 
og kompetent samfunnsaktør, som publikum har tillit til.

Vi følger opp et høyt antall brukere i løpet av et år,  
og utfører vår tjeneste i tråd med lov om kommunale  
krisesentertilbud.

Det er fortsatt ikke alle kommunens forpliktelser som 
godt nok er ivaretatt.

Behovet for nye lokaler har vært tydeliggjort over år.  
Behovet er prekært, og skisserte løsninger er langt 
på overtid. Det har nå over år vært planlagt bygg for  
krisesenteret. Forprosjektet ble avsluttet i 2020.  
Målet har vært at et nytt krisesenter skulle stå klart 
innen utgangen av 2022. Dette er svært forsinket,  
uten at nye mål for ferdigstillelse er konkretisert.

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 utfordringen vi møter i vårt arbeid er  
samfunnets håndtering av vold mot kvinner og 
vold i nære relasjoner. Tallene som viser omfang av  
problematikken, går ikke ned. Stygge voldssaker og 
partnerdrapssaker er stadig nyhetsoppslag i media. 
Krisesentrene gis ikke forsvarlige rammer for å ivareta  
lovens krav og anerkjennelse av den jobben som  
gjøres, mangler i stor grad.

Vi har i vårt samfunn fått kunnskap, rammer, lover og 
sanksjoner som burde ført til en reduksjon av vold og 
overgrep i nære relasjoner – likevel opplever krise- 
sentrene stabile og til og med økende tall over år.  

Vi ser hvordan problematikken kan knyttes til  
samfunnsutvikling, samfunnsstruktur, teknologisk ut-
vikling og demografi, uten at det foreligger tilstrekkelige 
tiltak og en innsats som står i forhold til situasjonen.

UTFORDRINGER
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Krisesentrene i Norge har til vanlig 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. Hvorvidt du får god og forsvarlig bistand 
når du er utsatt for vold og overgrep, skal ikke  
avhenge av hvor du er bosatt i Norge, din helse,  
alder, økonomi, etnisitet eller kjønn.

Til tross for de utfordringer Krisesenteret i Salten møter, 
opplever vi at ivaretar vi våre brukere med god kvalitet 
på tjenesten. Dette får vi tilbakemelding på både fra 
brukere selv, fra oppdragsgivere, og fra samarbeids-
parter. 

Krisesenteret i Salten opplever å ha et nært  
samarbeid med hjelpeapparatet i alle kommuner våre 
brukere kommer fra. Samarbeid er krisesenterets  
viktigste verktøy for å kunne gi bistand til våre brukere.

Krisesenteret i Salten har trygge, gode samarbeids-
kommuner, som setter vold mot kvinner, vold mot  
barn, vold i nære relasjoner og vold- og overgreps- 
problematikk generelt, på dagsorden. 

Vi er takknemlige for at vi får samarbeide med viktige, 
kompetente hjelpeinstanser, offentlige aktører, politikere  
og publikum, som på ulike måter bidrar i kampen mot 
vold i nære relasjoner..

Den støtten vi får fra lokalsamfunn, publikum og private  
og offentlige aktører er av uvurderlig karakter.  
Krisesenterets tilbud er avhengig av denne.

Mest av alt – skapes vårt engasjement og vår drivkraft 
i møtet med våre brukere – alle de mennesker som 
bærer tyngden av andres krenkelser, av samfunnets 
unnfallenhet og av myndighetens evne til å se bort.

Takk til dere som tar de tøffe skrittene, de umulige  
valgene og kampen for den friheten alle mennesker 
skal ha rett til. Vi vil alltid stå på deres side.
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ETTERORD
PAUSE! (www.pausenorge.no) har de siste årene 
blitt kjent med Krisesenteret i Salten gjennom vårt  
samarbeid, blant annet gjennomføringen av skole- 
turnéene som gjennomføres i perioden 2022-2023. 

Vi har i denne prosessen fått møte flere av de ansatte, 
vært på besøk ved deres lokasjon i Bodø, og vært ute 
på reisefot sammen over flere dager. 

Vi opplever menneskene der som svært varme,  
imøtekommende og dyktige i sitt arbeid. De ansatte  
fremstår som mennesker som lever og ånder for  
arbeidet og tilbudet Krisesenteret har. Leder har  
erfaring og kunnskap som svært få kan matche, og 
hennes formidlingsevne i Krisesenteret sine foredrag 
etterlater sterke inntrykk og perspektiv. 

Helhetsinntrykket av Krisesenteret i Salten er at det er 
en svært verdifull virksomhet, som kan bidra til å finne 
løsninger for de som søker et trygt rom, såvel som en 
trygg og varm arbeidsplass. 

Med hilsen 
Lars-Erik Ovesen og Øyvind Valrygg i PAUSE!
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TILSYN
Høsten 2020 åpnet Fylkesmannen i Nordland (nå Statsforvalteren) tilsyn med Bodø 
kommunes krisesentertilbud. Hensikten med tilsynet er å sikre at kommunen har en 
praksis som er i samsvar med gjeldene lov og forskrift. 
Det følger av krisesenterlova § 9 første setning at Statsforvalteren skal føre tilsyn med 
at kommunen oppfyller sine lovpålagte plikter etter krisesenterlova §§ 2, 3 og 4 og 
kommuneloven § 25-1. 

Videre fremgår det av krisesenterlova § 9 annet ledd at kommunelovens kapittel 30 
gjelder tilsvarende for tilsyn med krisesentertilbudet. Dette innebærer at Statsforvalteren 
blant annet kan føre lovlighetstilsyn, jf. kommuneloven § 30-2 og gi pålegg om 
retting dersom vi kommer til at kommunen ikke oppfyller sine lovpålagte plikter, 
jf. kommuneloven § 30-4. 

Tilsynet omfatter kommunen som virksomhet og ikke krisesenteret i seg selv. 

Det ble ikke avdekket lovbrudd under tilsynet og konkluderer med at krav til 
tilsynet er oppfylt etter lov om kommunale krisesentertilbud
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JANUAR
12. januar: Krisesenteret underviser på videreutdanning 
vold i nære relasjoner ved Universitetet i Tromsø. 
19. januar: Presentasjon av krisesenterets arbeid til  
ansatte i helse- og omsorgstjenestene, avdelingsledere, 
virksomhetsledere, områdeledere/ledergruppen og Til-
delingskontoret.
27. januar: Undervisning på Bodin videregående  
skole ved helsefag, helse- og oppvekstfag, barne- og 
ungdomsarbeiderfaget og apotekteknikkfaget.

FEBRUAR
9. februar: Krisesenteret sitter i fagpanel på digitalt  
seminar om forebygging av vold mot barn og unge i 
regi av SLT-Bodø kommune. 
10. februar: Krisesenteret avholder digital fagdag for 
barnehagelærerstudenter ved Nord universitet- med 
studiested Nesna.
17. februar: Krisesenteret arrangerer Fagseminar 
om menn og LHBT- personer utsatt for vold i nære  

relasjoner i samarbeid med Stormen bibliotek, Bodø 
kommune, Reform.

MARS
8. mars: Digital markering av kvinnedagen.
18. mars: Krisesenteret i Salten deltar på digital fag- 
diskusjon i forbindelse med lansering av brosjyren «Alle 
har rett til et liv uten vold».
18. mars: Krisesenteret i Salten deltar på digitalt møte 
for «EEA and Norway Grants synergi Network against 
Gender- based and Domestic Violence.

APRIL
9. april: Krisesenteret holder innlegg for organisa- 
sjonen «Au Coeur des Grottes Foundation» i Genève 
via Zoom for å dele kompetanse og erfaringer. 
12. og 15. april: Krisesenteret underviser ved barne- 
hagelærerutdanningen ved Nord universitet.
27. april: Krisesenteret holder digital presentasjon av 
sitt tilbud i regi av prosjektet «Supporting the imple-

FOREDRAG, INNLEGG 
OG L IKNENDE 2021
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mentation of the Istanbul Convention in Romania».  
Krisesenteret er partner i prosjektet.
29. april: Krisesenteret i Salten arrangerer i samarbeid 
med KUN og RVTS Nord en digital konferanse om  
menneskehandel der Krisesenteret presenterer sitt  
arbeid.

MAI
3. mai: Krisesenteret besøker og presenterer sitt tilbud 
til RE- et ressurs- og kompetansesenter innen gjenbruk  
og kreative prosesser, med hjerte for menneske og 
kloden. 

JUNI
16. juni: Innlegg for organisasjonen «Au Coeur des 
Grottes Foundation» i Genève.
21. juni: Krisesenteret besøker en av våre samarbeids-
kommuner, Sørfold, der vi har faginnlegg med fokus på 
vold i nære relasjoner og vold mot barn.

JULI
19. juli: Krisesenteret er på besøk hos Krisesenteret i 
Bergen og omegn for fagdrøftinger og erfaringsut- 
veksling.

SEPTEMBER
6. september: Besøk fra krisesenteret i Rana. Erfarings- 
utveksling.

7. september: Publisering av årsmelding.
24. september: Krisesenteret setter fokus på barn som 
lever på kode 6, for helsesykepleiere, Bodø kommune. 
Vi har med brukerrepresentant.
29.-30. september: LO stats konferanse i Mosjøen 
hvor Krisesenteret har ansvar for dag 2 med tema 
«Taushetsplikt vs opplysningsplikt».

OKTOBER
8. oktober: Innlegg for Innstranda Sanitetsforening om 
krisesenterets tilbud.
11. oktober: De barnefaglige ved Krisesenteret i  
Salten presenterer tilbudet for Bodø ungdomsråd og  
informerer om temadag om kjærestevold som skal 
gjennomføres senere i høst.
13. oktober: Krisesenteret underviser ved Løps- 
marka skole i forbindelse med Verdensdagen for  
psykisk  helse.
19.-21. oktober: Krisesenteret holder innlegg om  
krisesenterets rolle i TryggEst-modellen på den  
nasjonale TryggEst- konferansen.
27.-28. oktober: Krisesenteret deltar på RVTS sin  
nasjonale krisesenterkonferanse. Krisesenteret  
kommune presenterer sitt arbeid med oppstart av 
TryggEst-modellen i Bodø kommune.

30. oktober: Krisesenteret holder innlegg på fagsam-
lingen til Nordland Røde Kors.
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NOVEMBER
8. november: Krisesenteret holder innlegg på konfe-
ransen «Med økt kunnskap, blir det tryggere hjemme 
da?» i Trondheim. Arrangør er Punktum – et fagnett-
verk mot vold i nære relasjoner i Trondheim.
9. november: Undervisning for studenter ved Politi- 
høgskolen i Bodø om vold og fenomenforståelse.
10. november: Krisesenteret i Salten besøker Hjemme- 
tjenesten Nord i Bodø kommune for å presentere  
TryggEst.
12. november: Innlegg for organisasjonen «Au Coeur 
des Grottes Foundation»
i Genève.
15. november: Undervisning for studenter som tar  
fordypning i Barnevern ved Nord universitet.
17. november: Krisesenteret presenterer den kommu-
nale handlingsplanen mot vold i nære relasjoner og 
TryggEst- et voksenvern for risikoutsatte voksne, for 
velferdsutvalget i Bodø kommune.
18. november: Krisesenteret i Salten besøker sentral-
laboratoriet ved Nordlandssykehuset for å fortelle om 
krisesentertilbudet i Salten.
19. november: Markering av den internasjonale manns-
dagen.
20. november: innlegg» på konferansen «Makt og  
muligheter Nord -konferanse om psykisk helse og 
utenforskap». Konferansen arrangeres i Bodø av  
organisasjonen «Framtid uten Fattigdom og Batteriet 
Nord-Norge. Krisesenteret settersøkelys på barn som 

lever i vold og hva konsekvensene av det er for barn. 
24. november: Krisesenteret besøker vår samarbeids-
kommune Røst. Her holder vi innlegg for ansatte i  
hjelpeapparatet og kommunestyret.
25. november: Internasjonal dag mot vold mot kvinner  
markeres med ulike tema. I 16 dager. frem til 10.  
desember, Menneskerettighetsdagen, foregår det 
markeringer, aksjoner, temadager, foredrag, stands,  
leserinnlegg og lignende for å bekjempe vold mot  
kvinner.
25. november: Krisesenteret arrangerer «Alle barn er 
alles ansvar» - konferanse og setter slik startskuddet til 
årets 16. dagers-kampanjen.
25. november: utdeling av Krisesenterets ærespris til 
noen som har engasjert seg og bidratt til at barn ved 
Krisesenteret har fått lysere dager, gode, trygge opp- 
levelser og et lettere liv. Prisen blir utdelt på vegne 
av våre kommuner, våre ansatte, og ikke minst våre  
barnebrukere. Prisen går i 2021 til Redd barna-  
Besøksgruppe i Bodø, for den fantastiske jobben de 
gjør for barn på Krisesenteret i Salten.
26. november:  Markerer temaet vold mot eldre.
27. november: Markerer temaet kjønnslemlestelse.
28. november: Markerer temaet «vold under pandemien».
29. november: Markerer temaet vold mot kvinner i krig.
29. november: Skoleturné - Vestmyra ungdomsskole. 
Heldagsopplegg om vold og overgrep.
30. november: Markerer temaet vold mot samiske 
kvinner.
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30. november: Krisesenteret deltar på Barne- og  
Familiedepartementets møte med Grevio (Istanbul- 
konvensjonens overvåkingsorgan) om gjennomføring 
av Istanbulkonvensjonen, som er Europarådet kon-
vensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot 
kvinner og vold i nære relasjoner. Her vi satte søkelys 
på hvordan krisesentrene jobber, hvem brukerne er, 
kapasitet og kompetanse, samarbeid, den økonomiske 
situasjonen og liknende.
30. november: Innlegg for Salten Regionråd om  
menneskehandel og prosjektet TOKT- tverroperativt 
kompetanseteam.
30. november: Besøk av gode kollegaer ved Krise- 
senteret i Bergen- deling av erfaringer, kunnskap og 
kompetanse.

DESEMBER
1. desember: Markerer temaet menneskehandel.
2. desember: Markerer temaet seksuell vold.
3. desember: Markerer temaet vold mot barn.
4. desember: Markerer temaet partnerdrap.
4. desember: Stand i Stormen sammen med TryggEst 
og ATV.
5. desember: Markerer temaet vold i porno.
6. desember: Markerer temaet «vold kan ramme alle».
7. desember: Markerer temaet kjærestevold - årets  
viktigste foreldremøte.

7. desember: Vi besøker Vestmyra ungdomsskole 
på Fauske med vår skoleturné – med foredrag, fysisk  
aktivitet, filmvisning og konsert.
8. desember: Markerer temaet vold mot gravide.
9. desember: Markerer temaet vold mot kvinnelige 
rusmisbrukere.
10. desember: Markerer temaet vold mot kjæledyr.

I TILLEGG:
Krisesenterets ansatte deltar på både fysiske og  
digitale kurs/seminarer/konferanser for kompetanse- 
økning. Vi er med på møter i ulike fagnettverk,  
prosjekter, styremøter, ledermøter, avdelingsmøter, 
personalmøter, veiledning, besøk, hospitering, besøk  
på andre krisesentre, arrangement i regi av sam- 
arbeidsparter og så videre.

Ansatte skriver artikler og fagtekster, stiller til intervju, 
deltar i debatter, og sitter i utvalg. Vi deltar på digitale 
sendinger og podcasts.  Vi er aktive og synlige i media. 
Vi markerer merkedager, og organiserer aktiviteter for 
både store og små brukere

Krisesenteret har et svært høyt aktivitetsnivå og  
benytter tildelte ressurser effektivt og hensiktsmessig.
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Postboks 319, 8001 Bodø
Telefon 75 55 50 00

www.bodokommune.no
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