Helse og omsorgskomitèen
Risør kommune
14.sept.2016.

Arendal kommune er vertskommune i samarbeidet
Vertskommunens ansvar:
 Arendal kommune er arbeidsgiverkommune med budsjettog arbeidsgiveransvar
 Styret i Østre Agder utgjør samarbeidsutvalget
 Arendal kommune står for den daglige ledelse av
krisesenteret og er sekretariat for samarbeidsutvalget
 Østre Agder krisesenter er organisert som egen enhet i Helse
og Levekår









Krisesenter er et lovpålagt kommunalt tilbud for mennesker
som er utsatt for vold i nære relasjoner, hjemlet i
Krisesenterloven av 2010.
Enheten har 9,91 årsverk fordelt på 15 personer, derav 1
mannlig ansatt, som utfører døgnkontinuerlig drift.
Driften gjennomføres av leder, miljøarbeidere og
miljøterapeuter.
Krisesentertilbudet skal være et tilgjengelig lavterskeltilbud
for personer utsatt for vold eller trusler om vold, i nære
relasjoner.









Krisesenteret tilbyr støtte og hjelp til både kvinner, menn og
barn. Tilbudet til menn er geografisk adskilt fra tilbudet til
kvinner.
Tjenesten er individuelt tilrettelagt og kan innebære botilbud,
dagtilbud, telefontilbud og oppfølging i reetableringsfasen
I tillegg til oppfølgingssamtaler, risikovurdering og
tilrettelegging av en meningsfylt hverdag, er en viktig del av
tilbudet å opprette kontakt og samordning med nødvendig
tjenesteapparat i aktuell kommune.
Krisesenteret samarbeider med politi ift risikovurderinger og
formidler advokattjenester til aktuelle brukere.

Østre Agder Krisesenter

2012

2013

2014

2015

Dagbrukere kontakt/besøk

378

435

429

267

Kvinner - opphold på krisesenteret

52

70

36

46

Menn - opphold på krisesenteret

1

4

4

4

Barn - opphold på krisesenteret

45

51

23

20

2129

1827 (449)

2240

1685

1464

1186

53

55

50

Overnattingsdøgn voksne

5130
Overnattingsdøgn barn

Arendal kommunes andel beboere i %

51








Trygt sted å bo
Samtaler/Støtte/Veiledning
Aktiviteter
Praktisk hjelp
Samarbeid med andre instanser:
◦ Politi
◦ Lege
◦ Advokat
◦ Barnevern
◦ Familiekontor
◦ ATV
◦ NAV og så videre.













Eget rom med dusj og toalett
Felles stue, kjøkken, lekerom, ungdomsrom, treningsrom og
hage.
Besøksrom
Felles middag hver dag.
Felles lunsj hver tirsdag.
Husmøte (ukentlig).
Minst 1 samtale i uken, med primærkontakt.
Felles aktiviteter/utflukter








ROSA står for Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet og Assistanse
og drives av Krisesentersekretariatet. ROSA tilbyr bistand og beskyttelse
i hele Norge 24 timer i døgnet, til ofre for menneskehandel utnyttet i
prostitusjon.
Finansieres av Justisdepartementet og driftes av Krisesentersekretariatet.
ROSA tilbyr veiledning og hjelp til personer som kommer i kontakt med
menneskehandelen.
Man kan kontakte ROSA og få gratis rådgivning av advokat. ROSA ordner
med tolk ved behov. Man kan være anonym. Det er frivillig å motta hjelp
fra ROSA. Hvis man etter samtale med ROSA og advokat blir tilbudt hjelp
av ROSA, vil man så lenge man bistås av ROSA ha tilgang på:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Juridisk bistand
Trygg bolig
Lege og nødvendig helsehjelp
Penger til livsopphold
Aktivitetstilbud (f.eks. ulike kurs eller andre aktiviteter)
Hjelp til trygg retur til hjemland dersom man selv ønsker det












Tvangsekteskap
Kjønnslemlestelse
Ekstrem sosial kontroll
Fysisk- og psykisk vold
Trusler
Utstøtelse
Krisesenteret bistår både kvinner, menn og par som er utsatt
for æresrelatert vold.











Kontakt
Inntakssamtale / vurdering
◦ Egen inntakssamtale tilrettelagt for barn
Kartlegging av volden
◦ Barnas opplevelse av volden
Tildeling av primærkontakt
◦ Barn får en egen primærkontakt
Kontakte aktuelle samarbeidspartnere
◦ I første omgang lege, politi, skole/barnehage og
arbeidsgiver.








Handlingsplan
◦ Barn skal ha egen handlingsplan
Handlingsplanen inneholder:
◦ Kartlegging av behov
◦ Mål
◦ Tiltak
◦ Evaluering/oppdatering
Utflytting
Oppfølging i reetableringsfasen
◦ Samtaler
◦ Praktisk hjelp
◦ Oppfølging med samarbeidspartnere









er fra 18 til nærmere 80 år og er fra alle samfunnslag.
forteller om skyld- og skamfølelse.
bagatelliserer ofte volden.
tenker ofte at situasjonen bedres, hvis de bare kan forandre
seg enda mer.
tenker ofte at barna har sett lite/ingenting av volden.










er ofte redde for at mannen vil få omsorgen for barna hvis de
bryter ut av forholdet.
tror noen ganger at barnevernet vil frata de barna, hvis de
flytter til Krisesenteret.
er ofte redde for at det er skadelig for barna å vokse opp uten
far.
kan ha opplevd at det er vanskelig å bli trodd.
er ofte bekymret for hvordan det skal gå med partneren etter
bruddet.







synes det er vanskelig å fortelle at de har vært utsatt for vold.
har ofte vært utsatt for psykisk vold, men også fysisk vold.
kan ha opplevd at det er vanskelig å bli trodd.
tror ofte det er veldig sjeldent at menn søker hjelp fra
krisesenteret.











har som regel fått med seg mye av volden i hjemmet.
kan ta på seg skylden for volden.
har ofte enten blitt ”usynlige” eller
”oppmerksomhetskrevende”.
har lojalitetsproblemer.
vil ofte beskytte både mor og far.
synes ofte det er vanskelig at de ikke har klart å stoppe
volden.

Barn/ungdom på krisesenter:
Det er viktig for barn/ungdom som kommer til
krisesenteret å opprettholde sitt nettverk
Tilværelsen for barn/ungdom kan lett bli isolasjon om
de ikke kommer raskt tilbake til barnehage og skole
Det er svært viktig at barn/ungdom blir kartlagt raskt
ift behov for hjelp og behandling ut ifra
opplevelse/situasjon
På krisesenteret er det 2 barnefaglig ansvarlige
(1,5 årsverk) som følger opp barn/ungdom










En er glad i voldsutøver og har også positive opplevelser
sammen.
Det er trygt, selv om det er utrygt.
Tanker om at en selv er den som er ”gal”.
Redd for konsekvensene av å gå.
Redd for å ødelegge andres liv.
Lite nettverk/støtte

Hva er krisesenterets fokus i 2016:
• Alle ansatte i turnus fom 15.februar
• Ny hjemmeside
• Innkjøp og implementering av nytt tilpasset
elektronisk fagsystem
• Evaluering og utvikling av rutiner og prosedyrer
• Tydeligere roller og oppgaver
• Barn/ungdom på krisesenteret
• Menn på krisesenteret
• Tilfreds på jobb (MTU)
• Samarbeidsavtalen med kommunene
• Ønske om egen kontakt i Nav og
barneverntjenesten i hver kommune knyttet til ØA
krisesenter.

Østre Agder Krisesenter
Tlf. 37013280

