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Krisesenteret i Salten - ressursbehov og utfordringer
Sammendrag
Denne saken omhandler ulike utfordringer for Krisesenteret i Salten. Krisesenteret har opplevd økte
utfordringer de senere årene i forhold til økt antall brukerdøgn, økt behov for dagsamtaler, økning i
antall barn og økt andel utenlandske kvinner med barn. I tillegg til et stramt boligmarked, har dette
ført til at brukerne har lengre botid på Krisesenteret, og at de har vanskeligheter med å få egen
bolig. Lov om krisesentertilbud fra 2010 gir menn et lovbestemt krisesentertilbud, som må holdes
atskilt fra kvinners tilbud, og dette krever økte driftsressurser.
Krisesenteret i Salten holder til i et eldre bygg, der det er behov for ventilasjonsmuligheter og andre
oppgraderingstiltak. Bygget er også etterhvert for lite til å inneholde alle funksjoner. Ulike tiltak for
å imøtekomme behovene foreslås i denne saken. Saken oversendes samarbeidskommunene etter
politisk behandling i Bodø kommune.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Krisesenteret i Salten ble etablert i 2011 etter at ny lov trådte i kraft 01.01.2010. Kommunene
pålegges her å ha et krisesentertilbud for kvinner, barn og menn. Krisesenteret i Bodø var fra 1983
til 01.09.2011 en ideell organisasjon som gav et tilbud til kvinner som lever i uverdige forhold med
noen av sine nærmeste, og/eller som blir utsatt for vold, overgrep og krenkelser. Krisesenteret i
Salten er et samarbeid mellom i alt 11 kommuner i Salten samt Værøy og Røst, der Bodø kommune
er vertskommune. Krisesenteret i Salten er organisert som vertskommunemodell etter
kommunelovens § 28b.
Krisesenteret skal nå også yte bistand når menn er ofre for vold i nære relasjoner. Hjelp gis i form
av råd og veiledning knyttet til livssituasjonen, praktisk hjelp og støtte, samt akutthjelp og
oppfølging. Krisesenteret skal der det er mulig kunne følge brukeren opp i reetableringsfasen.
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Krisesenteret kan gi et beskyttet botilbud i en overgangsperiode. Kvinner vil få et slikt tilbud i
Krisesenterets lokaler. Menn må få tilbud om opphold i alternative lokaler. Krisesenteret skal
formidle kontakt med hjelpeapparatet i vertskommunen og i hjemkommunene, der det er mulig og
naturlig. Krisesenteret driver opplysningsvirksomhet med hensikt å forebygge og redusere vold og
overgrep i samfunnet, samt dokumentasjon av problematikken. Krisesenteret i Salten har ikke
kapasitet eller kompetanse til å ta i mot rusavhengige eller alvorlig syke brukere, men gir et
dagtilbud også til disse brukerne ved behov.
Krisesenteret har stor pågang hele året. Kvinner med flere barn vil ha behov for flere rom. Brukerne
bor over lengre tid enn før, mer enn dobbelt så lenge de siste fire årene. Andelen barn har økt, og
barna bor lengre enn før ved Krisesenteret. Antallet brukerdøgn er maksimalt ut fra nåværende
kapasitet. Det har vært inntaksstopp i perioder, grunnet oppgraderingsarbeider i forhold til
brannforskrifter og annet vedlikeholdsarbeid.

Utfordringer
Lokaliteter
Krisesenteret i Salten disponerer en stor sentralt plassert enebolig der det er gjort bygningsmessige
tilpasninger over tid. Blant annet er bygget gjort tilgjengelig for funksjonshemmede. Lokalitetene
inneholder kontorfunksjoner, samt beboelsesrom og leilighet for brukere som trenger å bo en stund
før utflytting. Det er aktivitetsrom og stort bad for beboere i kjeller. Ventilasjonen i kontordelen er
utilfredsstillende. De senere års utvikling har vist at brukerne av Krisesenteret har behov for lengre
botid enn før, og at andelen utenlandske kvinner med mange barn avdekker et behov for et
bokollektiv jfr. Boligmarkedet i byen. Bokollektivet tenkes å fungere som et tilbud i en
overgangsfase mellom Krisesenteret og egen bolig.

Økonomi
Krisesenteret i Salten drives etter vertskommunemodellen og har et befolkningsgrunnlag på om lag
80.000 innbyggere. Krisesenteret har 6,4 årsverk. Budsjett 2012: kr 5.020.658,-.
For å sammenligne med andre krisesentre er det innhentet følgende opplysninger:
Krisesenteret i Moss drives som IKS og har et befolkningsgrunnlag på ca 55.000 innbyggere. 7,7
årsverk. Budsjett 2012: kr 6,2 mill.
Krisesenteret i Indre Østfold drives som IKS og har et befolkningsgrunnlag på 57.000 innbyggere.
7,2 årsverk. Budsjett 2012: kr 6,5 mill.
Nora-senteret Kirkenes har et befolkningsgrunnlag på ca 30.000 innbyggere. 7,5 årsverk. Budsjett
2012: kr 6,4 mill.
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Fra 2011 ble statens andel til krisesentre i stedet innlemmet i kommunenes rammetilskudd. Totalt for hele landet
dreier det seg om i underkant av 238 mill kr. Andelen for hver kommune beregnes ut i fra "Andel berekna utgiftsbehov" i tabell E i
Grønt hefte i Statsbudsjettet.
Statens tilskudd til samarbeidskommunene i Salten beregnes som følger for 2012:
Beløpet som ble innlemmet i kommunenes rammetilskudd i 2011, omregnet til 2012-kr med prisdeflator på 3,25% (SB 2012)
Samarbeidskommunene Grønt hefte, Tabell E Kommuenenes rammetil Kriseseneret i Salten

Folketall

Andel ber. Utgiftsbeh. tilskudd fra staten (0,8)

1804 Bodø kommune

9,0761

1837 Meløy kommune

1,5211

1838 Gildeskål kommune

0,5380

1839 Beiarn kommune

0,2753

1840 Saltdal kommune

1,0302

1841 Fauske kommune

1,9374

1845 Sørfold kommune

0,5172

1848 Steigen kommune

0,6249

1849 Hamarøy kommune

0,4625

1856 Røst kommune

0,1646

1857 Værøy kommune

0,2136

Sum

Kommunenes egenandel Total driftsramme for

01.jan.12 fordelt etter folketall (0,2) Krisesenteret i Salten

2 228 141
373 423
132 077
67 585
252 909
475 623
126 970
153 410
113 542
40 409
52 438

48 422

606 714

6 657

83 410

2 000

25 059

1 097

13 745

751

9 410

4 016 527

80 140

1 004 132

4 710

59 015

9 513

119 195

2 003

25 097

2 609

32 690

1 783

22 340

595

7 455

2 834 855
456 833
157 136
81 330
311 924
594 818
152 067
186 100
135 882
47 864
61 848
5 020 658

245 495 460
Fakturering av
samarbeidskom.

-456 833
-157 136
-81 330
-311 924
-594 818
-152 067
-186 100
-135 882
-47 864
-61 848
-2 185 803

Tilbud til menn
Det er ikke opprettet eget døgntilbud til menn pr. i dag, men telefonhenvendelser besvares av
Krisesenteret og samtaler holdes på møterom i Servicetorget. Bruk av møterom i Servicetorget har
fungert tilfredsstillende. Ved behov for overnatting brukes hotell. Det har vært få henvendelser fra
menn, 4-5 i året. Krisesenteret har ikke oversikt over behovet pr. i dag, men det opplyses fra andre
krisesenter at menn tar kontakt i større grad ved at et eget tilbud etableres og annonseres.
Barn på Krisesenteret
I 2011 bodde det 26 barn på Krisesenteret i Bodø – i tilsammen 1727 brukerdøgn. I 2009 bodde det
14 barn – i til sammen 244 døgn. Økningen av barn som bor sammen med en forelder på
krisesenteret er dramatisk. Voksne brukere har også økt noe. Flere mødre bor på krisesenteret og
mange har flere barn. Mange av kvinnene har en annen etnisk bakgrunn. For disse kvinnene er
boligmarkedet i byen særlig utfordrende. Dette forklarer den store økningen i brukerdøgn.
Kommunene må sørge for bosted til disse familiene når de er klare for utflytting. For barna er det
behov for hjelp til lekselesing og aktiviteter etter skoletid.
Medarbeidere
Det er 11 ansatte på krisesenteret (pluss en vikar). 9 personer går i turnus. 4 personer er ansatte
i100% stilling, resten er deltidsansatte. Det er pr i dag totalt 6,8 stillingshjemler ved Krisesenteret.
På grunn av akutt behov for økte personalressurser, er en midlertidig stilling videreført til første
halvår 2013.
Nattevakt har ikke eget soverom, men benytter seng i vaktrom/personalrom. Nattevakt har hvilende
vakt mellom kl 24.00 – og 06.00. Det finnes ikke overvåkningskamera knyttet til inngangsparti, og
ettermiddag-/nattevakt har ikke tilgang til kontor med utsyn over innkjørsel. Det er dårlige
ventilasjonsmuligheter i bygget, der en er nødt til å lufte ved å åpne vinduene. Det er mangel på
samtalerom og møterom, som leies inn ved behov.
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Vurderinger
På bakgrunn av opplysninger om behov for ressursøkning fremlegges følgende løsningsforslag:
Lokaliteter
Det anbefales å opprette et bokollektiv for kvinner og barn som har behov for slikt botilbud, før
utflytting til egen bolig. Dette for å avlaste akuttilbudet, som fylles opp av brukere som kan tilbys
plass i kollektiv. Det anbefales at administrasjonen arbeider videre med å se på ledige kommunale
bygg, som er egnet til formålet. Eventuelle driftsutgifter til bokollektiv søkes innarbeidet i
budsjett/økonomiplan.
Økonomi
Helse – og omsorgsavdelingen vil i arbeidet med budsjett/økonomiplan 2014 - 2017 søke
innarbeidet utgifter til 100% fagstilling. Økningen tenkes å kompensere for generell underdekning
på personalressurser, og å ivareta tilbudet til barn og menn bedre enn pr. i dag. Dette må imidlertid
vurderes opp i mot andre utfordringer under neste års budsjettbehandling.
Når det gjelder finansiering av krisesentertilbudet står Bodø kommune som vertskommune for om
lag 57% av kostnadene. Ved eventuell utvidelse av tilbudet belastes samarbeidskommunene
forholdsmessig etter folketall for de resterende kostnadene.

Tilbud til menn
Det vurderes som et godt tilbud til menn i målgruppen at Krisesenterets telefon er åpen og
tilgjengelig for råd og veiledning på døgnbasis. Ved behov for samtaler vurderes ikke tilbudet i
Servicetorget å ivareta anonymitet og skjerming godt nok. Det bør derfor arbeides med å få andre
egnede kommunale møterom avskjermet fra tilbudet til kvinner. Ved behov for overnatting
anbefales å bruke hotell, da Krisesenteret har hatt svært få saker der overnattingstilbud er aktuelt.
Ved økning i antall henvendelser, bør det ses på andre løsninger.

Tilbud til barn
Økningen i antall barn på Krisesenteret og økning i botid, tilsier at en bør sette av ressurser til
oppfølging, aktiviteter og leksehjelp til barna. Etter en beslutning om ressursøkning bør tilbud til
barn prioriteres.
Møterom
Oppsetting av modulbygg til kontorer på eksisterende tomt bør vurderes i det videre arbeidet. Det er
behov for to kontorer, samt venterom, tekjøkken og toalett. Virksomhetsleder og avdelingsleder har
behov for å ha kontakt med hjelpeapparatet for øvrig, politi, advokater, osv. Det er også behov for å
ha møter med personalet for øvrig. Ved utvidelse av lokalitetene kan hovedbygget omgjøres til flere
beboerrom og mer hensiktsmessighet i forhold til dagens behov. Nåværende lokaliteter, og
eventuelt nye tilleggslokaler bør ha gode ventilasjonsmuligheter og overvåkningskamera
hensiktsmessig plassert.
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Forslag til innstilling
Det foreslås at administrasjonen arbeider videre med:
1. Midler til videreføring av midlertidig ansatt 100% fagstilling søkes innarbeidet tertial
1/2013.
2. Ressursbehov til styrking av tilbudet generelt, tilbud til menn og tilbud til barn søkes
innarbeidet i budsjett/økonomiplan 2014 – 2017.
3. Muligheten for modulbygg på eksisterende tomt utredes av administrasjonen.
4. Administrasjonen arbeider videre med sikte på å oppretting av et bokollektiv i
overgangsfase til egen bolig.
5. Det søkes å finne egnete ledige kommunale lokaliteter til samtalerom og møterom for å
styrke tilbudet til menn.
6. Tiltak iverksettes når nødvendige vedtak og finansiering foreligger.

Rolf Kåre Jensen
rådmann
Ingunn Lie Mosti
kommunaldirektør
Saksbehandler: Sissel Hoseth Carlsen/Wanja J. Sæther
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