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Leder 

 
 

2021 har som 2020 vært et spesielt år på grunn av pandemien. Pandemien har påvirket 

antall henvendelser og antall beboere, og den har påvirket antall ansatte på huset og 

ikke minst vår måte å arbeide på.  

Oslo har siden midten av mars 2020 vært mer eller mindre nedstengt og preget av strenge 

restriksjoner som følge av pandemien. Dette har nok mest sannsynlig ført til at færre 

voldsutsatte har blitt fanget opp av andre instanser, og at mange utsatte har vært isolert 

hjemme med voldsutøver. Det kan tenkes at enkelte voldsutsatte også har trodd at 

krisesentrene var stengt, eller har vært redd for smitte, og av den grunn ikke oppsøkt 

krisesenteret.  

Oslo Krisesenter har ikke hatt noen total nedgang på henvendelser i 2021 enn tidligere år.  

Det har som i 2020 vært noen færre som har takket ja til et beskyttet botilbud, men antall 

henvendelser og forespørsler om hjelp ellers har balansert opp denne nedgangen. 

Samtidig viser nyere forskning at det under pandemien har vært mer vold i nære 

relasjoner, spesielt små barn har vært utsatt. På bakgrunn av dette må vi regne med en 

pågang nå når pandemien er under kontroll og samfunnet har åpnet opp igjen.  

Som leder ved Oslo Krisesenter vil jeg benytte anledningen til å rose ansatte for 

merarbeidet, engasjementet, tålmodigheten og ansvaret som de har utvist i 2020 og 2021. 

Uten de ansattes kompetanse og utholdenhet, og kommunal økonomisk støtte for 

merutgifter, hadde det ikke vært mulig å opprettholde et krisesentertilbud til voldsutsatte i 

Oslo under disse årene med pandemi. 

Inger-Lise Walmsness Larsen                  

Daglig leder 

 

Viktige tall 2021 

 
Oslo Krisesenter har i løpet av 2021: 

 2351 henvendelser fra voldsutsatte til Oslo Krisesenters mottak 

 1016 besøk og 1931 enesamtaler på telefon med voldsutsatte gjennom 

Dagsenterets oppfølgingsteam 

 245 voldsutsatte voksne og 162 barn fikk et beskyttet botilbud på Bosenteret, 

med landbakgrunn fra 55 forskjellige land 

 36 unge og 2 barn utsatt for æresrelatert vold fikk et beskyttet botilbud på 

Bokollektivet, med landbakgrunn fra 12 forskjellige land 

 1698 oppfølgingssamtaler på telefon eller med oppmøte med tidligere 

beboere på Bokollektivet utsatt for æresrelatert vold  
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 15 kvinner utsatt for menneskehandel som fikk et beskyttet botilbud på Oslo 

Krisesenter (ROSA)  

 
 

 

Oslo Krisesenter og Kompetansesenter 

Om oss 

 
 

Oslo Krisesenter og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner utfører Oslo 

kommunes lovpålagte krisesenteroppdrag. Som eneste krisesenter i kommunen 

betjener vi hele Oslo kommunes befolkning.   

 

Krisesentertjenestene i Oslo Kommune ble i 2013 konkurranseutsatt. Oslo Krisesenter 

vant anbudsrunden, og har ansvar for krisesentertilbudet i Oslo i perioden 2014 – 2024.   

  

Oslo Krisesenter og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner er en stiftelse som ble 

opprettet med en stiftelseskapital på kr. 50.000,-  

 

Vi er medlem i Krisesentersekretariatet og arbeidsgiverorganisasjonen Virke.  

 

 

Formål 

 Oslo Krisesenter og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner (Oslo Krisesenter) 

er et døgnåpent, lavterskel akuttilbud for mennesker utsatt for vold i nære 

relasjoner.  

Gjennom over 40 års erfaring fra arbeid med voldsutsatte, har krisesenteret 

opparbeidet seg kompetanse på voldsproblematikk, konsekvenser av å være 

voldsutsatt, reaksjoner på vold, hvordan kartlegge voldshistorikken og stabilisere 

voldsutsatte i krise, og hvordan bistå slik at de får den hjelpen de har krav på fra 

de ulike instansene.   

Oslo Krisesenters formål er å:   

 bistå mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner.   

 drive arbeidet etter prinsippet “hjelp til selvhjelp”, og på brukernes egne 

premisser. Fokus på empowerment.   

 bekjempe kvinneundertrykking med særlig ansvar for å peke på forhold i 

samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder kjønnsbestemt 

vold i nære relasjoner.    

 spre kunnskap om vold i nære relasjoner overfor befolkningen generelt, 

og politikere og fagmiljøer spesielt. 
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Styret 

 
 

Styret består av tre eksterne representanter og to representanter fra de ansatte. Oslo 

Krisesenters styre har det overordnede faglige, administrative og økonomiske ansvaret 

for virksomheten. 

 

Styreleder 

 

 

Ragnhild Hennum Professor, Juridisk fakultet, 

Universitet i Oslo 

Styremedlem Rachel Eapen Paul Seniorrådgiver,  

Likestillings- og 

diskrimineringsombudet   

Styremedlem 

 

 

Grete Herlofson Roland Generalsekretær, Norske 

Kvinners Sanitetsforening 

Styremedlem 

 

 

Kristin Berntsen Ansattes representant 

Styremedlem 

 

 

Anita Stende Ansattes representant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seksjonene  

 Oslo Krisesenter er organisert i seksjonene:               

Dagsenteret, Bosenteret, Bokollektivet og Administrasjonen.                                     

Daglig leder og seksjonslederne utgjør Oslo Krisesenters lederteam.  
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Dagsenteret  
Dagsenteret er inndelt i et mottaksteam og et oppfølgingsteam, med egne 

teamledere. 

 

Mottaksteamet tar imot alle nye henvendelser fra voldsutsatte, pårørende og 

hjelpeapparatet. Det gjøres systematisk kartlegging av voldens alvorlighetsgrad og 

omfang, vurdering av trusselbilde og sikkerhet. Det blir satt i gang tiltak for å hindre og 

forebygge ny vold, som et beskyttet botilbud, råd og veiledningssamtaler og hjelp til å 

kontakte andre instanser. 

 

Oppfølgingsteamet får overført saker fra mottak. Teamet tilbyr oppfølging i form av et 

samtaletilbud til voldsutsatte og deres barn som ikke har bodd på krisesenteret, eller 

voldsutsatte og deres barn som har benyttet seg av botilbudet tidligere og er i behov 

av oppfølging etter utflytting. Samtaletilbudet omhandler kartlegging av vold, 

trusselbilde og sikkerhet, råd og veiledning, informasjon, støtte, stabilisering og hjelp til 

reetablering. 

  

I tillegg til dette tilbyr Dagsenteret praktisk hjelp, informasjon om rettigheter og 

muligheter, kurs, advokatbistand, formidling av kontakt med andre hjelpetilbud, 

gruppesamtaler og nettverkssamlinger både til voldsutsatte voksne og deres barn, 

samt utadrettet virksomhet som foredrag og undervisning for både voksne og barn. 

Bosenteret  
Bosenteret er et lavterskel, beskyttet, midlertidig botilbud til voksne og deres barn som 

er i akutt krise som følge av vold i nære relasjoner. Tilbudet til kvinner og menn er ikke 

samlokalisert. 

 

Ansatte på Bosenteret er organisert i et voksenteam og et barne- og ungdomsteam 

med egne teamledere. Bosenteret er døgnbemannet.  

 

I tillegg til stabiliseringsarbeid gjennom samtaler og omsorg, bistår Bosenteret de 

voldsutsatte med å komme i kontakt med andre instanser som for eksempel politi, 

helsetjeneste, bistandsadvokat, NAV, barneverntjenesten og andre aktuelle aktører.  

 

Bosenteret er også aktive under reetableringsfasen etter endt opphold ved Oslo 

Krisesenter. 

 

Utover å drive krise- og stabiliseringsarbeid har Bosenteret flere aktiviteter for barna og 

deres foresatte mens de bor på krisesenteret. Dette er blant annet eget skole- og 

barnehagetilbud, samt ulike temagrupper og hobbyaktiviteter. I tillegg er det utflukter 

og hytteturer i forbindelse med ferier.  

 

Bokollektivet 
Bokollektivet er et nasjonalt tilbud til unge over 18 år, som er på flukt fra familien 

grunnet tvang, trusler eller vold, herunder tvangsekteskap, enten før eller etter inngått 

ekteskap. Målgruppen er unge voksne som trenger mer oppfølging og over noe lenger 

tid enn det krisesenteret normalt er ment å skulle tilby. 
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Bokollektivet er Oslo Kommunes tilbud til denne gruppa og er organisert som en egen 

seksjon med seksjonsleder og to teamledere underlagt Oslo Krisesenter og 

Kompetansesenter for vold i nære relasjoner.  

 

Bokollektivet er en del av det nasjonale tilbudet som er beskrevet i Regjeringens 

Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av 

unges frihet. Det nasjonale bo- og støttetilbudet er etablert av Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet (Bufdir) i samarbeid med utvalgte kommuner.  

Tildeling av plass i Bokollektivet skjer gjennom Bufdirs Kompetanseteam mot 

tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll (Kompetanseteamet). 

 

Det drives også informasjons- og kompetansehevende arbeid i Bokollektivet. 

 

Administrasjonen 
Administrasjonen har ansvar for krisesenterets fellesfunksjoner, herunder drift og 

vedlikehold, IT og telefoni, sentralbord, innkjøp og statistikk, informasjon og 

sikkerhetssystemer.  

 

Administrasjonen bistår også i arbeidet med søknader og rapporter, implementering 

av lovverk om personvern, turnusarbeid med mer samt lønn og regnskap.  

 

Administrasjonen arbeider også med utvikling og revidering av interne rutiner og 

prosedyrer. 

 
 

Organisasjonskart 
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Lokaler 

 

 

Hovedhuset – for kvinner og barn 

Oslo Krisesenter leier lokaler i en 5 etasjers bygård i Oslo sentrum. Gården er fra 1889 og 

er på 3000 m2. Krisesenteret disponerer 2800 m2 av disse. Her er det 25 soverom til 

kvinner og deres barn, flere kjøkken, oppholdsrom, toaletter og bad. Det er i tillegg 

flere rom for barne- og ungdomsaktiviteter.  

 

Bygården har heis, som på grunn av bygningens konstruksjon ikke rommer rullestol eller 

barnevogner. Oslo Krisesenter har derfor en leilighet tilpasset rullestolbrukere i en annen 

bygård. Vi fikk høsten 2020 utvidet vårt leieareal ved inngangspartiet slik at vi nå har et 

egnet rom for barnevognparkering. 

 

Det er kontorplasser for personalet, flere samtalerom og møterom. Det er i tillegg en 

konferansesal med plass til større forsamlinger som brukes til kursvirksomhet, skole for 

barna, nettverksarbeid, diverse feiringer med mer.  

 

Av sikkerhetsmessige årsaker er det to adskilte innganger til krisesenteret. Begge 

inngangene er videoovervåket og har sluse. 

 

Oslo Krisesenter for menn og deres barn 

Krisesenteret leier i tillegg to leiligheter i en annen bygård for voldsutsatte menn og 

deres barn: en liten ett-roms leilighet, og en leilighet med tre enkeltrom og felles 

kjøkken, bad og stor stue med ekstra senger. Det er også mulig å leie flere leiligheter 

på denne adressen ved behov. I tilknytning til disse leilighetene disponerer vi et 

møterom, samtalerom og noen kontorplasser. 

 

Oslo Krisesenter leier også et kontor og samtalerom lokalisert et tredje sted i byen. 

Dette lokalet brukes til samtaler med voldsutsatte menn, og som kontorplass for 

ansatte.  

 

Bokollektivet 
Bokollektivet har 5 hybler, med felles stue og kjøkken, aktivitetsrom og kontorer på 

totalt 200 m2. I tillegg disponerer Bokollektivet 8 leiligheter. Både hyblene og 

leilighetene har hemmelig adresse. 

 

Smittevernleiligheter 

For å sikre at vi raskt kunne holde beboere i karantene og isolasjon under den 

pågående koronapandemien, fikk vi i 2020 husleiegaranti fra Oslo kommune for å leie 

5 eksterne leiligheter i 3 måneder, som senere ble omgjort til 3 leiligheter i 5 måneder. 

Disse leilighetene tok vi i bruk fra april 2020, og benyttet de ved mistanke om smitte 

eller når beboere hadde forkjølelsessymptomer. Disse leilighetene har vi fortsatt å 

bruke gjennom hele 2021. Slik har vi kunnet sikre at smittevernet har vært godt ivaretatt 

for beboere, brukere og ansatte. Garantien for disse leilighetene gjelder så lenge 

pandemien varer. 

 

Overgangsleiligheter  
Overføring av beboere fra Oslo Krisesenter til reetablering i ny bolig i bydel har lenge 

vært en utfordring. Som et kortsiktig tiltak, for å avhjelpe situasjonen når det er fullt på 

krisesenteret, foreslo Oslo Krisesenter høsten 2020 å etablere 4 leiligheter til brukere som 
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ikke lenger er i behov av et akutt botilbud. Overgangsleilighetene skulle benyttes til 

familier som ikke lenger trenger opphold på krisesenteret, i påvente av at de får en 

bolig i bydel. Dette for å frigjøre plass på krisesenteret til voldsutsatte med et akutt 

beskyttelsesbehov. 

 

Ansatte ved krisesenteret følger opp familiene og samarbeidet med den aktuelle 

bydelen til de får på plass en mer permanent og hensiktsmessig bolig. Ikke alle kan 

reetableres i samme bydel som de bodde tidligere på grunn av trusselbildet.   

 

Tiltaket skulle i første omgang gjelde for en periode på 6 måneder, men 

overgangsleilighetene ble brukt ut året 2021. 

 

Sikkerhet og adgangskontroll  
Botilbudet for menn er ikke samlokalisert med kvinnenes botilbud, og dagtilbudet til 

menn er ikke samlokalisert med botilbudet til menn eller kvinner. Dette er av 

sikkerhetsmessige grunner og i samsvar med Krisesenterlovens bestemmelser. 

 

Vi ringer alltid fra skjult telefonnummer når vi skal kontakte brukere.  

Vi hjelper også brukere og beboere med å fjerne digitale sporingsmekanismer på 

deres smarttelefoner og pcer. 

 

Alle adresser til Oslo Krisesenter og Bokollektivets lokaler er hemmelige.  

 

Vi har kameraovervåking ved utgangsdører og nødutganger, innbruddsalarm og tett 

kontakt med politiet. Vi setter også inn vektere ved behov.   

 
 

 

Ansatte  

  

Kompetanse og utdanning 
Gjennom over 40 års erfaring i arbeid med voldsutsatte, har Oslo Krisesenter opparbeidet 

seg en unik realkompetanse. Personalet har opparbeidet seg spesialkompetanse på 

voldsproblematikk, reaksjoner på å være voldsutsatt, hvordan kartlegge og 

stabilisere voldsutsatte i krise og hvordan bistå dem med å få den hjelpen de har rett på i 

Norge. Arbeidet ved Oslo Krisesenter holder en høy faglig standard.   

 

Det er krav om relevant 3-årig høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning til alle 

stillinger. Ved ansettelser legges det vekt på personlig egnethet, kompetanse på vold 

og erfaring med arbeid med traumeutsatte, samtale- og relasjonskompetanse, og 

kunnskap om det øvrige støtte- og hjelpeapparatet i kommunen.  

 

De fleste ansatte har i tillegg relevant arbeidserfaring, fra for eksempel barnevern, NAV, 

psykiatri- og flyktningtiltak og frivillige organisasjoner.  

 

Flere ansatte har bakgrunn fra eller har foreldre som har bakgrunn fra andre land og 

kulturer, og mange ansatte behersker flere språk.  

 

Alle ansatte som arbeider med de voldsutsatte ved Oslo Krisesenter er kvinner.  
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Antall stillingshjemler og ansatte i 2021 
Personalgruppa ved Oslo Krisesenter har i 2021 bestått av 49 faste ansatte fordelt på 

36,61 årsverk, inkludert 2 pedagogstillinger til barn under skolealder.  

 

Det er 7 faste ansatte i til sammen 5 årsverk som lønnes gjennom prosjektmidler. Det er 

engasjert til sammen 26 ansatte i 8,13 årsverk gjennom prosjektene. 

 

Totalt har Oslo Krisesenter 68 ansatte engasjert i 39,74 årsverk. 

 

Bokollektivet besto i 2021 av 15 ansatte i 11,22 årsverk inkludert 4 ansatte i 1,65 årsverk 

som lønnes av prosjektmidler.  

 

I 2021 hadde således Oslo Krisesenter totalt, inkl. Bokollektivet og prosjekter 83 ansatte og 

engasjerte fordelt på 50,96 årsverk. I tillegg har vi ca. 25 ekstravakter som benyttes ved 

korttidsfravær. 

 

 

Intern opplæring og kompetanseheving 

 

 

 

Lederne har jevnlig saksveiledning med de ansatte, og det er faste ukentlige fag- og 

teammøter på de ulike seksjonene.  

 

Alle nyansatte kurses i voldsproblematikk og traumebearbeiding.   

 

Hver seksjon har egne fagpermer som revideres ved behov. 

 

Det blir jevnlig avholdt fagdager og workshoper med interne og eksterne forelesere for 

de ansatte. Vi pleier å ha disse månedlig, men dette har ikke vært mulig under 

pandemien.   

 

I 2021 har det i likhet med i 2020 vært noe utfordrende å gjennomføre planlagte kurs 

og fagdager på grunn av pandemien. Likevel har vi fått gjennomført følgende kurs og 

fagdager, noen med fysisk oppmøte og andre digitalt. Hovedtema i 2021 har vært 

seksuell helse hos voldsutsatte. Internopplæring og interne fagdager i 2021: 

 

20.1.21 , kl. 9-11.30  

Digitalt seminar om digital vold -  Stiftelsen Tryggere ved Bjørn Løvland 

 

10.3.21 og 17.3.21 kl. 9-12 

Førstehjelp mot selvmordsfare - Stiftelsen ELPIS ved Nina Clarke 

Workshoper/miniforedrag som et ledd i å øke kompetansen til VO linjen/chat. 

 

19.5.21, kl. 12-15 

Partnerdrapsutvalgets utredning -  Professor i juss Ragnhild Hennum 

 

8.9.21, kl. 9-15 

Felles fagdag med presentasjon av interne prosjekter på seksjonene 

 

13.10.21, kl. 9-15 

Felles fagdag, tema seksuell helse hos voldsutsatte og seksualitet i voldelige forhold i 

samarbeid med Sex og samfunn 



   
 

 11  
 

 

10.11.21, kl. 9-15 

Felles fagdag, tema seksuell helse hos voldsutsatte og seksualitet i voldelige forhold i 

samarbeid med Sex og samfunn 

 

3.11.21, kl. 16.30 – 20.00 

Felles fagdag  for nattevakter og ekstravakter, tema seksuell helse og seksualitet i 

voldelige forhold i samarbeid med Sex og samfunn 

 

17.11.21, kl. 16.30 – 20.00 

Felles fagdag for nattevakter og ekstravakter, tema seksuell helse og seksualitet i 

voldelige forhold i samarbeid med Sex og samfunn 

 

1.12.21, kl. 16.30 – 20.00 

Felles fagdag for nattevakter og ekstravakter, tema seksuell helse og seksualitet i 

voldelige forhold i samarbeid med Sex og samfunn 
 

 

 

Helse, miljø og sikkerhet 

 
 

Oslo Krisesenter jobber systematisk med HMS-arbeidet, og har skriftlige rutiner som 

revideres årlig og ellers ved behov. Det er utarbeidet handlingsplaner for HMS-tiltak i 

alle seksjoner.  

 

Vi gjennomfører brannøvelser, branninspeksjoner, risikovurderinger og andre 

lovpålagte tiltak. Ansatte får, i tråd med Oslo Krisesenters rutiner, jevnlig 

kurs/opplæring i brannvern og førstehjelp. Det legges også stor vekt på det 

psykososiale arbeidsmiljøet.  

 

Vi har rutiner for selvivaretakelse og klare rutiner for internveiledning for å motarbeide 

sekundærtraumatisering. Denne veiledningen blir gitt ved behov etter spesielt 

traumatiske hendelser. All veiledning blir gitt av Alternativ til vold (ATV) Oslo.  

 

Det er ett verneombud på hver seksjon og ett hovedverneombud. Alle verneombud 

og ledere har obligatorisk opplæring i HMS-arbeid.   

 

Personalet har mulighet for medvirkning gjennom blant annet ukentlige seksjonsmøter, 

jevnlige medarbeidersamtaler, og kontakt med verneombud.  

 

I 2020 har vi fått på plass et nytt elektronisk avvikssystem.   
 

 

Lovverk  

 
 

Krisesenterloven 

Fra 1. januar 2010 ble lov om kommunale krisesentertilbud innført. 

Formålet med loven er å sikre at kommunene sørger for et godt og helhetlig 

krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i 

nære relasjoner.  
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Tilbudet skal omfatte rådgivning, et trygt og midlertidig botilbud, støtte, veiledning og 

hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet.  

 

Tilbudet skal være lavterskel, gratis, helårs, døgnåpent og trygt.  

 

Kommunen skal sørge for at kvinner, menn og barn som er utsatt får en helhetlig 

oppfølging gjennom samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og andre deler av 

tjenesteapparatet. 

 

Alle som utfører tjenester eller arbeid etter denne loven, har taushetsplikt etter 

forvaltningsloven §13 til 13e. 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har i rundskriv presisert at vold i nære 

relasjoner også inkluderer ofre for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, voldtekt og 

menneskehandel. 

 

Lavterskel betyr at brukere kan henvende seg direkte uten timeavtale, henvisning eller 

krav til betalingsevne, og at de skal bli møtt av kompetent personale.  

 

Tilbudet skal gi brukerne støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av 

hjelpeapparatet, og informasjon om andre krisesentre.  

 

Krisesentertilbudet kommer ikke inn under refusjonsreglene i sosialtjenesteloven. 

Kommunene står imidlertid fritt til å inngå avtaler om refusjon seg imellom. 

 

Opplysningsplikt til barnevernet 

Oslo Krisesenter melder bekymring til barneverntjenesten når det foreligger forhold som 

nevnt i barnevernloven § 6-4 annet ledd, og i henhold til lov om kommunale 

krisesentertilbud. Oslo Krisesenter ser imidlertid at langt de fleste familiene som benytter 

seg av tilbudet allerede er i kontakt med barnevernet før de kommer til oss.  

 

Oslo Krisesenter samarbeidet med barnevernet om så og si alle barna som har bodd 

på krisesenteret i 2021. I langt de fleste tilfellene var det allerede en barnevernssak ved 

inntak på krisesenteret. Det ble i tillegg i 2021 sendt 79 nye bekymringsmeldinger til 

barnevernet fra Oslo Krisesenter, og det ble svart på 38 anmodninger om opplysninger 

fra barneverntjenestene. Hvis en voldsutsatt med barn flytter tilbake til overgriper, 

sendes det automatisk bekymringsmelding til barnevernet eller det tas kontakt med 

barnevernvakta.  

 

Det er utarbeidet en egen samarbeidsavtale mellom Oslo Krisesenter og 

bydelsbarnevernet i Oslo. Dette skal sikre at samarbeidet kommer raskere i gang og at 

ansvarsområder og oppgavefordeling blir drøftet og avklart. 

 

Avvergeplikten 

Alle har, ifølge straffeloven, plikt til å avverge, det vil si forhindre, at alvorlige straffbare 

handlinger skjer. Avvergeplikten er personlig og gjelder uten hensyn til taushetsplikt.  

Hensikten med avvergeplikten er å avverge et lovbrudd og krever ikke anmeldelse til 

politiet. 

 

På Oslo Krisesenter vil det oppstå situasjoner der det må vurderes om avvergeplikten 

utløses. Det er utarbeidet rutiner for hvordan de ansatte skal forholde seg til dette. 

https://lovdata.no/NL/lov/2005-05-20-28/%C2%A7196
https://lovdata.no/NL/lov/2005-05-20-28/%C2%A7196
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Svar på anmodning fra andre instanser 

Oslo Krisesenter svarer på anmodninger fra politiet, fra advokater og i oppholdssaker 

fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE). 

 

 

Samarbeid 

Samarbeidspartnere  

  

Oslo Krisesenter har en rekke kommunale og private 

samarbeidspartnere. Våre nærmeste 

samarbeidspartnere er barneverntjenester og NAV-

kontorene i Oslo kommunes bydeler. I tillegg har 

Oslo Krisesenter et utstrakt samarbeid med 

kommunens akutt-tjenester som politi, sosial 

vakttjeneste og barnevernvakta. Det samarbeides 

også med familievernkontorene, BUP (barne- og 

ungdomspsykiatriske poliklinikker) og DPS 

(distriktspsykiatriske poliklinikker).  

Oslo Krisesenter har et nært samarbeid med 

faginstanser i bydelene, Oslo kommunes etater og 

byrådsavdelingene, direktorater og departementer. 

Vi bistår diverse forskningsinstitusjoner, i særdeleshet 

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet om 

forskningsprogrammet om vold i nære relasjoner (Voldsprogrammet 2014-2024).  

For særlig sårbare brukergrupper har vi inngått samarbeid med en rekke instanser som 

blant annet Thereses Hus (akuttinstitusjon for kvinner i aktiv rus), Statens Barnehus Oslo 

(barnefaglig oppfølging og avhør etter anmeldelse), Vern for Eldre (nasjonal 

kontakttelefon), ProSentret (hjelpetilbud for personer som selger eller bytter sex), 

Nadheim (Kirkens bymisjons senter for personer som selger eller bytter sex), ROSA (tiltak 

for personer utsatt for menneskehandel), Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og 

kjønnslemlestelse og Bufdirs nasjonale Kompetanseteam mot tvangsekteskap, 

kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll. 

Oslo Krisesenter har et bredt nettverk av advokater som vi samarbeider med, da 

mange av brukerne vi møter er i behov av juridisk bistand. Det har i en årrekke eksistert 

en advokatvaktordning ved Oslo Krisesenter. Dette er et lavterskel tilbud hvor brukere 

kan få en time gratis juridisk rådgivning. 
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Siden 2010 har Oslo Krisesenter samarbeidet med JURK - juridisk rådgivning for kvinner, 

som ved behov informerer brukere og ansatte i aktuelle tema rundt oppholdsstatus, 

skilsmisse, barnefordeling, samvær med mer. JURK kan også gi generell juridisk 

veiledning utover det advokatene kan bistå med innenfor sine økonomiske rammeverk 

for fri rettshjelp. Oslo Krisesenter er også del av JURKs opplæringspakke.  

Oslo Krisesenter har i en årrekke samarbeidet med Oslo Røde Kors, som kommer til 

krisesenteret og gjennomfører aktiviteter med barna tre ettermiddager i uka, enten 

utenfor huset, eller av sikkerhetsmessige grunner, i krisesenterets lokaler.  

Fra 2018 har vi samarbeidet med Redd Barna om å utvikle et aktivitetstilbud til 

ungdommene ved Oslo Krisesenter.  

Fra 2019 har vi samarbeidet med Oslo Sanitetsforening om et lesevenntilbud i helgene.  

I 2021 har det, som i 2020, vært perioder der Oslo Krisesenter har måtte avlyse disse 

aktivitetene av smittevernhensyn. 

I 2021 har vi, som i 2020, hatt et tett samarbeid med smittevernkontorene og 

Velferdsetaten, vår oppdragsgiver i kommunen. Smittevernkontoret i bydel St. 

Hanshaugen har vært en nær samarbeidspartner vedrørende våre brukere, når 

gjelder testing, prøvesvar, råd og veiledning, Gjennom Velferdsetaten har Oslo 

Krisesenter blitt etablert som samfunnskritisk institusjon, og på bakgrunn av dette har 

det blitt etablert rutiner for testing av brukere og vaksinering av ansatte. Vi har også 

kunnet bestille det smittevernutstyret vi har hatt behov for.  

Grunnet pandemien har det vært utfordrende med eksternt samarbeid og fysiske 

møter i 2020. Når det har vært mulig så har vi gjennomført fysiske møter underlagt 

gjeldende smitteverntiltak. Utover dette har samarbeidet foregått digitalt, enten ved 

web-møter eller telefon.  

Andre krisesentre 

Oslo Krisesenter samarbeider med krisesentre i andre kommuner, spesielt når det av 

sikkerhetsmessige hensyn ikke lar seg gjøre for voldsutsatte og deres barn å benytte 

seg av lokalt krisesenter.   

Oslo Krisesenter samarbeider også med krisesentre i Skandinavia ved behov. Gjennom 

deltakelse på Nordiske konferanser og seminarer har Oslo Krisesenter faglig utveksling 

med skandinaviske krisesentre.   

 

Utadrettet virksomhet 

  

Nasjonalt  
Oslo Krisesenter blir ofte kontaktet av presse, journalister og andre skribenter. Daglig 

leder hjelper i disse tilfellene til med bakgrunnsstoff for artikler og uttaler seg i den 

forbindelse i diverse medier.  



   
 

 15  
 

 

Daglig leder sitter i flere referansegrupper tilknyttet diverse forskningsprosjekter. Daglig 

leder og ansatte har også i 2021 blitt intervjuet til en rekke forskningsprosjekter. I tillegg 

bidrar daglig leder og ansatte ofte i forbindelse med bok- og forskningsprosjekter, 

evaluering av tiltak, lovverk, nye lovforslag, relevante handlingsplaner og 

høringsrunder.  

Ledere og ansatte har i 2021 deltatt og medvirket på flere konferanser og seminarer 

arrangert av samarbeidspartnere. Blant annet gitt digital undervisning på JURKs 

seminar, bistått flere grupper med sosionomstudenter i prosjektarbeid om vold i nære 

relasjoner, informasjonsmøter med politistudenter og informasjonsmøte med 

psykologistudenter på RISK (Seksjon for risikoanalyse og kriminalitetsforebygging av 

vold i nære relasjoner, Oslo politidistrikt).  

I 2021 har flere bydeler i Oslo ønsket informasjon, samarbeid og innspill gjennom 

seminarer under utarbeidelse av lokale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. 

I tillegg har daglig leder og ansatte ved Oslo Krisesenter hatt oppdrag utenfor huset i 

løpet av året. Vi har deltatt i paneldebatter, seminarer og holdt kurs både digitalt og 

fysisk. Temaer har vært samarbeid med etater og bydeler rundt samarbeidsavtaler og 

handlingsplaner, undervisning på kommunens erfaringsskole, JURK, politi, Nadheim, 

Prosenteret og Thereses hus, norskundervisning KIA og Eminol, innlegg på RVTS 

krisesenterskole i tillegg til deltakelse i diverse paneldebatter rundt vold, seksualitet, 

LHBT+ i regi av Sex og samfunn, KUN, Helsedirektoratet, LNU og Unginfo, samt intervjuer 

av forskere og podcaster.   

Internasjonalt  
Oslo Krisesenter samarbeider med krisesenteret Apna Ghar for voldsutsatte asiatiske 

kvinner i Chicago og samarbeider med et senter for voldsutsatte kvinner og deres barn 

i Islamabad, Pakistan. Dette samarbeidet har naturlig nok vært redusert under 

pandemien. 

Det er inngått et samarbeid mellom Oslo Krisesenter og de norske ambassadene i land 

som vi har en del brukere fra. Vi samarbeider også med aktuelle ambassader her i 

Norge.   

Oslo Krisesenter har de seneste årene vært representert i EU-støttede prosjekter i 

Spania, Portugal, Estland, Slovakia, Tsjekkia, Tyskland og Romania. Dette er også 

samarbeid som er blitt prioritert bort grunnet pandemien 

Oslo Krisesenter har tidligere mottatt delegasjoner med ministre, politikere, 

ambassadører, forskere og faggrupper fra land i Europa, Asia og Afrika.                      

Det var planlagt flere delegasjoner i 2021, som måtte utsettes som følge av 

pandemien.  
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Studenter og hospitering  

  

Som følge av pandemien og restriksjoner har vi i år hatt færre studenter og hospitanter 

enn vanlig. Oslo Krisesenter har vanligvis studenter og hospitanter gjennom hele året. 

Studentene er i hovedsak fra barnevern - og sosionomutdanningen, samt sykepleier og 

politi. Fra 2015 har vi hatt et samarbeid med OsloMet i forbindelse med 

videreutdanningen i psykisk helse.  

Oslo Krisesenter valgte i 2021 å ta imot studenter fra videreutdanning i psykisk helse. På 

grunn av smittevernhensyn valgte vi å ikke ta imot andre studenter i løpet av året. 

Vi har mottatt hospitanter  fra samarbeidspartnere ved opprettelse og samarbeid 

rundt diverse prosjekter, som eksempelvis VO-linja, Unge Relasjoner og Seksuell helse. 

 

 

Våre tilbud  

Akuttmottak, dag- og botilbud, døgnåpen telefon 

 
 

Oslo Krisesenter er et døgnåpent, lavterskel- og akuttilbud for mennesker utsatt for 

vold i nære relasjoner. Våre tilbud omfatter en døgnåpen telefon, et beskyttet 

botilbud, individuelle råd- og veiledningssamtaler, kurs om vold, gruppesamtaler og 

nettverkssamlinger.  
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Vår faglige tilnærming bærer preg av empowerment (egenkraftmobilisering), 

miljøterapi, traumesensitiv omsorg og relasjonskompetanse. Brukerens ønsker og 

behov er førende for vårt arbeid.  

 

Dagsenteret  
Dagsenteret består av et mottaksteam og et oppfølgingsteam.   

 

Mottaksteamet har ansvar for å ta imot og koordinere alle nye henvendelser fra 

voldsutsatte, pårørende og øvrige instanser. Oslo Krisesenter har en 24 timers akutt-

funksjon. Mottak gir brukere informasjon om aktuelle instanser og hjelpetilbud samt 

kunnskap om brukernes rettigheter og det øvrige hjelpeapparatets funksjon. Mottak 

kartlegger alvorlighetsgraden av volden og trusselbildet til den voldsutsatte og 

vurderer behovet for et beskyttet botilbud. Mottak tilbyr råd- og veiledningssamtaler 

for voldsutsatte i akutt- og bruddfasen, og kan overføre brukere til Bosenteret og 

Oppfølgingsteamet, eller til andre instanser i øvrig hjelpeapparat. 

 

Mottaksteamet har spesialkompetanse på å vurdere brukeres trusselbilde, og har 

opplæring i og benytter seg av sikkerhets- og risikoanalyseverktøyet SARA V3 i denne 

kartleggingen. Mottaksteamet etablerer kontakt med nødvendige akutt-tjenester som 

legevakt, politi, barnevern og NAV. 

 

Oppfølgingsteamet tilbyr voldsutsatte voksne og deres barn råd og 

veiledningssamtaler til avtalte tider på dag og kveldstid. Det tilbys individuelle 

samtaler, kurs om vold, gruppesamtaler og nettverkssamlinger.  

 

Alle som flytter fra Bosenteret får tilbud om hjelp og støtte under reetablering fra 

Oppfølgingsteamet. Mange som har bodd på Bosenteret, benytter seg av 

Oppfølgingsteamet etter utflytting.   

 

 

 

 

Bosenteret  
Bosenteret gir et beskyttet botilbud. Dette er et tilbud til foreldre med barn, og de fra 

18 år og oppover, som har behov for beskyttelse fra en voldsutøver i nær relasjon.  

Bosenteret består av et voksenteam og et barne- og ungdomsteam. Teamene jobber 

sammen om familiene.  
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Voksenteamet utfører stabiliseringsarbeid gjennom samtaler og omsorg. I tillegg bistår 

ansatte de voldsutsatte med å kartlegge trusselbildet og deres behov for bistand. 

Dette for å etablere kontakt med andre instanser og hjelper beboerne med å få 

oppfylt de rettigheter de har etter norsk lov. Den voldsutsatte forelderen får hjelp til å 

styrke foreldrerollen sin.   

 

Barne- og ungdomsteamet sikrer at barn og unge får en individuelt tilpasset 

oppfølging, og har ansvaret for å koordinere alle aktiviteter for barn og unge i 

perioden de bor på Oslo Krisesenter. Barna får hjelp til å bearbeide traumene sine og 

mulighet til generell utvikling gjennom lek og læring i krisesenterets barnehage- og 

skoletilbud. Omfanget av volden barna har blitt utsatt for blir kartlagt gjennom 

individuelle samtaler og aktiviteter med barna, i tillegg til samtaler med deres 

mødre/fedre. 

 

Bokollektivet  
Bokollektivet er et nasjonalt tilbud til unge over 18 år, som er på flukt fra familien 

grunnet tvang, trusler eller vold, herunder tvangsekteskap, enten før eller etter inngått 

ekteskap. Målgruppen er unge voksne som trenger mer oppfølging og over noe 

lenger tid enn det krisesenteret normalt er ment å skulle tilby. 

 

Bokollektivets målsetting er å være en fysisk beskyttelse, hjelpe beboer med 

stabilisering etter traumeopplevelser, gi støtte til å utvikle egne ressurser, gi kunnskap 

om og veilede i det norske samfunnet, gi hjelp til å komme i gang med 

norskopplæring, utdanning eller jobb og gi hjelp og råd om hvordan ivareta egen 

sikkerhet, med fokus på både ytre og indre sikkerhet.  

 

Bokollektivets faglig tilnærming er miljøterapi, empowerment (styrke til å ta egne 

valg), relasjonsperspektiv og relasjonskompetanse. Det arbeides opplevelsesorientert 

og traumesensitivt med fokus på sikkerhet og nettverksbygging.   

  

Bokollektivet jobber også etter faglig plattform for bo- og støttetilbudene i Norge, 

utarbeidet av Bufdir.  

 

Bokollektivet driver nettverket «Sammen» som ble startet i 2011 med eksterne 

prosjektmidler. Siden 2019 har nettverket mottatt statsmidler gjennom Bufdirs 

mentorordning. Tiltaket er rettet mot nåværende og tidligere beboere i Bokollektivet 

og andre som har vært utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial 

kontroll. Nettverket har treff minimum en gang i uka og tilbyr aktiviteter, kurs og 

opplevelser. Målet er å motarbeide ensomhet og stigmatisering gjennom 

nettverksbygging, samt styrke psykisk helse. Nettverket er et sosialt fellesskap, med 

fokus på hyggelige og sosiale aktiviteter. Det legges til rette for mestringsopplevelser, 

anerkjennelse og sosial støtte.  

Gjennom skolering av tidligere brukere, erfaringskonsulenter, bidrar disse i utviklingen 

av tilbudet, og de bidrar med støtte og veiledning av nye brukere. 

Erfaringskonsulentene brukes også til informasjonsarbeid om gruppa og opplæring av 

andre samarbeidsinstanser. 

 

Juridisk rådgivning 
Det har i en årrekke eksistert en advokatvaktordning ved Oslo Krisesenter. Dette er et 

lavterskeltilbud hvor brukere kan få gratis juridisk rådgivning. Advokatene har i 
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samarbeidet med oss over tid opparbeidet seg en unik kompetanse på vold, 

reaksjoner på vold og krisesenterets mandat og oppgaver.  

 

Vi har tidligere hatt en gruppe på 10 advokater som har rotert på å være tilstede på 

Oslo Krisesenter en dag i uken. Grunnet situasjonen med pandemien la vi om 

ordningen våren 2020. Ansatte ved Oslo Krisesenter videreformidler nå henvendelser 

fra brukerne direkte til advokatene over telefon. Advokaten tar så kontakt med bruker 

og tilbyr bistand via telefon/teams og i noen tilfeller oppmøte. Vi får på denne måten 

en mye mer fleksibel ordning, med tanke på tidsrommet vi før bandt oss opp til. 

Endringen har medført at vi nå kan tilpasse oss brukeres behov bedre samt at tilbudet 

kommer flere i målgruppen til gode. 

 

ROSA  
Rosa er et nasjonalt tiltak for kvinner og menn utsatt for menneskehandel i prostitusjon. 

Som en del av ROSA har Oslo Krisesenter et akutt botilbud med oppfølging for 

personer utsatt for menneskehandel. I tillegg betjenes en døgnåpen telefon for 

menneskehandel på kveld, natt, helg og ferie. 

 

ROSA står for Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet og Assistanse. 

 

VO-linjen  
Vo-linjen er en nasjonal døgnåpen hjelpelinje for alle som opplever vold eller 

overgrep i nære relasjoner, og retter seg også mot pårørende og øvrig 

hjelpeapparat.  

 

Oslo Krisesenter betjener telefonen etter kontortid, kveld og natt, og i helger og 

helligdager. I løpet av 2021 ble det også opprettet en chat-tjeneste med samme 

formål. 

  

 

Brukere og særlig tilrettelegging  

  

Oslo Krisesenter er et tilbud til mennesker utsatt for vold i nære relasjoner, uavhengig 

av bakgrunn, kjønn, kjønnsidentitet og seksuell orientering. Vi legger vekt på at alle 

skal bli hørt og respektert. 
 

Vold i nære relasjoner forekommer blant mennesker i alle sosiale lag og miljøer. 

For noen voldsutsatte kan det være tabubelagt å ta kontakt med krisesenteret. I 

tillegg er ikke alle klar over at det finnes hjelp å få og et tilbud til dem. Mange tenker 

at man ikke er utsatt for vold med mindre den er fysisk. Dette kan være noen av 

grunnene til at enkelte grupper kan være underrepresentert på krisesenteret.  

Mennesker som utsettes for vold i nære relasjoner er ikke en ensartet gruppe, og de 

kan ha ulikt behov for hjelp. Oslo Krisesenter har fokus på å sette brukeren i sentrum 

og tilrettelegge for ulike behov.  

 

Barn og unge  
Vi vet hvor skadelig vold i nære relasjoner er for barn, og vi vet hvor essensielt det er 

at fagfolk kommer tidlig inn for å hjelpe barna som har vært utsatt og ikke minst hvor 
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viktig det er at normalutviklingen blir støttet. Vi vet at dette vil være avgjørende for 

barnas framtid.  

Det er utarbeidet en fagperm for arbeidet med barn og unge og deres mødre og 

fedre på krisesenteret. Det er også utarbeidet egne mottaksrutiner for barn, med 

blant annet fokus på å få til kvalitativt gode samtaler med barn. Dette oppnås 

gjennom opplæring og refleksjon. Det er også utarbeidet faglige tilnærminger for 

sikkerhetsplanlegging og strategier for mestring for barn og unge som er utsatt for vold 

fra sine nærmeste. Det er også utarbeidet en egen informasjonsbrosjyre for barn som 

tydeliggjør og normaliserer reaksjoner på vold og som forteller om hva de som barn 

kan forvente av det å være på et krisesenter.  

Alle barn og unge som får et tilbud ved Oslo Krisesenter får en egen hovedkontakt 

som gjennom samtale med barnet systematisk avdekker barnets hjelpebehov og 

trusselbilde. Der dette er mulig har barnet samtale alene med hovedkontakten. På 

bakgrunn av denne kartleggingen utarbeides det en plan i samarbeid med barnet, 

mor eller far for arbeidet med barnet under oppholdet og hvilke instanser det vil være 

naturlig å samarbeide med.  

Det avholdes individuelle samtaler, gruppesamtaler og aktiviteter med barna. 

Gjennom denne kontakten blir volden barna har opplevd avdekket og barna får 

mulighet til å bearbeide traumer knyttet til voldsopplevelser. Det avholdes også 

ukentlige barnegruppesamlinger og andre aktiviteter også utenfor huset, hvis det av 

sikkerhetsmessige grunner er forsvarlig. I tillegg til å trygge og stabilisere hverdagen og 

gi barna mulighet til å være barn og kunne danne nye relasjoner, legges det spesielt 

vekt på aktiviteter ved høytider og ferier, bursdager og andre sosiale 

sammenkomster.  

Oslo Krisesenter inngikk i 2008 et samarbeid med Utdanningsetaten, som gjennom 

Vestre Aker skole bemanner krisesenteret med en lærer til undervisning og leksehjelp 

for skolebarna. Det var i 2021 som tidligere år ansatt en lærer i 100 % stilling ved 

krisesenteret gjennom dette samarbeidet.  

 

Læreren samarbeider tett med barne- og ungdomsteamet ved krisesenteret. 

Krisesenterets pedagogiske tilbud inneholder samspillsgrupper, tettere oppfølging av 

enkeltbarn med behov for emosjonelt tilgjengelige voksne, et pedagogisk opplegg 

for barna under skolealder, et fritidstilbud for barna i skolealder etter skoletid samt 

turer og aktiviteter i ferier.  

I tillegg samarbeider barne- og ungdomsteamet med barnehager og skoler over hele 

byen for å ivareta sikkerheten til de barna som fortsetter å gå på sin skole og 

barnehage. 

Hovedkontaktene for barn har et utvidet samarbeid med barneverntjenestene i de 

forskjellige bydelene. De samarbeider også med barne- og ungdomspsykiatrien i 

enkeltsaker.  
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Det samarbeides også med Barnehuset ved avhør av barn og unge i straffesaker. En 

samarbeidsavtale mellom Oslo Krisesenter og Barnehuset i Oslo er under utarbeidelse. 

Vi vet at flere av dagbrukerne ved krisesenteret har mange hjemmeboende barn som 

er eller har vært voldsutsatt. Vi startet i 2014 å planlegge mulighetene for å etablere 

tilbud om individuelle samtaler og barnegrupper for barna tilknyttet Dagsenteret. Oslo 

Krisesenter fikk prosjektmidler og opprettet et tilbud til dagbrukerbarna fra mai 2015. 

Tilbudet ble redusert i 2017 da midler til videre drift av prosjektet ikke ble bevilget. 

Dette bør være en naturlig del av krisesenterets tilbud, og vil bli innlemmet i anbudet 

ved neste anbudskonkurranse.  

 

 

Foreldre  
Vi vet at traumatiserte foreldre ikke er optimale omsorgspersoner inntil de har fått 

bearbeidet traumene sine. De ansatte i barneteamet prioriterer miljøarbeid hvor 

arbeidet med relasjonen mellom mor eller far og barn er det sentrale. Alle ansatte 

ved Bosenteret har dette familieperspektivet i relasjonsarbeidet med forelder og 

barn.  

Det er etablert mødregrupper, samspillgrupper og kurs for mødre som bor på senteret.  

Mødregruppene har som mål å styrke mødrenes foreldrekompetanse og hjelpe dem 

til å bli trygge omsorgspersoner overfor egne barn. Samspillgruppene legger vekt på å 

utvikle tilknytning og relasjon mellom mor og barn, og utvikler barnas trygghet på at 

mor ser og evner å møte sine barns behov. For tidligere beboere og de som har 

benyttet seg av samtaler på dagsenteret holdes det ukentlige kurs. Innsikt om vold i 

nære relasjoner og relasjonsbyggende kompetanse er tema for kursene. Kursene 

handler også om hvordan mødrene kan hjelpe barna med reaksjoner etter volden de 

har opplevd. Andre temaer som behandles på kursene er utfordringer knyttet til 

samværsrett, grensesetting og motivering for omsorgsrollen.  

Det er etablert en nettverksgruppe for mødre og barn på Dagsenteret som møtes 

ukentlig. Nettverket er godt besøkt, og gir barn og mødre en mulighet til å møte 

andre i samme situasjon som seg selv. Dette hjelper mot ensomhet og isolasjon, 

og kan virke preventivt på en slik måte at voldutsatte ikke velger å flytte hjem til 

overgriper. Tiltaket er finansiert gjennom prosjektmidler, men bør inn i krisesenterets 

totale tilbud, og bør som andre tiltak til barn på Dagsenteret inn i krisesenterets neste 

anbudsforslag.  
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Oslo Krisesenter har siden 2014 vært prioritert til å være med på prosjektet med å 

innføre foreldreveiledningsprogrammet ICDP (International Child Development 

Program) på landets krisesentre. Dette er et program som har som mål å styrke 

relasjonen mellom mor (far) og barn. Siden 2014 har flere ansatte fått opplæringen 

innen ICDP-programmet, og det har vært tilbudt flere ICDP-grupper for kvinner siden 

da.  

Grunnet pandemien har gruppetilbudene i 2020 og 2021 vært begrenset. I perioder 

med lavere smittetall har det vært gjennomført grupper med færre deltagere. Selv 

om gruppetilbudet har vært begrenset, så gjennomsyrer prinsippene i 

foreldreveiledningsprogrammet og nettverksgruppene arbeidet med mødrene og 

fedrene når vi samhandler med dem og deres barn.   

Kort botid i Norge  
En stor brukergruppe på Oslo Krisesenter er kvinner som er født i utlandet, og som ofte 

ikke har lang botid i Norge. Mange av dem er uten annet nettverk i Norge enn sine 

familier. Dette innebærer at få av dem har venner eller annen familie å dra til når de 

flykter fra voldsutøver. Ansatte har mangeårig erfaring med denne brukergruppen og 

har opparbeidet seg god kompetanse gjennom erfaringer, prosjekter, ekstern 

opplæring og veiledning. 

Mange av disse kvinnene lever isolert og under storfamiliens og ektemannens kontroll. 

Ofte mangler de det norske språket og en grunnleggende kjennskap til det norske 

samfunnet, og mange vet ingenting eller svært lite om egne rettigheter i Norge.  

Det er utfordrende å finne et eget sted å bo uten hjelp, og de har vansker med å 

reetablere seg. Dette forsterkes gjennom boligstrukturen og boligkostnadene i Oslo og 

at de fleste av disse kvinnene er uten egen inntekt. Mange av disse kvinnene mangler 

ofte kunnskap om økonomistyring og mangler egenkapital for å få innpass på 

boligmarkedet.  

Flere opplever isolasjon og håpløshet etter å ha flyttet ut fra krisesenteret og inn i ny 

bolig. Dagtilbudet er forsterket for å imøtegå denne gruppen med forskjellige tilbud 

for å øke muligheten deres til å etablere et nytt nettverk og å øke kunnskapen om det 

norske samfunnet.  

En annen gruppe voldsutsatte vi har sett og gitt tilbud til de siste årene er kvinner og 

barn utsatt for bortføring, hvor kvinner og deres barn blir sendt tilbake til hjemlandet, 

fratatt pass og dumpet der. Vi har de senere årene hatt et samarbeid med 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og de norske ambassadene i utlandet 

rundt denne problematikken. 

Menn 
Krisesentertilbudet for menn ligger av sikkerhetsmessige grunner et annet sted enn 

krisesentertilbudet til kvinner. For å sikre et mest mulig likt tilbud for voldsutsatte kvinner 

og menn, er det de samme ansatte som har ansvar for oppfølging av de voldsutsatte 

mennene og deres barn, som de som har ansvar for kvinnene og deres barn.  
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De seneste årene har antall menn som er i behov av et beskyttet botilbud stabilisert 

seg på 10-15 stykker i året.  

Behovet for et dagtilbud har variert veldig siden vi startet med et krisesentertilbud for 

menn i 2011. Hva som er det reelle behovet, er vanskelig å si. De siste årene har antall 

menn som har benyttet seg dagtilbudet ved Oslo Krisesenter vært økende.  

Menneskehandel (ROSA)  
ROSA-telefonen er en akutt krise- og informasjonstelefon for kvinner og menn utsatt for 

menneskehandel, samt for politi og samarbeidsinstanser som ønsker råd og 

veiledning. ROSA-telefonen er ett av tiltakene som er satt i gang for å bekjempe 

menneskehandel og tvang til prostitusjon. Oslo Krisesenter har siden 2005 betjent 

ROSA-telefonen fra kl. 16:00 – 08:00 alle dager samt alle helger og helligdager.  

 

To rom ved Oslo Krisesenter er øremerket denne gruppa, og ansatte følger opp 

beboerne i tett samarbeid med ROSA.  

 

I 2021 har 15 kvinner med 5 forskjellige landbakgrunner benyttet seg av dette tilbudet 

ved Oslo Krisesenter. Menn utsatt for menneskehandel kan også få et beskyttet 

botilbud ved krisesenteret for menn gjennom dette prosjektet.  

 

ROSA skriver egne rapporter. 
   

Unge voksne utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll 
(Bokollektivet) 
Denne brukergruppen er mangfoldig og sammensatt. De har ulik landbakgrunn og 

deres historier og behov er forskjellig. Gruppen består hovedsakelig av unge i alderen 

18-25 år, og felles for dem er at de har opplevd æresrelatert vold og/eller negativ 

sosial kontroll fra sine nærmeste. Mange har levd med vold, kontroll og omsorgssvikt 

over lang tid. Som følge av dette vil mange ha utfordringer med å kunne leve 

selvstendige liv, ta ansvar for seg selv og bygge nære relasjoner med andre. 

 

Målgruppen trenger en annen oppfølging, over lenger tid, enn det krisesenteret er 

ment å skulle tilby. Erfaringsmessig har disse brukerne behov for tett, langvarig og 

sammensatt oppfølging. Dette blir ivaretatt og er mulig gjennom Bokollektivet, som er 

en del av det nasjonale bo- og støttetilbudet til denne gruppen.  
 
 

Brukere med tilleggsutfordringer 

 

Aktiv rus 

Kvinner med rusutfordringer har større risiko for å bli utsatt for vold i nære relasjoner 

enn befolkningen generelt. Oslo Krisesenter forsøker å tilpasse krisesentertilbudet ut    

fra den enkeltes hjelpebehov, og det er i den forbindelse inngått en 

samarbeidsavtale med Thereses Hus for kvinner i aktiv rus med behov for et beskyttet 

botilbud. 

 

Alvorlige psykiske lidelser                                                                                                    

For personer utsatt for vold i nære relasjoner med alvorlige psykiske lidelser har det 

ikke vært mulig å nyttiggjøre seg krisesentertilbudet uten tilrettelegging i nært 
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samarbeid med akuttiltak, psykiske helseinstitusjoner eller fastlege. Det arbeides videre 

med å utvikle kompetanse hos ansatte og utvikle et tettere samarbeid og 

samhandlingsrutiner med helsetjenesten rundt denne brukergruppen. 

 

Fysisk funksjonsnedsettelse 

Andelen brukere med fysiske funksjonsnedsettelser er lav på krisesenteret. Ifølge 

studier kan avhengighet til andre mennesker på grunn av behov for hjelp øke 

sårbarheten for vold og overgrep i nære relasjoner. Det kan virke som risikoen øker 

med graden av funksjonsnedsettelse og behovet for hjelp. I tillegg kan det være 

vanskelig å komme seg ut av forholdet dersom man er avhengig av hjelp fra 

voldsutøver. 
 

Brukere vi ønsker å nå flere av 

Oslo Krisesenter har faglig kompetanse til å hjelpe mennesker som utsettes for vold og 

trusler i nære relasjoner - uavhengig av alder, funksjonsnedsettelser og kjønnsuttrykk. 

Hos oss vil de bli hørt og respektert. 

Enkelte grupper er det få av på krisesenteret, som for eksempel eldre, og unge voksne 

i kjærestevoldrelasjoner. 

Å nå disse brukerne med informasjon og hjelp har vært en utfordring. Oslo Krisesenter 

arbeider kontinuerlig med å spre informasjon til samarbeidspartnere, interesse- og 

brukerorganisasjoner om at vi har kompetanse og tilbud også til disse brukerne. I 

tillegg samarbeider vi med relevante organisasjoner. Vi arbeider også målrettet med 

å nå bedre ut til ulike grupper gjennom utvikling av ny hjemmeside, Facebook og 

forskjellige utviklingsprosjekter.  

 

 

Prosjekter 2021  

 
 

Gjennom årene har vi sett behov blant våre brukere, samt behov i samfunnet 

knyttet til vold i nære relasjoner som ikke dekkes av ordinær drift. Derfor har vi i 

mange år søkt midler for å kunne starte prosjekter som kan være med å belyse 

og utvikle krisesentertjenesten. I tillegg kan vi gjennom prosjektene erverve oss 
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mer kunnskap og innsikt, samt spre informasjon om Oslo Krisesenter og 

tematikken vold i nære relasjoner i samfunnet. Ny innsikt og eventuelt nye 

arbeidsmetoder implementeres gjennom prosjektene i krisesenterets ordinære 

drift.  

Ikke alle prosjektene er gjennomført slik de framstår i søknadene i 2021 grunnet 

smittevernhensyn, men alle er påbegynt og omarbeidet for å være mest mulig 

tilpasset situasjonen med pandemien. 

 

Prosjekter ved Oslo Krisesenter 2021  
 

 

 Pedagogprosjektet 

(Oslo kommune, Utdanningsetaten, fra 2008 og Oslo Kommune 2017)  

Skoletilbud, barnehage og skolefritidsordning ved Oslo Krisesenter. 

 

 Voldsutsatte kvinner i fengsel   

(Justisdepartementet, flerårig prosjekt, oppstart 2005)  

Opplæring av og kurs for ansatte og innsatte i fengsel. Individuelle samtaler og 

gruppesamtaler for innsatte om det å være voldsutsatt. Prosjektet ble evaluert i 

2016/17. 

 

 ROSA, botilbud og døgntelefonvakt   

(Justisdepartementet, flerårig prosjekt, oppstart 2005)  

Botilbud og akutt-telefon for kvinner satt i prostitusjon etter menneskehandel.  

  

 Døgntelefonvakt alle typer menneskehandel  

(Justisdepartementet, flerårig prosjekt, oppstart 2016)  

Akutt-telefonen ble utvidet til ikke bare å gjelde for kvinner og menn satt i 

prostitusjon, men alle former for menneskehandel, inkl. arbeid og tigging.  
 

 Tiltak for kvinner utsatt for menneskehandel og prostitusjonsfeltet  

      (Justisdepartementet, flerårig prosjekt, oppstart 2011)  

Sosial trening, oppfølging og aktiviteter for kvinner med erfaring fra prostitusjon. 

 

 VO-telefonen, Landsdekkende Volds- og overgrepstelefon  

(Justisdepartementet, flerårig prosjekt, oppstart 2019)  

Nasjonal hjelpelinje for kvinner og menn som er utsatt for vold eller overgrep. 

Telefonen og chatten drives i samarbeid med Krisesentersekretariatet.  

  

 Advokatvakt for voldsutsatte kvinner, menn og barn  

(Justisdepartementet, flerårig prosjekt, oppstart 2011)  

Gratis tilbud om juridisk veiledning til brukere fra advokater tilknyttet Oslo 

Krisesenter.  

  

 Nettverkstreff  

(Justisdepartementet, flerårig prosjekt, oppstart 2008)  

Sosiale aktiviteter for å hindre ny vold, ensomhet og isolasjon for tidligere 

beboere og dagbrukere med deres barn.   

 
 Unge relasjoner – nasjonalt chattilbud 

(Justisdepartementet, flerårig prosjekt, oppstart i 2020) 

Chattilbud hvor unge fra hele landet kan snakke med kvalifiserte fagpersoner 

om intime relasjoner, usunne forhold og partnervold. I tillegg til et chattilbud vil 

prosjektet opprette en kunnskapsbank hvor alle mellom 16 og 25 år kan ha 

tilgang til informasjon rundt spørsmål om relasjoner og kjærestevold.  
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 Utvikling av krisesentertiltak for særlig sårbare grupper  

(Bufdir, flerårig prosjekt, oppstart 2017)  

Utviklingsprosjekt kvinner i aktiv rus og psykisk syke, og innspill til veileder og 

informasjonstiltak om krisesenter for menn, samt utviklingsprosjekt barn i følge 

med far. Årets prosjekt skulle ha vært å etablere tettere bånd mellom 

voldsutsatte og fastlegene. På grunn av pandemien ble dette prosjektet 

overført videre til 2022. 

 

 Seksuell helse, samarbeid med Sex og Samfunn 

(Helsedirektoratet, flerårig prosjekt, oppstart 2021) 

Utvikle kompetanse på SRHR for ansatte, og finne en modell for opprettelse av 

samarbeid med eksisterende helsetilbud i Oslo kommune, og på bakgrunn av 

dette utvikle en modell for andre krisesentre og kommuner.  
 

 Ressursvenner i samarbeid med Oslo Sanitetsforening  

(Extrastiftelsen og Velferdsetaten, flerårig prosjekt, oppstart 2016)  

Prosjekt i samarbeid med Oslo Sanitetsforening hvor frivillige fungerer som 

støttespillere i reetableringsfasen for de voldsutsatte brukerne ved Oslo 

Krisesenter og Bokollektivet etter utflytting.      

   

 Kennel-prosjektet  

(Stormberg, flerårig prosjekt, oppstart 2018)  

Prosjekt med støtte fra Stormberg hvor brukere ved Oslo Krisesenter kan 

få dekket kennelopphold for hund, katt og andre husdyr mens de får 

oppfølging fra krisesenteret. Prosjektet skal også bevisstgjøre veterinærer om 

vold i hjemmet. 

 

 Overgangsleiligheter  

(Velferdsetaten, oppstart 2020, videreført i 2021) 

Prosjektet skal avhjelpe slik at voldsutsatte kommer seg videre og ut av                    

krisesenteret når de ikke lenger er i behov av et beskyttet botilbud. Dette for å 

gi plass til nye voldsutsatte med beskyttelsesbehov. Det inngås samtidig 

samarbeid rundt brukere for å utprøve og synliggjøre mulige samarbeidsformer 

mellom Oslo Krisesenter og bydelene for å sikre at voldsutsatt blir gitt et best 

mulig tilbud, og ikke flytter tilbake til overgriper. 

 

 Informasjonsarbeid i skolen 

(Gjensidigestiftelsen, flerårig prosjekt, oppstart 2019) 

Utarbeidelse av et undervisningsopplegg i skolen rundt seksuelle overgrep og 

vold i nære relasjoner. Opplegget er utarbeidet i samarbeid med barnevernet 

og helsesykepleier i bydel Søndre Nordstrand.  

 

 

Prosjekter ved Bokollektivet 2021 
 

 Oppfølging etter utflytting 

(Bufdir 2021) 

Oppfølging av brukere i henhold til den faglige plattformen for tilbudet. 
 

 Prosjekt SAMMEN  

(Oppstart 2011, IMDi og Extrastiftelsen. 2019 Bufdirs mentorordning, øremerkede 

tilskudd mot vold og overgrep)  

Sammen er et sosialt nettverk for unge kvinner utsatt for tvangsekteskap, 

æresrelatert vold og/eller negativ sosial kontroll. Gjennom treff og aktiviteter får 

deltakerne en mulighet til å få et nytt nettverk, venner, møte rollemodeller og 

andre som har vært i lignende situasjon som dem selv.  

  

 Prosjekt Aktiv  
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(Oslo kommune, Velferdsetaten, prosjektmidler 2017 og 2018, fast tilskudd fra 

2019)  

Prosjektet er rettet mot beboere i Bokollektivet og brukere av nettverket 

Sammen. Målet er å styrke de unges helse gjennom deltagelse på aktiviteter 

som fremmer en aktiv og sunn hverdag. Det er i løpet av prosjekt- og 

tilskuddsperioden etablert et flerårig samarbeid med DNT Oslo og Omegn i 

gjennomføring av hytteturer. 

   
 Prosjekt Erfaringskonsulenter, tidligere Rollemodell 

(Oppstart 2016 med støtte fra Extrastiftelsen, fra 2019 med støtte fra IMDi, og i 

2021 med støtte fra Oslo kommune, Velferdsetaten)  

Skolering av tidligere brukere til å kunne bidra som erfaringskonsulenter for 

utvikling av tilbudet og andre instanser, samt ved å støtte og veilede andre i 

lignende situasjon som de selv har opplevd. Prosjektet innebærer også 

oppfølging av erfaringskonsulentene for å styrke de i den nye rollen. 

 

 Prosjekt Seksuell helse  

(Oppstart 2016, Oslo kommune, Helseetaten, fra 2020 med støtte fra 

Helsedirektoratet)  

Prosjektet innebærer samtalegrupper for nåværende og tidligere beboere om 

seksuell helse. Målet er å formidle kunnskap om seksuell helse, bevisstgjøring og 

øke evnen til selvbestemmelse samt bidra til nedgang i aborttall. 

 

Alle prosjektene er flerårige og rapporterer særskilt. 
 

  

 

Tall og tendenser  

  

Brukerne på Dagsenteret  
 

I 2021 var det totalt 2947 voksne respondenter på krisesenterets Oppfølgingsteamet 

ved Dagsenteret, 1016 dagsbesøk og 1931 enesamtaler på telefon. Av disse var totalt 

238 menn (46 på dagsbesøk og 192 på enesamtale telefon). I tillegg var det to som 

oppga kjønn som «annet». 

Brukerne kom til samtaler, individuelt eller i grupper, til kurs, nettverksgruppe eller for å 

få juridisk eller praktisk bistand. Dette er totalt omtrent samme antall brukere og besøk 

som i 2020.   

I tillegg mottok Mottaksteamet 2351 henvendelser i 2021, dette tilsvarer omtrent 196 

nye henvendelser i måneden. 260 av henvendelsene i 2021 var fra menn. Totalt en 

liten nedgang fra 2020. 

Antall henvendelser i mottak har de seneste årene vært relativ stabil. Også i år, selv 

om det var 344 færre henvendelser enn året før, som var et rekordår. Forholdet 

mellom kvinner og menn som søker hjelp er også stabilt gjennom årene. Omtrent 

halvparten av de som henvender seg til mottaket er kvinner og menn som er født i 
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Norge, med foreldre som er født i Norge. Den andre halvparten er kvinner og menn 

som er født i utlandet eller av foreldre som er født i utlandet.   

Pandemien, nedstengingen av Oslo, og bekymringen for at voldsutsatte ikke ville få 

den hjelpen de var i behov for, førte til at vi la om vår tilnærming til voldsutsatte. 

Enesamtaler på telefon ble etablert, slik at konsultasjoner kunne finne sted uten 

oppmøte av smittevernhensyn. Dette ble et mye brukt tilbud både i 2020 og 2021, og 

vil nok bli beholdt som et supplement i vårt arbeid framover.  

Vår erfaring er at første konsultasjon bør foregå ved fysisk oppmøte, i trygge 

omgivelser på krisesenteret. Dette øker muligheten for en grundigere kartlegging og 

en mer helhetlig vurdering av brukers situasjon, enn det som er mulig å få til over 

telefon.  

Dagsenteret har også gjennomført undervisning på tre barneskoler i 2021, dvs. i seks 

klasser og totalt 102 barn.  

Om dagbrukerne                                                                                                         

Brukerne som benyttet seg av Dagsenterets oppfølgingstilbud er i hovedsak eldre enn 

beboerne ved botilbudet, og langt flere av dem er i arbeid eller utdanning, selv om 

så mange som 1 av 4 lever på trygd, i hovedsak som resultat av traumer og vold.  

Brukerne av oppfølgingsteamet kan deles inn i to nesten like store grupper: de som 

har vært tidligere beboere, og de som kun har brukt oppfølgingsteamets tilbud.  

Brukerne oppsøker Oslo Krisesenter for individuelle samtaler og gruppesamtaler og for 

eventuell planlegging av flukt, bearbeiding av traumer og voldsopplevelser. Mange 

trenger i tillegg råd og veiledning i forbindelse med pågående rettsaker, søknader 

om opphold, barnas samvær, skilsmisse etc.  

De av brukerne som er tidligere beboere ved Oslo Krisesenters bosenter, er i 

hovedsak kvinner født i utlandet eller med foreldre født i utlandet. De er reetablert i 

egen bolig med sine barn, men ofte stigmatiserte i egen etnisk gruppe etter skilsmisse, 

og dermed ensomme og uten nettverk etter bruddet med overgriper. De er ofte 

nyankomne til landet, eller de har aldri bodd alene uten storfamilien og har derfor lite 

kunnskap om det norske samfunnet og har lite norskkunnskap. Flere av disse brukerne 

har også flyttet tilbake til overgriper igjen, men opplever at volden fortsetter og søker 

igjen hjelp for å finne en løsning. Disse kvinnene har et omfattende hjelpebehov 

lenge etter at de har flyttet ut fra Oslo Krisesenter. De trenger særlig hjelp til praktiske 

ting for å klare hverdagen alene. Denne gruppen benytter seg også hyppigst av 

nettverkstreffet, et sosialt tilbud for brukere av Oslo Krisesenter, og de avsatte timene 

for praktisk bistand.   

Etnisk norske kvinner har i mindre grad benyttet seg av det beskyttede botilbudet ved 

krisesenteret. De har ofte søkt tilflukt i eget nettverk av familie og venner når de har 

vært voldsutsatt og/eller truet. Mange har kommet seg ut av det voldelige forholdet, 

men oppsøker Oslo Krisesenter fordi de trenger hjelp til å bearbeide volden de har 

vært igjennom. Mange blir fortsatt utsatt for vold selv om det er mange år siden 
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de flyttet fra voldsutøver. En del voldsutsatte lever fortsatt i et voldelig forhold når de 

søker hjelp hos krisesenteret. De trenger råd og veiledning for å kunne bryte ut og for 

å finne nye løsninger. Disse benytter seg i hovedsak av Dagsenterets samtaletilbud.  

Voldsutøverene til Oppfølgingsteamets brukere er hovedsakelig nåværende (50 %) 

eller tidligere ektefelle eller samboer (40 % i 2021). Omtrent halvparten av 

dagbrukerne har hjemmeboende barn (44,5 %).   

Antall menn som benytter seg av Oppfølgingsteamets tilbud har vært relativt stabilt 

siden 2015, med en liten økning de siste årene både med hensyn til antall menn og 

antall samtaler. I 2021 har antall menn på Dagsenteret som i 2020 gått noe tilbake 

igjen, som antas å skyldes pandemien. 

Det ble på lik linje med tilbudet til kvinner, utviklet nettverksgrupper for de 

voldsutsatte mennene i tillegg til individuelle samtaler og annen form for 

råd, veiledning og støtte. Rekrutteringen til disse nettverksgruppene har vist seg 

vanskelig. Grunnene til dette er nok sammensatt, blant annet er antallet mannlige 

brukere lavt, men stor spredning i alder, bakgrunn, språk og livssituasjon. I tillegg 

er tiltaket til menn fremdeles forholdsvis nytt, slik at det fremdeles er manglende 

informasjon og markedsføring av tilbudet fra våre samarbeidspartnere til de som 

måtte trenge det.    I 2020 og 2021 har gruppetilbudet ikke vært mulig å opprette av 

smittevernhensyn. 

Nettverkstreff har hatt arrangert treff utendørs når dette av smittevernhensyn har 

vært mulig. Totalt har det vært 80 oppmøter fra kvinner og 82 oppmøter fra barn i 

nettverkstiltaket i løpet av 2021. 

Det har vært gjennomført 5 barnesamtaler, og det er av smittevernhensyn ikke blitt 

etablert barnegrupper eller foreldreveiledningsgrupper ved krisesenterets dagsenter i 

år.   

 

Beboerne på Bosenteret 
 

Antall                                                                                                                                 

Totalt 230 kvinner, 13 menn og 2 som oppga «annet» som kjønn av de som tok 
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kontakt tok imot et beskyttet midlertidig botilbud på Oslo Krisesenter i 2021. Tilsammen 

hadde de med seg 162 barn.  

Antall voldsutsatte som får et beskyttet botilbud ved Oslo Krisesenter har vært 

forholdsvis stabilt de senere årene. I 2020 og 2021 var det en betydelig nedgang i 

antall kvinner og barn, som mest sannsynlig er en følge av pandemien. Redselen for å 

bli smittet eller å smitte andre har nok vært fremtredende. I tillegg kan de under 

lockdown ha vært innesperret med voldsutøver og hatt langt færre arenaer med 

personer som kunne hjelpe dem til å komme i kontakt med krisesenteret. 

Alder 

40 % av beboerne i 2021 var under 30 år, 33,3 % var mellom 30 og 40 år, 19,3 % var 

mellom 40 og 50 år.  7,4 % av beboerne var over 50 år, hvorav 7 brukere var over 60 

år.  Av disse var 2 brukere over 70 år, og den eldste brukeren var 75 år. Dette er 

samme tendens som tidligere år. 

Bakgrunn                                                                                                                       

Omtrent 88 % av beboerne som tok imot et botilbud ved Oslo Krisesenter i 2021 var 

født i utlandet eller med foreldre født i utlandet. De resterende 12 % var norske. 

De fleste har levd flere år i vold, 38 % i over 5 år. Bare 2 %, 5 personer, kom etter første 

voldsepisode. De voldsutsatte kommer til krisesenteret hovedsakelig på eget initiativ, 

gjennom venner og familie, eller via politiet, barnevern, eller legevakt. I gjennomsnitt 

er ca. halvparten av de som kommer småbarnsforeldre, med barn hovedsakelig 

under skolealder.  

Helse                                                                                                                                          

I underkant av 20 % av beboerne i 2020 hadde fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse, 

halvparten av disse hadde psykiske lidelser (hovedsakelig etter volden de har vært 

utsatt for), 25 % oppga kronisk sykdom. De resterende oppga funksjonsnedsettelser, 

hovedsakelig sansedeprivasjon. 

Arbeid og utdanning                                                                                                         

8,2 % av beboerne oppgir at de er hjemmeværende, 26,3 % lever på trygd eller 

pensjon, 19 % oppgir at de arbeider fulltid og 13,5 % oppgir at de arbeider deltid, 

7,8 % oppgir at de er arbeidssøkende, 18,5 % er under utdanning og 4,1 % deltar på 

kurs, og de resterende oppgir annet.  

Vi ser at antall voldsutsatte i arbeid har gått noe opp fra 2020. Totalt 32,5 % i 2021, 

mot 26,4 % som arbeidet fult eller deltid i 2020. Antall i arbeid er nå det samme som 

det var i 2019. Det er en liten nedgang av hjemmeværende voldsutsatte og 

voldsutsatte under utdanning fra 2020. Det er små marginer, så endring og nedgang 

kan være tilfeldig. 

Kommunetilhørighet                                                                                                            

96,5 % av de som mottok et botilbud ved Oslo Krisesenter i 2021 var hjemmehørende i 
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Oslo kommune, bare 2 % hadde bostedsadresse utenfor kommunen. De resterende 

1,5 % hadde ingen kommunetilhørighet.  

Gjengangere                                                                                                                         

Av de som tok imot et botilbud ved Oslo Krisesenter i 2021 hadde 25 % hatt et 

opphold på Oslo Krisesenter tidligere, enten samme år eller tidligere år. Tallet i 2020 

var 28,5 %, Dette er en gledelig nedgang på 3,5 % fra 2020, men likevel et 

bekymringsfullt høyt tall. 

Anmeldelser                                                                                                                   

25 % av de voldsutsatte oppgir i 2021 at forholdet er anmeldt, hvorav 7 % gjennom 

offentlig påtale. Av de som ikke oppgir at forholdet er anmeldt var det 75 % som ikke 

ønsket å anmelde, 4% som ønsket det og 21 % var usikre. Dette er en nedgang av 

anmeldelser fra 2020 hvorav 44,5 % anga at forholdet var anmeldt, (33 % hadde 

anmeldt selv, 11,5 % gjennom offentlig påtale). Av de som ikke hadde anmeldt 

ønsket 7,5 % å anmelde, 56,5 % ønsket ikke. De resterende var usikre. Økningen av 

anmeldelser i 2020 kan se ut som å være tilfeldig, i og med at vi i 2021 er tilbake på 

2019-nivå. De som ikke vil anmelde, eller er usikre på om de vil anmelde oppgir 

forskjellige grunner til dette, hvorav manglende tillit til politiet, redsel for at konflikten 

skal eskalere, redsel for represalier, redsel for å miste barna, usikkerhet om det vil 

hjelpe, og om politiet kan beskytte dem er noen av de mest uttalte grunnene til at de 

ikke ønsker å anmelde.  

Voldsutøver og volden                                                                                                            

- 24 % oppgir flere voldsutøvere enn én.                                                                                      

- 81 % av voldsutøverene var menn, 19 % var kvinner 

57,5 % av beboerne oppgir å være gift eller samboer med overgriper, 4,5 % oppgir 

tidligere ektefelle eller samboer, 4,3 % oppgir kjæreste (særbo), 15 % oppgir foreldre 

eller steforeldre, 7,7 % oppgir søsken, 6 % oppgir andre familiemedlemmer og 1 % 

oppgir sønn eller datter som overgriper. 3,1 % oppgir å være utsatt for vold fra en eller 

flere bekjente og 3 % oppgir en eller flere ukjente som voldsutøvere 

(menneskehandel).   

De fleste er utsatt for flere typer vold. 94,5 % av beboerne oppgir å være utsatt for 

psykisk vold, 75 % for fysisk vold, 54 % var utsatt for trusler og 17,5 % var utsatt for 

materiell vold, 21,5 % for økonomisk vold og 22,5 % oppgir at det å være utsatt for 

seksuell vold, 39 % har vært utsatt for ekstrem kontroll, æresrelatert vold og 

tvangsgifteproblematikk, 13 % oppgir at fysisk, psykisk og seksuell vold mot barn er en 

del av voldsbildet, og 7,5 % var utsatt for digital vold.   

En økende andel beboere har de senere årene oppgitt andre voldsutøvere enn 

partner/ekspartner. I 2021 oppgir 1 av 4 at de har vært utsatt for vold fra flere 

voldsutøvere. I 2020 var forholdet 1 av 3. Økningen fra 2019 til 2020 kunne nok tilskrives 

trangboddhet og pandemien, men andre familiemedlemmer som foreldre, 

steforeldre, svigerforeldre, storebrødre, sønner/døtre, med flere blir i økende grad 

oppgitt som overgripere enten alene eller i tillegg til hovedovergriper som fortsatt er 
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ektefelle eller partner. Dette reflekterer et utvidet voldsbegrep og innlemmer flere 

voldsutsatte i krisesenterets brukergruppe enn en tradisjonell tankegang hvor 

partnervold har vært alene om å definere familievold. Blant annet får flere unge som 

er utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll beskyttelse 

på Oslo Krisesenter i påvente av ledig plass i det nasjonale bo- og støttetilbudet for 

denne målgruppen. ROSA-prosjektet med et beskyttet botilbud til utsatte for 

menneskehandel tilhører også dette utvidede voldsbegrepet.  

Hvor flytter de voldsutsatte etter oppholdet                                                                          

I 2021 var det 21,8 % som flyttet tilbake til voldsutøver. En økning på nærmere 6 % fra 

2020 hvor antallet var 16 %. I 2021 var det 17,5 % som flyttet hjem til tidligere felles 

bolig uten overgriper, Dette var en nedgang på 8,5 % fra antallet i 2020, hvor 26 % 

flyttet tilbake til felles bolig uten overgriper. 21,5 % flyttet til ny bolig, en økning på 

8,5 % fra 2020 hvor 13 % flyttet til ny eller annen bolig uten overgriper. Endringene fra 

2020 til 2021, særlig økningen som flytter tilbake til voldsutøver er svært bekymringsfull. 

Økningen kan være tilfeldig, eller den kan også skyldes pandemien og et 

hjelpeapparat på hjemmekontor, eller det kan være andre årsaker som vi vil gå 

nærmere inn på.  

De resterende 39,2 % flyttet til forskjellige midlertidige botilbud, enten gjennom det 

offentlige eller privat til slektninger og venner.  

Andre aktører i hjelpeapparatet                                                                                   

Politiet er den av våre samarbeidspartnere som kommer med flest kvinner og menn 

og barn til Oslo Krisesenter. I 2021 kom de med 18,6 % av de som fikk et beskyttet 

botilbud ved Oslo Krisesenter. Dette er en nedgang på 12,4 % fra 2020. I 2020 

utgjorde dette 31 %, hvilket var en økning fra 2019 på 6 %. Det gjenstår å se om dette 

er en tilfeldig nedgang, grunnet pandemien eller en tendens. 

Det er de akutte tjenestene i kommunen som i hovedsak hjelper voldsutsatte til 

krisesenteret for å få hjelp. Barnevern og legevakt, sykehus og overgrepsmottak kom 

med 24 % av beboerne i 2021 mot 22,5 % i 2020, altså en liten økning på 1,5 %.  

Av hjelpetiltak i bydel er det NAV i tillegg til bydelsbarnevernet som kommer med 

brukere til krisesenteret. I 2020 utgjorde dette 4,5 % av beboerne. Dette er samme 

tendens som tidligere år. 

At så mange som 44,6 % i 2021 (en økning fra 42% i 2020) av de voldsutsatte som ble 

gitt et beskyttet tilbud ved krisesenteret henvendte seg til Oslo Krisesenter selv, eller 

gjennom private kontakter, er selvfølgelig positivt og et godt utgangspunkt for å 

hjelpe, men det er ikke samme tendens som ellers i landet hvor det er 

samarbeidspartnere som i større grad henviser. Da vi vet at mer enn 1 av 4 av de som 

fikk et botilbud i 2021 har levd med vold i mer enn 5 år ville det vært naturlig med en 

økning av henvendelser gjennom hjelpeinstanser i bydel. Utbredt bruk av 
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hjemmekontor under pandemien, har ikke hjulpet. De hjemmebaserte kommunale 

tjenestene, helsestasjonene og barnehagene og familievernkontorene kom heller 

ikke i 2021 med noen voldsutsatte til krisesenteret.  

Den store andelen private henvendelser tilskrives blant annet «jungeltelegrafen» i 

ulike miljøer og ryktet om at Oslo Krisesenter er det stedet i Oslo som gir god hjelp til 

voldsutsatte.   

Krisesenteret har flere brosjyrer på mange språk, som sendes ut til 

samarbeidspartnere og andre aktuelle instanser.  I tillegg utarbeidet Oslo Krisesenter 

en ny hjemmeside i 2021. 

 

 
 

Barn og unge  
Antall                                                                                                                                     

Det bodde 162 barn på Oslo Krisesenter i 2021. 4 av disse fikk et tilbud med sine fedre 

på Krisesenter for menn, de resterende 158 kom sammen med sine mødre.  

86 var jenter og 76 var gutter. 57 % var under skolealder. 76,5 % av barna hadde 

foreldre som var født i utlandet.   

Antall barn som søker tilflukt med mor eller far på Oslo Krisesenter har de seneste 

årene hatt en liten nedgang fra rundt 300 før 2015 til mellom 220 og 255 de seneste 

årene, 205 i 2019, Det er naturlig å tro at nedgangen i 2020 til 143 barn skyldes 

pandemien. Økningen til 162 barn i 2021 er gledelig. Årsaken til nedgangen de 

senere årene kan selvfølgelig være tilfeldig, men vi har en mistanke om at den også 

skyldes redsel for barnevernet i enkelte av Oslos miljøer. Oslo Krisesenter samarbeider 

tett med barnevernet og dette ryktes i miljøene.  

I 2020 og 2021 er sannsynligvis redsel for smitte og redsel for å smitte andre en 

medvirkende årsak til nedgangen. 

Skole og barnehage 
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36 % av barnehagebarna hadde et ordinært barnehagetilbud ved innflytting, 21,6 % 

av skolebarna hadde et organisert fritidstilbud utenom skoletiden i hjemmebydel. 

Av de barna som var i barnehage og skolealder var det mange som av 

sikkerhetsmessige grunner ikke kunne opprettholde ordinær skolegang under 

oppholdet på krisesenteret. I tillegg ble flere barnehager og skoler stengt av 

smitteverntiltak. Mange skoler har i tillegg i flere perioder gjennomført 

hjemmeundervisning av elevene. 

Enkelte av barna kunne deler av året fortsette på egen barnehage eller skole. Da var 

sikkerhetstiltak som besøksforbud og transport ordnet, og samarbeid med hjem, skole 

og barnehage iverksatt og ivaretatt. 

Det er opprettet eget skole-, barnehage- og skolefritidstilbud ved Oslo Krisesenter. 

Disse tilbudene har blitt flittig benyttet gjennom hele pandemien. 

Det var 454 deltakelser av barn og 65 deltakelser av mødre som deltok på 

samspillgrupper og det pedagogiske tilbudet i 2021, og 234 deltakelser av barn på 

skolefritidstilbudet. Se egen rapport om det pedagogiske tilbudet ved Oslo 

Krisesenter. (Vedlegg) 

Voldsutøver og volden                                                                                                       

Alle barna er i forskjellig grad traumatiserte, enten gjennom selv å ha blitt utsatt for 

vold, eller ved å ha levd i vold hvor mor/far eller søsken ble utsatt for vold.  

I 89,6 % av tilfellene var voldsutøver barnets far, i 7,8 % var det barnets stefar som var 

voldsutøver. I 2,6 % var voldsutøver barnets mor eller stemor. Dette er samme tendens 

som tidligere å med en økning av andel fedre som voldsutøver og en liten nedgang 

av mor som voldsutøver. I 2021 var ikke voldsutøver barnets besteforeldre eller andre 

medlemmer av familien i motsetning til tidligere år.   

22,4 % av barna hadde samvær med den av foreldrene de ikke var på krisesenteret 

sammen med i løpet av oppholdet, 10 % med tilsyn gjennom barnevernet, de 

resterende uten tilsyn.   

Samarbeid med barnevernet, reetablering i bydel                                                                     

Det er inngått samarbeid med barnevernet rundt de fleste barna som fikk et 

beskyttet botilbud i 2021. Ansatte ved Oslo Krisesenter skrev i løpet av året 79 

bekymringsmeldinger, og svarte på 38 anmodninger. Vi vet positivt at 27 av 

meldingene våre førte til tiltak, dette utgjør 34 % av meldingene. Langt de fleste av 

barna hadde allerede en barnevernssak når de kom til krisesenteret. Her ble det 

inngått samarbeid uten at det ble sendt melding til barnevernet fra krisesenteret.  

Etter endt opphold ved krisesenteret dro 56,5 % av barna med sine mødre eller fedre 

hjem til egen, ny eller gammel bolig uten voldsutøver. 16,2 % dro med sine mødre 
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eller fedre direkte tilbake til voldsutøver. De resterende 27,3 % flyttet til midlertidige 

løsninger, enten privat eller offentlig.    

Av de 162 barna som sammen med sine mødre eller fedre fikk et beskyttet midlertidig 

botilbud ved Oslo Krisesenter i 2021, hadde 11 % av dem hatt et botilbud hos oss en 

eller flere ganger tidligere.  

Barna som søker tilflukt på krisesenteret sammen med moren eller faren sin er i 

hovedsak under skolealder. Dette er et bilde som har vært fremtredende i alle år. Litt 

mer enn 1 av 3 av barna 36,5 % har hatt et barnehagetilbud til daglig og bare litt mer 

enn 1 av 5 av skolebarna har deltatt i et organisert fritidstilbud. Vi kan anta at langt 

de fleste barna har tilbragt det meste av døgnet sammen med sine foreldre, noe 

som delvis forklarer hvorfor barna kan leve med vold over lenger tid uten at noen 

greier å fange dette opp. I tillegg resulterer dette i at barna har liten oversikt over hva 

som er normale familieforhold og at de ofte i tillegg ikke har lært norsk språk, og kan 

uttrykke hva de blir utsatt for. Ved nedstengningen av skolene i begynnelsen av 

pandemien var disse barna enda mer alene sammen med sine foreldre, og hadde 

ingen som kunne se eller hjelpe dem til å komme i kontakt med noen som kunne 

hjelpe.  

Etter endt opphold ved Oslo Krisesenteret flytter mer enn halvparten av de 

voldsutsatte familiene med barn til gammel eller ny bolig uten overgriper. Dette er en 

gledelig økning fra foregående år. 

Det samme gjelder de som flytter direkte tilbake til overgriper, 16,5 % i 2021 mot 1 av 5 

barn i 2020. Dette er en gledelig nedgang fra tidligere år. Antall barn som flyttet til 

midlertidige boligløsninger etter krisesenteroppholdet har også gått ned det siste 

året. 

Vi vet at veien fra midlertidige boløsninger tilbake til overgriper er kort. 11 % av barna 

som søkte tilflukt hos Oslo Krisesenter i 2021 hadde hatt et opphold på Oslo Krisesenter 

tidligere, enten samme år eller tidligere år. Dette er mer enn en halvering fra i fjor. 

Dette er en særdeles gledelig tendens som vi håper vil fortsette. Gjennom et enda 

bedre samarbeid mellom Oslo Krisesenter og bydelene for å minimalisere midlertidige 

boløsninger og styrke oppfølgingen av familiene etter utflytting fra krisesenteret vil 

dette gjøres mulig. 

Overnattingsdøgn  

Totalt antall overnattingsdøgn i 2021 var 5960. Av disse var 5625 overnattingsdøgn for 

kvinner og 335 overnattingsdøgn for menn. Totalt antall overnattingsdøgn for barn 

var 4574, hvorav 4563 døgn var med mor og 11 døgn var med far. 

Dette utgjør en gjennomsnittlig botid på 24 døgn, gjennomsnittlig 24,2 (25) 

overnattingsdøgn for kvinner og gjennomsnittlig 25,8 overnattingsdøgn for menn, og 

28 overnattingsdøgn for barn.  
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Gjennomsnittlig overnattingsdøgn omfatter alle beboere, fra de som flytter hjem til 

overgriper samme dag som de er kommet, til de som følger/benytter seg av Oslo 

Krisesenters omfattende program/tilbud og reetableres i egen bolig etter endt 

opphold ved krisesenteret.  

Gjennomsnittlig overnattingsdøgn for kvinner og barn er forholdsvis stabilt.  

Oslo Krisesenter er Oslos eneste akutte midlertidige beskyttelsestiltak for voldsutsatte, 

og senteret må alltid ha ledig plass til nye voldsutsatte brukere. Oslo Krisesenter bruker 

omtrent 4 uker på å stabilisere de voldsutsatte og etablere kontakt med det øvrige 

hjelpeapparatet. I løpet av 4 uker er som regel også eventuell voldsalarm og 

besøksforbud på plass. Den voldsutsatte er da som regel klar for reetablering, selv om 

dette selvfølgelig er individuelt og at det av den grunn blir tatt individuelle hensyn.  

Flere av våre brukere blir boende lenger enn den tiden de er i behov av, fordi det er 

vanskelig å framskaffe bolig og reetablere familien. Dette har vært særdeles 

vanskelig under pandemien, og vi har sett det nødvendig å anskaffe 4 

overgangsboliger for å få brukere videre slik at vi kan gi plass til nye voldsutsatte. 

Disse leilighetene har vi opprettholdt også i 2021, selv om de til tider ikke er blitt brukt 

til formålet, men som karanteneleiligheter for brukere som måtte isoleres av 

smittevernhensyn. 
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Utfordringer og veien videre  

Krisesenterloven og Oslo Krisesenters plass i tiltakskjeden i Oslo kommune 

  

Krisesentertjenestene for Oslo ble konkurranseutsatt i 2013. Oslo Krisesenter vant 

anbudsrunden og fikk en 10-årskontrakt med Oslo kommune for å drifte 

krisesentertjenestene for kommunen fra 2014 til 2024. Oslo Krisesenter er således Oslo 

kommunes eneste tiltak som er opprettet utelukkende for voldsutsatte og deres barn.  

Krisesenteret inngår som et viktig ledd og det eneste i kommunens tilbud om akutthjelp 

og beskyttelse til voldsutsatte. Loven om kommunale krisesentertilbud fra 2010 styrker 

behovet for å definere og formalisere Oslo Krisesenters plass i tiltakskjeden.  

Oslo kommune består av 15 bydeler, som i en eller annen grad er ulikt organisert. 

Bydelene har også forskjellige oppfatninger og forventninger til Oslo Krisesenters 

arbeidsoppgaver og ansvar. Oslo Krisesenters ansatte bruker mye av sin arbeidstid    

på å informere om, diskutere og avklare ansvar med ansatte i bydelene. 

Loven er foruten en presisering av det kommunale koordineringsansvaret lite konkret 

på ansvars- og oppgavefordeling, noe som vanskeliggjør samarbeidet med andre 

instanser rundt voldsutsatte kvinner, menn og deres barn i Oslo kommune. 

Oslo Krisesenters plass i tiltakskjeden i Oslo kommune  
I forbindelse med innføringen av «Lov om krisesentertilbud i kommunene (2010)», og 

kravet om et helhetlig kommunalt tilbud til gruppen ble det særdeles viktig å definere 

Oslo Krisesenters oppgaver, og å avgrense og formalisere oppgavene og 

ansvarsforholdene når det kommer til kommunens øvrige hjelpeapparat.  

Historikk                                                                                                                                 

Oslo Krisesenter søkte og fikk innvilget midler fra Justisdepartementet til et prosjekt for å 

kartlegge tilbud til voldsutsatte kvinner, barn og menn i Oslo kommune og å komme 

med forslag til rutiner og samarbeid mellom de ulike aktørene i kommunen.       

Prosjektet fikk midler fra Justisdepartementet høsten 2010, og det ble tatt initiativ til 

dialogkonferanser med en rekke kommunale samarbeidspartnere. Det ble skrevet 

egen rapport for prosjektet hvor forslag til samarbeid med andre instanser ble foreslått. 

Ingen av disse ble implementert av våre samarbeidspartnere og derav ikke realisert. 

I 2012 intensiverte Oslo Krisesenter igjen arbeidet med å utvikle forpliktende samarbeid 

mellom Oslo Krisesenter og bydelenes hjelpeapparat, hvorav bydelenes NAV-kontor 

og barneverntjenester var prioritert. Det er i dag utarbeidet forpliktende 

samarbeidsavtaler mellom Oslo Krisesenter og bydelene når det gjelder samarbeid 

med bydelsbarnevernet og bydelenes NAV-kontorer. Avtalen med bydelsbarnevernet 

har eksistert siden 2013 mens NAV-avtalen ble ferdigstilt og implementert i 2014.  

På bakgrunn av nasjonal handlingsplan om vold i nære relasjoner ble det i 2014 

utarbeidet en sentral plan fra Byrådet i Oslo som påla bydelene å lage lokale 

handlingsplaner om vold i nære relasjoner. I den sentrale planen står det at 

samarbeidsavtalene mellom Oslo Krisesenter og bydelsbarnevernet og NAV-kontorene 



   
 

 38  
 

skal overholdes. Ellers ble det ikke sendt ut noen føringer på samarbeid mellom Oslo 

Krisesenter og det ordinære hjelpeapparatet i bydelene, heller ikke informasjon om at 

Oslo Krisesenter er gitt krisesenteroppgavene etter krisesenterloven i 10 år framover, fra 

2014 til 2024. Da erkjennelsen av Oslo Krisesenters ansvar ikke har vært tydeliggjort, har 

det gjort ansvarsfordelingen og samarbeidet med bydelene vanskeligere enn 

nødvendig. 

I 2018 var det et politisk pålegg fra bystyret om å utarbeide kommunale rutiner for 

oppfølging av voldsutsatte etter opphold på Oslo Krisesenter. Dette for å sikre at de 

voldsutsatte får den oppfølgingen i bydelen de har krav på, og at færre ville flytte 

tilbake til overgriper. Det skulle også lages en kommunal rutine på hvordan arbeide 

med vold i nære relasjoner i Oslos bydeler. Disse rutinene ble aldri ferdigstilt. 

Krisesenterloven, og kommunenes arbeid med implementering av denne ble nasjonalt 

evaluert i 2014. Evalueringen ble offentliggjort i februar 2015. Evalueringen slo fast flere 

ting, hvorav de viktigste var at krisesentrenes brukere var veldig fornøyd med 

krisesentertilbudet, at tilbudet til menn og deres barn på landsbasis kunne vært bedre 

og at det manglet et krisesentertilbud til særlige sårbare grupper. Evalueringen slo 

også fast at initiativet til samarbeid mellom krisesentrene og de lokale ordinære 

hjelpeinstansene var initiert av krisesentrene og at det ikke alltid var like lett å få dette 

til. Dette stemmer godt med våre erfaringer. Etter denne evalueringen, fikk 

kommunene pålegg gjennom Bufdir om å utbedre krisesentertilbudene til særlige 

sårbare grupper. Det ble avsatt statsmidler til dette formålet.  

Oslo Krisesenter fikk i oppdrag gjennom flere prosjekter å utrede forslag for hvordan 

kommunen skulle gi et krisesentertilbud til kvinner i aktiv rus og til voldsutsatte med 

psykisk sykdom, og et bedre krisesentertilbud til barn som kommer med sine fedre til 

krisesenteret. Prosjektet om barn med fedre på krisesenter og rusprosjektet ble 

ferdigstilt i 2018 og rapportert i 2019, prosjektet rettet mot voldsutsatte med psykisk 

sykdom startet i 2019, og fortsatte over i 2020, og er videre overført til 2021 og nå 2022 

grunnet arbeidspress under pandemien. 

Etter kommunevalget i 2019 ble det foreslått og vedtatt flere tiltak i Byrådserklæringen 

for å bedre voldsutsattes situasjon i Oslo. Byrådet vil prioritere barnevernsaker der 

familien bor på krisesenteret, slik at det tar kortest mulig tid å igangsette tiltak. Det 

framgår også at Byrådet vil at det skal samarbeides tett med krisesenteret, 

overgrepsmottaket og Barnehuset, og sørge for at kommunen tar sin del av ansvaret 

for at mennesker ikke skal bli utsatt for overgrep. Videre framgår det at det skal utvikles 

metoder for arbeidsinkludering av personer utsatt for vold i nære relasjoner, i 

samarbeid med NAV og krisesenteret, herunder opprette tilstedeværende NAV-

kontakt på krisesenteret, som har fullmakt på tvers av bydelene. Vi så veldig fram til 

dette samarbeidet. I skrivende stund er ingen konkrete planer utarbeidet, og det hele 

er lagt på is, og omtalt som en intensjon. 

Oslo Krisesenter og Barne- og familieetaten startet i 2020 et samarbeid om de mest 

sårbare voldsutsatte familiene da Oslo Krisesenter erfarer en økning av at voldsutsatte 

flytter tilbake til voldsutøver, selv etter reetablering. I tillegg opplever Oslo Krisesenter at 

det mangler tilbud til familier som har flere sårbarhetsfaktorer og er i behov av bred 

støtte etter reetablering.  
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Dette arbeidet ble videreført i 2021, hvor alle byomfattende etater var med i 

samarbeidet. Målet var å etablere rutiner for arbeid med vold i nære relasjoner i 

bydel, og rutiner for samarbeid rundt brukere før, under og etter opphold ved Oslo 

Krisesenter. Dette arbeidet har mer eller mindre ligget nede i høsthalvåret 2021, og er 

på ingen måte ferdigstilt. Vi er ikke kjent med hva som er planen videre for arbeidet. 

 

 

 

 

Samarbeid med andre instanser, koordinering av tiltak 

  

Samhandling rundt avdekking av vold og utflytting etter opphold på Oslo 
Krisesenter  
                                                                                                                                                  

Den alvorlige volden blir svært sjelden avdekket av det ordinære hjelpeapparatet i 

bydelene, det er i hovedsak de voldsutsatte selv eller de akutte byomfattende 

tjenestene i Oslo som hjelper voldsutsatte til Oslo Krisesenter for hjelp.  

Vår erfaring med brukere med kort botid i Norge er at mange vet svært lite eller 

ingenting om egne rettigheter i Norge. De har ofte vært isolert og kontrollert av 

voldsutøver. Det er særdeles viktig at lavterskeltilbudet i bydelene som 

helsestasjonene, fastlegene, barnehagepersonell, NAV-ansatte, hjemmetjenesten og 

andre er bevisst dette og har kompetanse på området, slik at vold i nære relasjoner 

blir avdekket og tiltak igangsatt.  
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Oslo Krisesenters kompetanse på kartlegging av trusselbildet, vold og reaksjoner på 

vold bør kunne brukes mer i bydelenes arbeid for å avdekke volden.  

Det er vårt inntrykk at ansatte i bydelene ikke har tilstrekkelig kunnskap om krisesenteret 

og krisesenterets mandat, og tiltak til å henvise eller hjelpe de voldsutsatte til å få den 

hjelpen som krisesenteret kan gi. Ansatte ved Oslo Krisesenter har spesialkompetanse 

på å avdekke vold, i tillegg til lang erfaring med og kompetanse om voldsutsatte og 

deres reaksjoner på vold. Vi er alltid villig til anonyme drøftinger og kompetanseheving 

gjennom kurs eller fagdager i bydelenes opplæringsprogrammer.  

Vi ser at i 2021 var det litt mer enn 1 av 4 (25,5 %) av de voksne som fikk og tok imot et 

beskyttet botilbud på krisesenteret som hadde hatt et beskyttet botilbud tidligere. 

Dette er en relativ stabil tendens de seneste årene, selv om fjoråret hadde et resultat 

på nesten 1 av 3 (28,5 %).  

Vi mener at en bedre koordinering og strukturell overføring og samhandling mellom 

Oslo Krisesenter og det ordinære hjelpeapparatet i bydel etter utflytting fra 

krisesenteret er helt nødvendig.  

 

Samarbeidsrutiner og avtaler 
                                                                                                                                         

Samarbeidsavtale mellom NAV og Oslo Krisesenter                                                         

Det ble i 2013 utarbeidet, og i 2014 inngått en samarbeidsrutine med Bydelenes NAV-

kontor for å sikre voldsutsattes rettigheter, og avklare ansvarsforhold og 

arbeidsoppgaver mellom NAV og Krisesenteret.  

Avtalen omhandler ansvarsfordelingen mellom krisesenteret og NAV når det gjelder 

tilhørighet, brukerens sikkerhet og anmeldelser, og økonomisk bistand. 

Samarbeidsavtalen slår videre fast at det skal utarbeides en plan for boligfremskaffing i 

løpet av de to første ukene av oppholdet til den voldsutsatte. Det framgår også av 

samarbeidsavtalen at det skal utarbeides en videre oppfølgingsplan dersom brukere 

henvises til midlertidige boliger. Avtalen beskriver videre at det ved behov skal 

avholdes et avsluttende møte før utflytting fra Oslo Krisesenter. 

Avklaringen rundt tilhørighet og sikkerhetsarbeid samt å organisere akutt nødhjelp ved 

innflytting av nye voldsutsatte beboere ved Oslo Krisesenter er sjelden et problem. Det 

er det langvarige samarbeidet det er vanskelig å etablere og gjennomføre. I dette 

arbeidet står boligfremskaffing og eventuelle vedtak på oppfølging sentralt. Det er 

vanskelig å få til dette samarbeidet med bydelenes NAV-kontor.  

Avtalen er heller ikke evaluert slik det står i avtalen at den skal. Avtalen ble forsøkt 

evaluert i 2021 av en arbeidsgruppe bestående av NAV-ledere, men denne avtalen 

ble vurdert som ikke gjeldende da den ikke var bestilt av Byrådsavdelingen. Oslo 

Krisesenter står nå i en situasjon hvor vi må forhandle med 15 forskjellige bydeler for å 

evaluere NAV- avtalen fra 2013. Dette er særdeles tidkrevende for alle, i tillegg til at 

kommunene risikerer at tilbudet til voldsutsatte strukturelt vil være forskjellig avhengig 

av den bydelen den voldsutsatte kommer fra eller reetableres i. 
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Bolig                                                                                                                                         

Det å framskaffe bolig i Oslo er ikke enkelt. Vi ser at mange voldsutsatte og deres barn 

blir boende på Oslo Krisesenter mye lenger enn nødvendig som følge av dette. I tillegg 

blir flere etablert i midlertidige ordninger på bakgrunn av utfordringer med å skaffe 

bolig. Dette er bekymringsfullt, og antakeligvis en hovedgrunn til at så mange 

voldsutsatte kommer tilbake for beskyttelse ved Oslo Krisesenter.  

Det er grunn til å tro at veien fra midlertidige boløsninger og hjem til overgriper er kort, 

når man ikke vet hvor man skal bo. Det er vanskelig å skaffe egen permanent bolig, 

presset fra egen familie og svigerfamilie er stort, og det er vanskelig å greie seg alene 

uten nettverk og uten videre hjelp eller oppfølging.  

Voldsutsatte skal ifølge Oslo kommunes handlingsplan for vold i nære relasjoner 

prioriteres ved tildeling av kommunal bolig. Foreløpig ser vi ikke resultater av dette, og 

det er i tillegg usikkert av forskjellige grunner om det er et riktig tiltak for denne 

gruppen. 

Det er forsøkt å etablere et samarbeid med Velferdsetaten rundt fremskaffing av bolig 

eller muligheter for økonomisk hjelp til å skaffe egen bolig for voldsutsatte under 

reetablering, men det viser seg at ingen av støtte- eller hjelpeordningene bortsett fra 

sosialhjelp er tilpasset denne gruppen. Foreløpig virker det som om bydelene dessverre 

vegrer å innvilge startlån til voldsutsatte, slik at de fleste havner på det private 

leiemarkedet. At voldsutøver fremdeles beholder felles bolig mens voldsutsatte og 

deres barn må finne ny bolig synes å være et problem det er vanskelig å få gjort noe 

med. 

Oslo Krisesenter har hatt som mål de seneste årene å redusere botiden ved 

krisesenteret. Dette fordi vi i tidligere år har opplevd at kvinner og barn kan bli boende 

på Oslo Krisesenter langt utover den akutte fasen som følge av utfordringer med å 

skaffe bolig. Det har i denne sammenhengen vært viktig å understreke at Oslo 

Krisesenter er Oslos eneste akuttiltak for voldsutsatte, og at senteret skal benyttes som 

dette, slik at man ikke risikerer å ikke kunne ta imot alle som av sikkerhetsgrunner er i 

behov av tilbudet.  

I 2020 var det nødvendig å opprette fire overgangsboliger, for å kunne opprettholde 

smittevernreglene og hindre opphoping av familier ved krisesenteret. Disse leilighetene 

har vi disponert gjennom hele 2021. I perioder har de blitt brukt til karanteneleiligheter 

for syke og potensielt syke brukere.  

Problematikken rundt bolig vil bli prioritert og intensivert fra vår side i 2022, da vi ser en 

økende tendens til at voldsutsatte kvinner, menn og deres barn havner i midlertidige 

løsninger.   

Arbeid og utdanning                                                                                                                 

Å gjøre gruppen selvhjulpen er essensielt. Dette hører sammen med gruppens 

muligheter for å ha egen inntjening. Det at en stor andel ikke er under utdanning eller i 

arbeid, og dermed ikke økonomisk uavhengige vil bli et av hovedsatsningsområdene 

for oss i 2022. 
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Samarbeidsavtale mellom Bydelsbarnevernet og Oslo Krisesenter                                       

Det er inngått en forpliktende samarbeidsavtale mellom Oslo Krisesenter og 

bydelsbarnevernet i Oslo. I avtalen er krisesenterets og barnevernets oppgaver og 

ansvar tydeliggjort. Dette samarbeidet mellom krisesenteret og bydelsbarnevernet 

fungerer bra. Denne avtalen har vært medvirkende til å bedre samarbeidet rundt de 

voldsutsatte barna i Oslo. Samarbeidsavtalen evalueres årlig. 

Oslo krisesenter hadde kontakt med barnevernet i nesten alle tilfeller hvor det ble gitt 

et beskyttet botilbud i 2021. Langt de fleste sakene er allerede kjent for barnevernet 

når de får et beskyttet botilbud ved Oslo Krisesenter.  

Det ble tilsammen skrevet 79 nye bekymringsmeldinger og svart på 38 anmodninger 

om opplysninger fra barnevernet. Alle bekymringsmeldingene sendt barnevernet fra 

krisesenteret går til undersøkelse, men vi ser fremdeles at langt de fleste sakene blir 

henlagt etter endt undersøkelse.  

I 2021 ble det etter våre opptegninger igangsatt tiltak i 1 av 4 saker.  

Som tidligere år ble også i 2021 mange av meldingene henlagt uten tiltak eller 

bekymring etter endt undersøkelse. Ofte takker den voldsutsatte foresatte nei til tiltak 

fra barnevernet ved endt undersøkelse. Vi ser at redselen for barnevernet i noen 

miljøer også preger våre brukere. Mange bor noen få uker på krisesenteret, og de 

flytter ut og reetableres, ofte i ny bydel før undersøkelsessaken i barnevernet blir 

konkludert.  

Det er svært få bekymringsmeldinger som konkluderer med tvang. Men vi ser ofte at 

det frivillige barnevernstiltaket som kunne ha hjulpet i reetableringsfasen, velges bort 

av redsel for barnevernet. Hvis undersøkelsen hadde blitt konkludert før, mens barnet 

bodde på krisesenteret ville dette høyst sannsynlig vært unngått i langt de fleste 

sakene, da ansatte ved krisesenteret kunne vært med på å skape tillit til videre 

samarbeid med barnevernet. Hvis bekymringsmeldingen blir henlagt av andre 

grunner, ville det vært en stor fordel om noen andre i bydel kunne ha blitt varslet og 

fulgt med på familien, og hjulpet til slik at de ikke flyttet tilbake til voldsutøver, men 

fortsatte med å etablere seg i eget liv. Oslo Krisesenters ansatte kan være med i dette 

arbeidet, men det må koordineres fra bydelen.  

Ofte reetableres den voldsutsatte i en ny bydel, og overføringen av barnevernssaken 

tar lang tid. Den voldsutsatte blir således alene for første gang med egne barn, uten 

storfamilien, ofte i midlertidig bolig, og uten arbeid i langt lenger tid enn de makter. 

Det er vanskelig å stå imot presset om å flytte tilbake til tidligere partner, fra partner 

selv, egen familie og/eller svigerfamilie. Dette resulterer ofte i at den voldsutsatte 

resignerer og flytter tilbake til overgriper. For barna som lever i volden er ikke dette 

godt nok håndtert fra hjelpeapparatets side. 

At langt de fleste av barna som fikk et beskyttet botilbud med sine mødre/fedre i 2021 

allerede hadde en barnevernssak, og at barnevernet ikke hadde innsikt i volden som 

pågikk eller hadde satt inn virksomme tiltak i familien for å beskytte mot dette er 

bekymringsfullt. Av de henlagte undersøkelsessakene vi har innsyn i, er svært få, om 

noen henlagt med bekymring fra barnevernets side. 
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11 % av de barna som ble gitt et beskyttet botilbud på Oslo Krisesenter med mor eller 

far i 2021, hadde hatt et beskyttet botilbud hos oss før. Dette er en halvering fra 

fjoråret, hvilket er særdeles gledelig. 

Et aktivt samarbeid mellom Oslo Krisesenter og bydelsbarnevernet, både når de 

voldsutsatte og deres barn bor hos oss men også rundt oppfølgingstiltak etter utflytting, 

har hjulpet til med å halvere antallet gjengangere. Det er fremdeles et 

forbedringspotensial her. Et utvidet samarbeid, implementering av evaluert 

samarbeidsavtale mellom Oslo Krisesenter og bydelsbarnevernet og samhandling og 

koordinering i bydelen vil kunne forbedre dette ytterligere. Dette kan bidra til at 

barneverntjenesten vil kunne komme i posisjon for å se volden barna lever i, men også 

i posisjon til mor, slik at hun vil velge den hjelpen fra barnevernet som hun og barna 

trenger. Hvis den voldsutsatte takker nei til frivillige barneverntiltak, bør sakene 

overføres til andre i bydelen eller til dagtilbudet til krisesenteret, for å minske risikoen for 

at den voldsutsatte drar tilbake til overgriper. 

Vi hadde stor tiltro til opplæringen og nye rutiner i forbindelse med opprettelsen av 

Barnehjernevernet i Oslos bydeler, men kan ikke se noe endring i kontakt mellom 

barnetjenestene i bydelene og Oslo Krisesenter. 

I Byrådserklæringen for kommende politiske periode fremgår det at byrådet vil 

prioritere barnevernssaker der familien bor på Oslo Krisesenteret, slik at det tar kortest 

mulig tid å igangsette tiltak. Vi hadde håpet på en implementering av dette i 2021, 

men er blitt informert om at Byrådserklæringen foreløpig ligger på is, og blir ansett som 

en intensjon. Vi håper på snarlig endring, og implementering av intensjonen. Det er 

fremdeles ingen bevegelse i dette, selv etter flere bekymringsmøter med 

Byrådsavdelingen. 

Det framgår også at Byrådet vil at det skal inngås et tette samarbeid mellom Oslo 

Krisesenter, Overgrepsmottaket og Barnehuset, og at dette samarbeidet skal sørge for 

at kommunen tar sin del av ansvaret for at mennesker ikke skal bli utsatt for overgrep. 

Oslo Krisesenter og Barne- og familieetaten startet i 2020 et samarbeid om de mest 

sårbare voldsutsatte familiene da Oslo Krisesenter erfarer en økning av at voldsutsatte 

flytter tilbake til voldsutøver, selv etter reetablering. I tillegg opplever Oslo Krisesenter at 

det mangler tilbud til familier som har flere sårbarhetsfaktorer og er i behov av bred 

støtte etter reetablering. Dette samarbeidet fortsatte i 2021, men har fremdeles ikke 

konkludert. Pr dags dato virker det lite prioritert. 

Tiltak i bydel 
Oslo Krisesenter samarbeider med NAV og med barnevernet med omtrent alle 

brukerne våre, men NAV og barnevernet i bydelene samhandler ikke. Det er således 

ansatte ved Oslo Krisesenter som koordinerer tiltakene mens de voldsutsatte bor på 

Oslo Krisesenter. Ved utflytting av voldsutsatt for reetablering inviterer vi 

samarbeidspartnere, inkludert ansatte fra barnevern og NAV i bydel til 

oppfølgingsmøte som samarbeidsavtalene tilsier. Bydelsbarnevernet møter ofte, men 

det er sjelden å se NAV på disse oppfølgingsmøtene. Eventuelle behov for oppfølging 

av bruker blir heller ikke formidlet inn i bydels generelle tjenester som kan yte bistand, 

hverken til NAV eller annen instans. Hvis barnevernmeldingen blir henlagt uten tiltak, vil 

det dermed ikke være noen i bydelen som kjenner til, eller følger opp, den voldsutsatte 
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familien. Langt de fleste familiene greier seg ikke uten oppfølging etter utflytting fra 

Oslo Krisesenter. Det er da gjenreisningen av eget liv og barnas liv skal starte. De skal bli 

mest mulig selvhjulpne, både som foreldre og arbeidstakere.  

Dette samarbeidet og koordineringen av tiltak mellom Oslo Krisesenter og bydelene er 

omtalt og prioritert i Byrådserklæringen av 2019, uten at tiltak er implementert. 

Koordinering i bydel 
I forbindelse med utarbeiding av handlingsplaner mot vold i nære relasjoner i 

bydelene var det et krav om å etablere voldskoordinatorer i alle bydeler. Dette ble 

gjort, men det kom ingen flere midler til, eller gitt et mandat for stillingen. På bakgrunn 

av dette, har alle bydeler i dag en voldskoordinator, men ingen utfører arbeidet sitt likt. 

En voldskoordinator kunne vært et bindeledd mellom Oslo Krisesenter og bydelen.  

For oss som er en privat stiftelse som utfører lovpålagte tjenester for kommunen er det 

essensielt med føringer på samarbeid og personer i bydelene som vi vet har oversikt 

over bydelene og som har myndighet til og kan koordinere arbeidet lokalt. Vi har hatt 

store forhåpninger til at voldskoordinator i bydelene kunne være en slik person. Dette 

har vist seg ikke mulig, da voldskoordinatorene hverken har myndighet eller mulighet til 

å utføre denne oppgaven.  

En koordinerende instans/person bør ha forvaltningsansvar og derfor ligge i en 

forvaltningsinstans i bydelen. Oslo Krisesenters forslag for videre framdrift er at det 

opprettes en slik person i NAV i hver bydel. Vedkommende ville være en person vi 

kunne samarbeide med rundt de mest sårbare familiene, både før under og etter 

opphold ved Oslo Krisesenter. Lov om krisesentre skisserer ansvarsfordelingen mellom 

krisesentrene og kommunene. Loven er klar på det er kommunens ansvar å koordinere 

tiltak mellom Oslo Krisesenter og bydelens tjenesteapparat.  

I skrivende stund er jeg gjort kjent med at Oslo Kommune og bydelene er underlagt 

tilsyn fra Statsforvaltningen om samarbeidet mellom bydelene og Oslo Krisesenter. 

Tilsynet vil pågå i en 2-års periode.  

Samarbeid med politiet, juridisk bistand 
Vår erfaring er at politiet er de av våre samarbeidspartnere som kommer med flest 

voldsutsatte som er i behov av et beskyttet botilbud. I 2021 kom litt mindre enn 1 av 5 

(18,6 %) av de voldsutsatte som ble gitt beskyttelse ved krisesenteret med politiet. I 

2020 utgjorde dette mer enn 1 av 3, (31 %). Dette var en økning på 6 % fra tidligere år.  

Vi ser imidlertid at beskyttelsestiltak fra politiet har hatt en nedgang de senere årene til 

fordel for anmeldelser. Dette er bekymringsfullt, da lavterskel beskyttelsestiltak skal gis 

ved behov uten at saken er anmeldt. Vi ser også at politiet de senere årene har vært 

langt mer restriktive i å gi besøksforbud enn de har vært tidligere år, slik at barn som 

bor beskyttet på Oslo Krisesenter kan fortsette å gå på sine skoler uten å være redd for 

bortføring eller å bli oppsøkt av overgriper. Dette gjelder også i de sakene som er 

anmeldt, og det har nesten vært umulig å få besøksforbud selv med anbefalinger fra 

flere instanser, som barnevern og bistandsadvokater.  
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Et utvidet samarbeid med politiet og Barnehus vil bli prioritert også i 2022 Dette 

samarbeidet er prioritert i Byrådserklæringen av 2019, men fremdeles ikke igangsatt. 

Ansatte ved Oslo Krisesenter vil fortsette med å være pådriver for bistandsadvokater 

for å sikre barnas rettigheter etter norsk lovverk. 

Samarbeid med Familievernet, Barnelov og voldsutsattes rettigheter 
Mange erfarer at voldsutøver får tilkjent omsorg og samvær med felles barn. Det er 

selvfølgelig vanskelig for den voldsutsatte å sende barna til overgriper. Dette resulterer 

ofte i at den voldsutsatte flytter hjem til overgriper for å ha kontroll på situasjonen og 

volden barna og voldsutsatt selv er utsatt for. For foreldre med mange barn er det i 

tillegg vanskelig å mestre hverdagen alene. 

Vi vil utvide vårt samarbeid med familievernkontorene for å belyse og medvirke til at 

barnets beste blir satt i sentrum ved mekling om samvær. Forslag til endring i lov om 

barn og foreldre når det gjelder dette, er etter vår mening et skritt i riktig retning for å 

avhjelpe denne problematikken.  

Vi har allerede inngått et samarbeid med familievernet rundt dette, og håper på å 

ferdigstille en samarbeidsavtale. Dette arbeidet vil bli prioritert og forventes ferdigstilt i 

2022. 

Barn som har samvær med voldsutøver selv om de i utgangspunktet ikke ønsker det er 

en tendens ansatte ved Oslo Krisesenter blir mer og mer oppmerksom på. I 2021 var 

det 22 % av barna som hadde samvær med voldsutøver under oppholdet ved 

krisesenteret, mer enn halvparten uten tilsyn. I 2020 var tallet 27,4 % og i 2019 var tallet 

38 %, i hovedsak uten tilsyn. 

Dette er spilt inn i høringsnotat rundt forslag til ny barnelov, og selvfølgelig en ønsket og 

gledelig nedgang. I tvilstilfeller drøftes dette alltid med barnevern, politi eller 

bistandsadvokat. Her er det mange hensyn som skal ivaretas og hvor det er særdeles 

viktig at krisesenteret hører og støtter barnets perspektiv. 

Vi er gjort kjent med at langt de fleste meklingssaker ved brudd mellom foreldrene er 

satt bort fra familievernkontorene til et privat meklingskontor, noe som fører til at man 

mister kompetansen familievernkontoret sitter med om vold i nære relasjoner i disse 

sakene. Vi vil finne ut av dette og initiere et tettere samarbeid og etablere en 

samarbeidsavtale med familievernet for å differensiere arbeidet i voldssakene. 

Vi vil intensivere samarbeidet med familievernet i 2022 for å styrke rettssikkerheten til 

voldsutsatte og deres barn.   
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Covid-19 pandemien  

  

Oslo Krisesenter har lokaler forskjellige steder i Oslo sentrum. Hovedhuset er en gammel 

5-etasjers bygård med felles kjøkken og toaletter og dusj for brukerne i etasjene. Da 

pandemien kom, forsto vi raskt at vi måtte ha muligheter for å skille friske og eventuelt 

syke og smittede beboere. Vi fikk kommunal økonomisk garanti og etablerte og 

utstyrte 3 leiligheter som karanteneleiligheter for mulige syke og syke brukere. Vi har 

erfart det siste året at krisesentertilbudet på lenger sikt bør ha tilgang til adskilte små 

leiligheter, og ikke soverom med felles kjøkken og bad, da dette gjorde 

smittevernarbeidet svært krevende.   

Mulighetene for å kunne skille friske og syke har vært essensielt i arbeidet vårt siden 

pandemiens oppstart. I 2020 var det 61 brukere vi flyttet og som benyttet seg av disse 

leilighetene i til sammen 222 døgn, i 2021 var det 103 brukere som brukte 

karanteneleilighetene i til sammen 632 døgn. Til sammen har således 164 voldsutsatte 

brukere søkt tilflukt i karanteneleilighetene i til sammen 854 dager. Allikevel har disse 

leilighetene i perioder ikke vært nok. Vi har da sett det nødvendig å benytte andre 

leiligheter ment til andre brukergrupper som karanteneleiligheter. I flere perioder har 

det også vært nødvendig å skille brukere på krisesenteret inn i etasjer for friske og 

mulig smittede. Dette har vært en merbelastning på personalet, men det har resultert i 

minimal smitte. Karanteneleilighetene er i skrivende stund fremdeles i bruk. 

Det ble raskt utarbeidet rutiner for samarbeid med smittevernkontor for smittesporing 

og testing av brukere ved pandemiens oppstart. Rutinene har tatt høyde for 

trusselbildet til våre brukere og har blitt håndtert konfidensielt.  
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Krisesenteret ble fort definert som en samfunnskritisk funksjon, dette har hjulpet oss med 

å få tilgang til kommunale tiltak som testing, smittevernutstyr, garantier og refusjoner 

raskt på plass. Vi ble også tidlig i prosessen lovet vaksine som helsepersonell. Dette er vi 

svært glad for, selv om det avstedkom mengder med rapporteringer og undersøkelser 

fra forskere og myndigheter på alle nivåer, kommunalt og statlig.  

For å sikre at vi hadde ansatte som var friske ved et eventuelt smitteutbrudd, delte vi 

personalgruppene så langt det var mulig i to team. Ellers passet vi alltid på at noen 

hadde hjemmekontor, slik at vi hele tiden var operative. Flere ansatte var særlig 

sårbare og har hatt hjemmekontor gjennom hele året. Huset er heller ikke stort nok for 

at normerte ansatte kunne være tilstede og samtidig overholde smittevernreglene. 

Mange ansatte har også i perioder hatt omsorg og hjemmeundervisning av egne 

barn, når barnehager og skoler har vært stengt. I tillegg har ansatte selv vært i 

karantene eller isolasjon eller i karantene med egne barn. På det verste var det bare 1 

av 5 av de faste ansatte som kunne være fysisk tilstede på krisesenteret og arbeide. I 

den tiden var vi totalt avhengige av ekstravakter og overtid for å holde krisesenteret 

oppe. Vi har totalt i pandemiperioden måttet anvende 7,156 millioner kroner mer enn 

budsjettert. 6,7 millioner kroner av dette er refundert gjennom kommunens 

refusjonsordninger.  

Å være innesperret med familien i en leilighet over tid, slik flere måtte gjøre på grunn 

av pandemien, vil øke risikoen for vold. Forskning understreker at dette er konsekvenser 

av pandemien vi foreløpig har sett lite til men ikke i det omfanget vi antakelig vil møte 

når samfunnet åpner opp igjen. Vi har også erfart at volden de voldsutsatte har vært 

utsatt for har vært grovere enn tidligere år, og at voldsutøverene er mer aggressive 

enn tidligere. 
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Økonomi 

Finansiering  

 Oslo Krisesenter blir finansiert gjennom kommunale midler på bakgrunn av en 10-

årskontrakt med Oslo kommune (fra 2014 til 2024).  

Kommunal finansiering for 2021 var kr 34 252 960,- inkludert et pedagogisk tilbud til 

barnehagebarn på kr 1 315 000,-.  

Offentlig finansiering av Bokollektivet var i 2021 totalt kr 10 921 000,-  hvorav kr 

1 021 000,- var kommunale midler.  

Bokollektivet rapporterer særskilt. 

De resterende prosjektene som Oslo Krisesenter og Bokollektivet gjennomførte i 2021 

rapporterte også særskilt. 

 

Pengegaver og annen støtte  

 Oslo Krisesenter ble også i 2021 tildelt midler fra Gjensidigestiftelsen gjennom 

Krisesentersekretariatet for å gjennomføre sommeraktiviteter og aktiviteter rundt jul. 

 

I tillegg mottok Oslo Krisesenter pengegaver og gaver fra organisasjoner og private 

givere. Alle pengegaver er regnskapsført og revidert av revisor.  

 

Oslo Krisesenter får også tilskudd til leiligheter fra legatet Sigrid og Eugen Andresens 

legat, og tilskudd til veterinær og kennelopphold fra Gerd Darners fond.  

 

Kennelprosjektet, hvor voldutsatte kan få dekket opphold for hund, katt og andre 

kjæledyr på kennel mens de bor på Oslo Krisesenter, er finansiert av Stormberg. Denne 

ordningen kom i gang i 2018 og er flittig brukt. I dette prosjektet blir det også satt lys på 

sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker, og at dette blir tatt på 

alvor. Veterinærer blir også gjort bevisste på dette og melder videre der de ser at det 

er utført vold mot dyr. Der det er blitt utført vold mot dyr, er det sannsynlig at det også 

foreligger vold mot mennesker. 

 

I 2021 har vi, som tidligere år, hatt mulighet til å benytte oss av fire hytter i idylliske 

omgivelser litt utenfor Oslo, eid av Johan H. Andresen og investeringsselskapet Ferd. 

Hyttene ble flittig brukt gjennom hele sommerhalvåret.  

Vi er så heldige at vi får bruke GNIST, et nettbasert program som har til hensikt å styrke 

overskudd, energi, vitalitet og livsglede. Dette er et tilbud Oslo Krisesenter har fått 

gratis gjennom Everymind A/S, ved Jørn Owe Blandehoel. 
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Revisjonsfirma 

  

Oslo Krisesenter har intern regnskapsfører og autorisert revisor; Berge og Lundal 

Revisjonsselskap AS, Rosenkrantz gate 20, 0160 Oslo.  

 

 

Avlønning og forsikringsordninger  

  

Ansatte lønnes etter avtale og gjeldene tariffavtale mellom Hovedorganisasjonen Virke 

– Huk-området og arbeidstakerorganisasjonene; «Landsoverenskomst for helse- og 

sosiale tjenester m.v.». Denne er tilnærmet lik kommunal tariff. 

 

De ansatte er medlemmer i KLP. Det er tegnet yrkesskadeforsikring og 

gruppelivsforsikring for alle..  

 

Sykefravær og permisjoner  

  

Oslo Krisesenter hadde i 2021 et gjennomsnittlig sykefravær på 9 %.  

Bokollektivet hadde et gjennomsnittlig sykefravær på 8 %. 

 

 

Vedlegg: Årsrapport for det pedagogiske tilbudet i 2021 

 

Inger-Lise Walsness Larsen, Daglig leder ved Oslo Krisesenter 

     


