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Ved størsteparten av krisesentrene er opphold gratis for brukeren. Med bakgrunn i
stramme driftsbudsjetter, tar fremdeles noen sentre betaling for direkte utgifter knyttet
til oppholdet. En voldsutsatt kvinne med to barn måtte nylig betale kr. 4 800 for å bo på
et krisesenter. I tillegg måtte kvinnen dekke alle utgiftene til mat.
Krisesentersekretariatets årsmøte 2006 har enstemmig vedtatt at oppholdet på
krisesenteret skal være kostnadsfritt for brukerne. Vi krever at driftsbudsjettene økes
slik at krisesentrene ikke bidrar til å gi voldsutsatte kvinner og deres barn ytterligere
tilleggsproblemer, i verste fall skape sosialklienter.
Barne- og likestillingsdepartementet har presisert at krisesentrene skal finansieres av det
offentlige. Krisesentrene skal derfor ha budsjetter som dekker alle driftsutgifter. Ved de fleste
sentrene er det ingen ekstra direkte utgifter knyttet til et opphold. Noen sentre tar imidlertid
brukerbetaling av ulik størrelse, og som skal dekke høyst varierende ting.
Ved noen få sentre, som har fått en økning i driftsbudsjettet, får beboerne tilbud om full
matservering, mens det ved andre sentre enten tilbys bare tørrmat eller i kombinasjon med
noen middager pr. uke. Erfaringene fra disse sentrene viser at de i langt mindre grad henviser
kvinner til sosialkontoret for penger til opphold.
Den store variasjonen i oppholdsbetaling ved de 51 krisesentrene er helt klart uheldig i et
velferdsperspektiv.
Brukerundersøkelsen fra 2004 viser at majoriteten av krisesentrenes beboere er
hjemmearbeidende eller lever av stønad, trygd eller pensjon. Samme undersøkelse viste at
43 % av beboerne fikk hjelp fra krisesenteret til å etablere kontakt med et sosialkontor. Dette
innebærer at brukerbetalingen ved opphold på noen krisesentre er en ekstra kostnad som kan
bidra til at voldsutsatte kvinner som ellers er økonomisk uavhengige og selvhjulpne ser seg
tvunget til å søke økonomisk hjelp fra sosialkontoret.
Vi krever at Barne- og likestillingsdepartementet legger klare føringer overfor kommunene
om økning av budsjettrammene slik at ingen kvinner og deres barn blir møtt med krav om
betaling for opphold på et krisesenter fra 2007.
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