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Innledning fra styret
Krisesentersekretariatets årsmelding for 2020 skiller seg ut fra tidligere
av flere grunner. Organisasjonen har fått ny leder etter mer enn 20 år med
samme leder, samtidig med at Norge og verden for øvrig har blitt rammet
av en alvorlig pandemi. Pandemiens omfang har fått konsekvenser for krisesenterarbeidet. Styret spør seg i hvilken grad det har forverret forholdet
for voldsutsatte i samfunnet, vært et stort tilbakeslag for likestilling og økt
omfanget av vold mot kvinner. Pandemien er ikke over og dens konsekvenser er fortsatt gjeldende.
Styret har med veldig få unntak, kun møttes digitalt gjennom perioden.
Sekretariatet har over et helt år sittet store deler på hjemmekontor. For en
organisasjon i omstilling med ny leder har dette langt fra vært optimalt.
Organisasjonen har mottatt 4 utmeldelser gjennom året. Det tar
medlemsantallet ned på det laveste nivået noensinne. Det betyr at
fellesskapet og det økonomiske handlingsrommet innskrenkes. Uten
medlemsvekst eller andre finansieringskilder vil Krisesentersekretariatet
ikke være slik vi kjenner det i 2022.
Styret prioriterer derfor organisasjonens økonomiske bæreevne og har
i forlengelsen av den økonomiske rapporten for 2020, satt ned et utvalg
som skal sikre den økonomiske situasjonen for organisasjonen, og gi forutsigbarhet for medlemssentrene og de ansatte i organisasjonen. Arbeidet med å få Krisesentersekretariatet på statsbudsjettet for 2022 er vår
høyeste prioritet for 2021.
Som organisasjon, fellesskap og bevegelse står vi i en helt ny tid. Gjennom året har det blitt ansatt mange nye ledere på medlemssentrene våre.
Flere av våre «veteraner» går nå av med pensjon. Dette betyr at vi ønsker å
styrke medlemsarbeidet, sikre vår forankring og plattform, våre verdier og
politiske mål.
På årsmøtet 2020 ble det nedsatt en strategikomite for å sikre innholdet
i organisasjonens framtidige arbeid. Det er også foretatt en undersøkelse
blant medlemmer og ikke- medlemmer for å innhente informasjon for å
styrke organisasjonen.
Selv om vi er i en ny tid, er mye av arbeidet det samme. Vi fortsetter med
vårt kontinuerlige, utrettelige arbeid, med å kreve voldsutsattes rettigheter og sikre et helhetlig krisesentertilbud nasjonalt.
Måtte 2021 bli det året som sveiser oss enda sterkere sammen og samler
røstene våre for våre felles mål!
– Styret i Krisesentersekretariatet
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Politikk

Krisesentersekretariatet er en uavhengig paraplyorganisasjon for krisesentre i Norge som arbeider for en
fremtid uten vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, og for å styrke tilbudet av krisesentre. Vår visjon
er at alle som opplever vold i nære relasjoner skal få
oppfylt sin rett til den hjelpen de har behov for.

Krisesentersekretariatet er en idealistisk medlemsorganisasjon som skal styrke krisesentrenes arbeid utad, samt øke
samarbeidet internt. Vårt politiske arbeid har som formål å
avdekke mishandlingsproblematikkens karakter og omfang,
øke press mot ansvarlige myndigheter og arbeide for reel
likestilling i samfunnet.
Gjennom perioden har vi holdt øye med politiske svingninger
og prioriteringer gjennom høringsinnspill, deltakelser på konferanser, politiske møter og øvrige henvendelser.
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Høringer og innspill
Dato

Hvor

Tema

25.03.2020

Justis- og beredskapsdepartementet

Brev. Voldsutsatte under korona og krav om
krisepakke til krisesentre

28.07.2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid

28.07.2020

Justis- og beredskapsdepartementet

Forskriftsfesting av tilskuddsordninger

28.08.2020

Barne- og familiedepartementet

Bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker

13.11.2020

Kunnskapsdepartementet

Forskrift om nasjonal retningslinje for
helsesykepleiere

23.11.2020

Justis- og beredskapsdepartementet

Rettshjelpsutvalgets utredning

01.12.2020

Justis- og beredskapsdepartementet

Ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte

08.12.2020

Justis- og beredskapsdepartementet

Krise- og beredskapsplan for voldsfeltet

28.01.2021

Justis- og beredskapsdepartementet
og Helse- og omsorgsdepartementet

Portforbud

5.02.2021

Innspill til departement og politiske
partier om statsbudsjettet 2022

Krisesentersekretariatet på statsbudsjettet i
2022
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Deltakelse på konferanser og politisk representasjon
Dato

Hva

Tema

05.02.2020

Innspillsmøte om barnevernets voldsarbeid i regi av Redd Barna

Innspillmøte om barnevernets voldsarbeid til
studieprosjekt (NOVA,NKVTS,NTNU)

29.04.2020

Panelsamtale hos Norsk Institusjon for
menneskerettigheter med Likestillings- og diskrimineringsombudet

Vold mot kvinner under korona

27.05.2020

Møte med SV om korona-krisepakke

Vold under korona og krisepakke

27.05.2020

Møte med LDO om revidert nasjonalbudsjett

Revidert nasjonalbudsjett og krisesentrenes
merkostnader av korona

29.05.2020

Møte med LDO om revidert nasjonalbudsjett

Revidert nasjonalbudsjett og krisesentrenes
merkostnader av korona

22.06.2020

Møte med FMSO

Presentasjon av hverandre og potensielt samarbeid

27.08.2020

Årsmøte Norges kvinnelobby

31.08.2020

Innspillmøte ved Helse- og omsorgsdepartementet

NOU om kvinners helse

08.09.2020

Møte med den amerikanske ambassaden

Voldstatistikk og vold under korona

11.09.2020

Møte med V om statsbudsjettet

Statsbudsjettet og finansiering av VO-linjen

14.09.2020

Møte med Ap om statsbudsjettet

Statsbudsjettet og finansiering av VO-linjen

21.09.2020

Møte med SV om statsbudsjettet

Statsbudsjettet og finansiering av VO-linjen

21.09.2020

Møte med KrF om statsbudsjettet

Statsbudsjettet og finansiering av VO-linjen

22.09.2020

Møte med FrP om statsbudsjettet

Statsbudsjettet og finansiering av VO-linjen

23.09.2020

Møte med H om statsbudsjettet

Statsbudsjettet og finansiering av VO-linjen

29.09.2020

Møte med FrP om statsbudsjettet

Statsbudsjettet og finansiering av VO-linjen

01.10.2020

Møte med Ap om statsbudsjettet

Statsbudsjettet og finansiering av VO-linjen

06.10.2020

Møte med R om statsbudsjettet

Statsbudsjettet og finansiering av VO-linjen

13.10.2020

Møte med H om statsbudsjettet

Statsbudsjettet og finansiering av VO-linjen
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Dato

Hva

Tema

23.10.2020

Møte med Salomon-Johansen og organisasjoner om ny voldsoffererstatningslov

Voldsoffererstatningslov

26.10.2020

Innlegg på justisdepartementets
Istanbulkonferanse

Skyggerapport til Istanbulkonvensjonen

27.10.202028.10.2020

RVTS østs krisesenterkonferanse

Seksuell vold

30.10.2020

Møte med LDO om mediautspill

Vold under korona

03.11.2020

Innspillsmøte til Bufdirs likestillings
konferanse

Bufdirs likestillingskonferanse

04.11.2020

Møte med SV om statsbudsjettet

Statsbudsjettet og finansiering av VO-linjen

10.11.2020

Innledning for Norsk institusjon for
menneskerettigheter

Skyggerapport til Istanbulkonvensjonen

15.11.2020

Innledning på Sosialistisk Ungdoms
høstkonferanse

Menns vold mot kvinner og krisesenter
bevegelsens historie

23.11.2020

Møte med LDO om mediautspill

Vold mot kvinner under korona

24.11.2020

Møte med KUN om prosjektsamarbeid

Digital vold

25.11.2020

Videoappell for LO Oslo og Viken

Vold mot kvinner

25.11.2020

Digital 25. november-markering utenfor stortinget

Vold mot kvinner

25.11.2020

Sofasamtale på Hersleb videregående
skole

Vold mot kvinner under korona

01.12.2020

Deltakelse i digital panelsamtale for LO
Vestland

Vold under korona

12.01.2021

Møte med Venstre om høringsinnspill

Voldsoffererstatning

14.01.2021

Deltakelse på Wave-seminar

Hvordan jobbe mot vold i nære relasjoner

27.01.2021

Møte med KrF om høringsinnspill

Voldsoffererstatning
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Informasjonsarbeid og
utadrettet arbeid

Media

Av de 152 gangene vi er nevnt, er 52 saker der Krisesentersekretariatet har blitt intervjuet, og 15 saker
der vi har skrevet eget innlegg eller sendt ut pressemelding.

Vårt mediearbeid er helt sentralt for vår virksomhet.
I perioden som har gått har vold mot kvinner under
korona vært bærende i vårt medieavtrykk. Vi er glade
for at flere, sammen med oss, har satt søkelyset på
akkurat samme sak. Under følger en presentasjon av
mediearbeidet vårt i perioden.

Vi har flest treff på saker som omhandler vold under
korona (50), styrking av krisesentrene og Krisesentersekretariatets økonomi (17) og vold mot dyr (12). Litt
over halvparten av disse sakene er i distriktsaviser, og
nesten halvparten er i nasjonale aviser.

Tradisjonelle medier
Tallene for hvor ofte Krisesentersekretariatet er nevnt
i media er hentet fra Retrievers søkebase Atekst, for
perioden 01.01.2020-31.12.2020.
• Totalt antall treff: 152
• Treff i nettaviser/nettsteder: 101
• Treff i papiraviser: 46
• Treff i tv/radio: 5
• Saker basert på intervju: 52
• Saker basert på innlegg/pressemelding: 15

Av distriktsavisene har vi flest treff i Dagsavisen
(8), etterfulgt av Rogalands avis (3) og NRK Vestfold
og Telemark (3). Vi har treff i medier i 8 av 11 fylker,
hvorav Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland utgjør
fylkene vi ikke har kommet i media i. Vi har flest saker i
medier i Viken (10), deretter Oslo (8) og Nordland (5). I
nasjonale medier har vi flest treff hos VG (5), Vårt land
(5) og P4 (4). Omtrent en fjerdedel av sakene er bak
betalingsmur, mens nesten tre fjerdedeler er åpne
saker eller i papiraviser.
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Sosiale medier

Nettsider

Krisesentersekretariatet er på plattformene Facebook og Instagram. Vi bruker bare Facebook aktivt,
men ser på mulighetene til å bruke andre plattformer
i tiden fremover.

Nettsiden har blitt noe oppdatert i løpet av året.
Informasjonen om vårt arbeid og våre satsingsområder har blitt fornyet, og kontaktinformasjon og
lignende har blitt kontinuerlig oppdatert. Det har blitt
lagt ut 19 innlegg i nyhetsfeeden i løpet av året. Disse
har omhandlet politiske høringer og innspillsrunder,
stillingsutlysninger, nyansettelser og tilskuddsordninger.

Tallene for Facebook er hentet fra en gjennomgang av
publiserte innlegg i perioden 01.01.2020-31.12.2020.
• Antall innlegg: 178
• Antall reaksjoner: 19 317
• Antall kommentarer: 1072
• Antall delinger: 3523
• Antall personer nådd: 613 251
Vi har totalt publisert 178 innlegg på Facebook i 2020,
noe som tilsvarer litt over 3 innlegg per uke.

Se vår nettside her: www.krisesenter.com
Nettbygger er Lars- Kjetil Sandgren.

Nyhetsbrev
Det har blitt sendt ut rundt 11 nyhetsbrev til medlemmer i løpet av året. Her har vi informert om vårt
politiske arbeid, arrangement, organisasjonsarbeid,
stillingsutlysninger og nyansettelser, forskning og
lignende.

Toppinnlegg
Flest reaksjoner:
1. «Rettighetsprisen til Tove Smaadahl», 30.10.2020,
foto/bilde (610)
2. «Ny leder KSS», 24.02.2020, foto/bilde (445)
3. «kvinnedagen», 08.03.2020, delebilde (428)

Nyhetsbrevet har blitt sendt ut som en vanlig e-post,
med mål om utsendelse én gang i måneden. Vi jobber
med å finne et bedre format og utseende for nyhetsbrevet, samt å tilpasse innholdet etter medlemmenes
behov og ønsker. Vi ser på muligheten til å etablere et
nyhetsbrev for eksterne aktører slik at vi kan knytte
til oss meningsfeller og øvrige som kan bidra i vårt
arbeid.

Flest kommentarer:
1. «Rettighetsprisen til Tove Smaadahl», 30.10.2020,
foto/bilde (152)
2. «Ny leder KSS», 24.02.2020, foto/bilde (445)
3. «Tom Hagen», 28.04.2020, delebilde (233)
Flest delinger:
1. «Vold under korona», 13.03.2020, delebilde (338)
2. «Naboplikt», 04.12.2020, delebilder (186)
3. «Verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre»,
15.06.2020, delebilde (102)
Flest antall personer nådd:
1. «Vold under korona», 13.03.2020, delebilde (61
132)
2. «Naboplikt», 04.12.2020, delebilder (186)
3. «Skyggerapport-animasjonsfilm», 25.11.2020
(17910)
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Utvalg
Utvalgene Krisesentersekretariatet sitter i er viktig
for oss. Det er sentralt for organisasjonen å være
tilknyttet et stort faglig nettverk som gir oss breddekompetanse og hvor organisasjonen tilfører perspektiver på vegne av våre medlemmer.

Antall
møter

Navn

Øvrige deltakere

Referansegruppe krisesenterstatistikk

Bufdir, Oslo krisesenter, Stiftelsen Vestfold Krisesenter, Nordre
Follo Krisesenter, NKVTS og Sentio

1

Utvalget mot eldrevold

NKVTS, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring
og helse), Vern for eldre Nasjonal kontakttelefon, RVTS Nord
(Tromsø), RVTS Midt (Trondheim), RVTS Vest (Bergen), RVTS Sør
(Kristiansand), RVTS Øst (Oslo), Kompetansesenter rus – Oslo
kommune, Velferdsetaten
TryggEst-prosjektet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
(Avdeling for tjenesteutvikling)

1

Brukerutvalget i LDO

LDO, Alternativ til Vold, Mira senteret, JURK, Foreningen Fri,
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Mental Helse, Norges
Handicapforbund, Reform, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Unge funksjonshemmede, Antirasistisk senter, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo).

4
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Allianser/nettverk
Nettverksarbeidet har fortonet seg noe annerledes i
perioden. På grunn av koronasituasjonen har de fleste
møter blitt avholdt digitalt, og mange arrangement
har enten blitt flyttet til internett eller avlyst. Vi er
likevel glade for samarbeidet vårt med disse flotte
organisasjonene, og håper på å kunne se mer til hverandre i 2021.

Navn

Partnere

Tilskuddsyter

Antall
møter

Rød knapp
alliansen

Reform, Norske Kvinners Sanitetsforening,
Den norske kirke, JURK, Islamsk råd

Sekretariatet for Konfliktrådet
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Samtykkealliansen

Amnesty, JURK, Seksualpolitisk nettverk
for ungdom, Norske kvinners sanitetsforening, DIXI

Ingen

5

FOKUS

Over 50 medlemsorganisasjoner

Norad, Kulturdepartementet,
Grieg Foundation, Norges Juristforbund og Fagforbundet

E-post

Norges
kvinnelobby

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet,
JURK, Kvinnefronten, Kvinnegruppa Ottar,
Kvinneuniversitetet i Norden, Norsk kvinnesaksforening, Norske kvinnelige juristers forening, Norske kvinners Sanitetsforening, Samisk kvinneforum

Ingen

3

Rød Knapp-alliansen fikk gjennomført en knappe
utdelingsaksjon i februar, og Krisesentersekretariatet sendte ut røde knapper til våre medlemmer i
forbindelse med 16-dagerskampanjen mot kjønnsbasert vold. Det ble avholdt en livestreamet panelsamtale om samtykkelov i begynnelsen av oktober,
men måtte dessverre avlyse den planlagte sofasamtalen 25. november om vold under korona på
grunn av strengere restriksjoner i hovedstaden.

og lagt en strategi for politisk påvirkningsarbeid i
tiden framover. Alliansen tar sikte på formell lansering, med egne nettsider, i mars 2021. På grunn av
forsterkningen av arbeidet vårt med statsbudsjettet
vil Krisesentersekretariatet stå som hvilende medlem
i alliansen frem til 2022.
Norges kvinnelobby. Krisesentersekretariatet hadde
fram til 27. august styreledervervet i Norges kvinnelobby ved Lone Alice Johansen. Vi er stolte over arbeidet som Lone Alice har gjort for lobbyen. Vi deltok
på Norges Kvinnelobbys årsmøte 27. august 2020 og
har valgt ikke å sitte i styret for ny periode. Se årsmeldingen for 2019-2020 her.

Samtykkealliansen står sammen om kravet om at
norsk straffelov må endres slik at den fastslår at
seksuell omgang uten frivillig samtykke er voldtekt.
Krisesentersekretariatet var en av initiativtakerne til
alliansen, som i 2020 har utarbeidet politisk plattform
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Internasjonalt
Det har i perioden vært minimalt med inter
nasjonal aktivitet i organisasjonen. Dette skyldes
at o
 rganisasjonen har hatt behov for å fokusere på
korona på hjemmebane, sammen med arbeidet om
å konsentrere oss mer om våre kjerneoppgaver. Det
meste av internasjonal aktivitet har vært på e-post.

Wave
Krisesentersekretariatet er medlemmer av WAVE
(Women Against Violence Europe). WAVE bistår med
informasjonsutveksling og kunnskapsoverføring blant
europeiske krisesenterorganisasjoner. Sekretariatet
har deltatt på ett seminar i perioden.

Nordiske kvinner mot vold
Krisesentersekretariatet er med i Nordiske kvinner
mot vold. Nordiske kvinner mot vold er et feministisk
nettverk bestående av representanter fra krisesentrene og frivillige organisasjoner som jobber for
voldsutsatte og deres barn i Norden. Den planlagte
konferansen på Færøyene i 2020 ble avlyst og flyttet
til september 2021.
Krisesentersekretariatet har hatt e-postkontakt med
nettverket gjennom året.
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Prosjekter og tiltak i
Krisesentersekretariatet

KSS har i perioden administrert 9 prosjekter og 1 tiltak –
2 faste og 8 årlige.

Faste
Vårt faste prosjekt og tiltak er finansiert av Justis- og
beredskapsdepartementet. ROSA er et fast tiltak over
statsbudsjettet. Vold- og overgrepslinjen (VO-linjen)
er inne i sitt siste år som pilotprosjekt og jobber nå
aktivt for å bli et fast tiltak over statsbudsjettet.
Begge har egne ansatte og fører regnskapet og årsrapport separat fra Krisesentersekretariatet. Daglig
leder i Krisesentersekretariatet har personalansvar
for de ansatte i ROSA og i VO-linjen. Begge prosjektene avsetter en økonomisk administrasjonsandel til
Krisesentersekretariatet.
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VO- linjen

ROSA

VO-linjen er en hjelpelinje for mennesker som utsettes for vold eller overgrep i nære relasjoner, samt
hjelpetjenesten og pårørende og ble åpnet 1. oktober
2019. VO-linjen mottok i alt 1431 innkommende anrop
i 2020. April og oktober var de to månedene med flest
henvendelser. Det tilsvarer en prosentøkning på henholdsvis 39% i april-måned og 20% i oktober-måned.

Det er henvist 46 brukere til ROSA i 2020, 37 kvinner og
9 menn.

25% av innringerne til VO-linjen er førstegangsinnringere.

Menn er utnyttet i tvangsarbeid har i bilpleie, butikk
og skjønnhetspleie. En av mennene har vært utsatt
for æresrelatert vold og forfølgelse på grunn av seksuell orientering.
ROSA har i perioden som har gått hatt et ekstra spesielt år. Krisesentersekretariatet ble i august 2020
informert om at Justis- og beredskapsdepartementet
hadde sendt en forespørsel til Kirkens bymisjon om
en virksomhetsoverdragelse av ROSA, med sikte på å
overføre ROSA fra Krisesentersekretariatet til Kirkens
bymisjon fra og med 1. januar 2021. Denne prosessen
ble satt på pause 14. desember. Departementet mottar en utredning i slutten av mars 2021 om samordning på menneskehandelsfeltet og vil eventuelt da
gjenoppta prosessen.

Hovedgruppen av kvinner er utnyttet i prostitusjon.
Kvinner i tvangsarbeid er utnyttet i renhold, fiskeri,
restaurant og skjønnhetspleie. Kvinner utnyttet i
arbeid har i tillegg vært utsatt for seksualisert vold.

I lys av tiltakene som ble iverksatt under korona har
det vokst frem et behov for å utvide linjen med en
chat. Den 10. November 2020 mottar Vold- og overgrepslinjen
5 millioner i ny krisepakke for sårbare grupper fra
regjeringen. Chatten planlegges å åpnes medio mars
2021.
VO-linjen skriver egen årsmelding for 2020. Denne blir
tilgjengelig på VO-linjens nettsider i løpet av våren
2021.
Se VO-linjens egne nettsider her.

ROSA har med så stor grad av usikkerhet rundt egen
situasjon håndtert situasjonen med styrke. Vi håper
på mer forutsigbarhet for denne prosessen fremover
både for brukerne og for de ansatte.

Ansatte
Julie Haatuft, ansatt som prosjektmedarbeider
18.08.2020.
Konstituert som prosjektleder 25.08.2020. Ansatt
som prosjektleder fra 25.11.2020, 100%.

ROSA skriver egen årsmelding for 2020. Denne blir
tilgjengelig på ROSAs nettsider i løpet av våren 2021.

Sara Bondø, prosjektleder frem til 31.08.2020 da hun
fratrådte sin stilling, 100%

Se ROSAs egne nettsider her.
Ansatte
Mildrid Mikkelsen, daglig leder for ROSA, 100%

Anne Gåsefra: Engasjement fra 01.01.2021-31.03.2021,
100%

Kristofer Rees, fra 01.05.2020, rådgiver, 100%
Økonomi
Tilskudd i 2020: 3 427 195,-.

Leila Langdalen Sbai, informasjonsrådgiver. Per
01.09.2020: Informasjonsrådgiver/seniorrådgiver,
100%
Astrid Teigaas, administrativ støtte på timesbasis i
forbindelse med fakturering, refusjonskrav og avvikling av arrangement. Engasjert fra 25.11.202031.12.2021.
Florina Zangrija, administrativ støtte i 103 timer i
forbindelse med utarbeidelse av årsmelding for 2019
fra 17.02.2020-30.05.2020.
Økonomi
Tilskudd i 2020: 7 532 345,-.
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Årlige prosjekter
Krisesentersekretariatet har vært involvert i et stort
antall prosjekter. Prosjektene under søkes om på
årsbasis og er gjennomført i 2020. Midlene er bundet
opp i prosjekter og inkluderer ikke midler til lønn eller
drift av sekretariatet

Navn

Samarbeidspartner

Tilskuddsyter

Tilskuddsstørrelse

Taushet tar liv

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Sekretariatet for
Konfliktrådene

Kr. 600 000,-

Se sammenhengen

NMBU, Dyrevernalliansen

Sekretariatet for
Konfliktrådene

Kr. 157 318,-

Skyggerapport til
Istanbulkonvensjonen

Juridisk rådgivning for kvinner
(JURK), Norske kvinners sanitetsforening

Justisdepartementet

Kr. 280 000,-

Sommeraksjonen

Gjensidige, medlemmene

Gjensidige

Kr. 955 318,-

Støtte til koronatiltak

Gjensidige, medlemmene

Gjensidige

Kr. 60 000,-

Juleaksjonen

Gjensidige, medlemmene

Gjensidige

Kr. 1,7 millioner

Anes Romania

Anes Romania, Salten krisesenter

EØS-midler

Kr. 303 104,-

Avvergeplikten

Høgskulen i Volda, Høgskulen
i Molde, Politihøgskolen, Oslo
Universitetssykehus HF

Norges Forskningsråd

Kr. 12 millioner
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Taushet tar liv

september 2020. Der fremheves det på side 35-36 i
rapporten hvor viktig dette nybrottsarbeidet er og
på hvilken måte krisesentre i Norge spiller en sentral
rolle i å føre statistikk for vold mot dyr ved inntak av
voldsutsatte på krisesentre. Arbeidet med kartlegging
av dette og videre forskning er fremhevet som viktig i
arbeidet med å beskytte voldsutsatte.

Krisesentersekretariatet gjennomfører hvert år kampanjen «Taushet tar liv» sammen med Likestillings- og
diskrimineringsombudet (LDO). Kampanjen har som
mål å spre informasjon om vold mot kvinner generelt
og hindre partnerdrap. Prosjektet i 2020 skulle i utgangspunktet bestå av en kampanje i sosiale medier,
undersøkelse blant landets krisesentre, utarbeidelse
av kommunepakker med kurs og ressurser om tematikken, møter med nasjonale og lokale politikere, og et
forprosjekt for utvikling av e-kurs.

Prosjektet fases ut i 2021 før ny vurdering i 2022 om å
gjenoppta arbeidet.
Se nettsiden om prosjektet her.

Kampanjen i sosiale medier, #naboplikt, var vel
lykket. Den nådde over 300 000 personer bare den
første uken, og fikk oppslag i flere nasjonale medier.
Krisesenterundersøkelsen, men samarbeidet mellom
krisesentre og kommunen, ble besvart av 26 av totalt
44 krisesentre. Funnene er oppsummert i en rapport,
og undersøkelsen har inngått som en del av forarbeidet til det planlagte e-kurset. Kommunekursene
fra tidligere år har blitt oppdatert, men på grunn av
koronasituasjonen har vi dessverre ikke fått gjennomført noen av de planlagte besøkene. Midler for
kommunebesøk er overført til prosjektet i 2021, og vi
håper på at nyåret gir oss muligheten til å reise rundt
med Taushet tar liv.

Skyggerapport til Istanbulkonvensjonen
Krisesentersekretariatet har sammen med Norske kvinners sanitetsforening (NKS) og Juridisk
rådgivning for kvinner (JURK) ledet arbeidet med
å innhente innspill og utarbeide det norske sivilsamfunnets skyggerapport til norske myndigheters
oppfølging av Istanbul-konvensjonen.
På grunn av Covid-19-utbruddet ble datoen for
innlevering av myndighetenes rapport utsatt til 1.
september 2020, mens vår frist forble uberørt. Skyggerapporten er derfor utarbeidet uavhengig av den
offisielle myndighetenes rapport, og den vanskelige
tidsfristen var også en utfordring for å få innhentet
innspill fra organisasjonene. Totalt 13 organisasjoner
bidro med sine innspill, og 26 organisasjoner tilsluttet
seg den. Rapporten ble sluttført 7. august 2020, og vi
fikk legge fram våre viktigste funn og anbefalinger på
justisdepartements Istanbul-konferanse og for Norsk
Institusjon for menneskerettigheter.

Se nettsiden for prosjektet her.

Se sammenhengen
Prosjektet har vært det første av sitt slag i Norge.
Sammenhengene mellom vold i nære relasjoner og
vold mot dyr har ikke tidligere vært jobbet med på en
tverrfaglig måte som i prosjekt Se sammenhengen,
som er et samarbeidsprosjekt med NMBU veterinærhøgskolen, Dyrebeskyttelsen Norge og Krisesentersekretariatet. Hovedmålet for prosjektet er å
bidra til økt kompetanse og bevissthet hos relevante
etater og aktører om sammenhengene og viktigheten
av å avdekke og varsle om mistanke om vold i nære
relasjoner og vold mot dyr. I tillegg har målet vært å
etablere et tettere samarbeid om tematikken både
nasjonalt og lokalt, og stimulere til mer samordnet
hjelp og oppfølging av personer som enten er utsatt
for vold i nære relasjoner eller utøver vold mot mennesker eller dyr i sin familie/husholdning.

Prosjektet er ferdigstilt i 2020.
Les rapporten her.

Sommeraksjonen 2020
Gjensidige henvendte seg til Krisesentersekretariatet
med ønske om å gjøre noe for mennesker som ikke
hadde anledning til å dra på sommerferie under korona, særlig barn på krisesentre. Det ble til aksjonen
«noe å glede seg til i sommer».
Alle medlemssentrene våre fikk anledning til å søke
midlene. 16 sentre søkte om totalt kr. 1 055 318,-. Vi ble
tildelt kr. 955 318,-.

Prosjektet «se sammenhengen» er trukket frem som
et viktig prosjekt for Norges arbeid med bekjempelse
av vold mot kvinner i Norges rapport til GREVIO 16.

Prosjektet er avsluttet i 2020.
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Støtte til koronatiltak 2020

Juleaksjonen 2020

Gjensidige kontaktet Krisesentersekretariatet for
å gi medlemmene våre mulighet til å få penger til å
gjennomføre strakstiltak under korona. Alle medlemssentrene våre fikk anledning til å søke. 3 sentre søkte
på ordningen og 1 prosjekt fikk midler: Rådgivende
legetjeneste ved Nordmøre krisesenter IKS, kr. 60
000,-.

Krisesentersekretariatet søkte om 1, 779 760,- og fikk
innvilget 1,7 millioner til aksjonen fra Gjensidigestiftelsen. Alle medlemsentre og ikke-medlemmer fikk
anledning til å søke på midlene. 38 krisesentre søkte:
24 medlemmer og 14 ikke-medlemmer.
Midlene skal bidra til at barn i familier med ulike former av utfordringer og problemer, skal få oppleve «En
helt vanlig Jul» på krisesentrene. Juleaksjonen har et
spesielt fokus på barn. Målet for aksjonen er å tilrettelegge slik at flest barn får en god og spesiell jul, på
lik linje med majoriteten av det norsk barn har. I tillegg
skal prosjektet fremme trygghet og helse, samt ha et
forebyggende og utviklende perspektiv som igjen er
samfunnsbyggende.

Nordmøre Krisesenter så behovet for å komme raskt i
kontakt med lege under koronautbruddet. Dette for å
få eliminert bort alle forhold som kan skape usikkerhet og uro for brukere. På den måte kan krisesenteret
arbeide med å avdekke risiko og voldmålinger for å gi
våre beboere best mulig, hjelp, støtte og veiledning.
Senteret så også at mange har måttet rømme uten å
få med klær og medisiner som er reseptbelagt. Med
lange avstander med flere ferger til de kommunene
som ligger lengst unna senteret blir det vanskelig å
reise dit på kort varsel og uten timeavtale. Nordmøre
har søkt om forlengelse og skal avslutte prosjektet
31.12.2021.

Prosjektet er avsluttet i 2021. Gjensidige skal i løpet
av 2021 evaluere Juleaksjonen for alle mottakere.
Rapporteringen var derfor mer omfattende i 2020 enn
tidligere.
Gjensidige har i løpet av 2020 digitalisert sitt søkerog rapporteringssystem. Sekretariatet har gjennom
perioden prøvd å tilpasse dette til det beste for medlemmene. Sekretariatet er glade for tilbakemeldinger som gjør at vi kan forenkle disse prosessene og
samtidig levere det Gjensidige trenger av informasjon.
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Anes Romania

Avvergeplikten

Krisesentersekretariatet inngikk i 2019 et partnerskap
med “the National Agency for Equal Opportunities
between Women and Men” (ANES) i Romania gjennom
EØS midlenes Justisprogram. ANES er et direktorat
under arbeidsdepartementet i Romania.

Avvergeplikten i partnervoldsaker er et forskningsprosjekt i regi av Høgskulen i Volda. Høgskulen i Molde,
Politihøgskolen, Oslo Universitetssykehus HF og Krisesentersekretariatet er samarbeidspartnere.
Formålet med forskningsprosjektet er å utvide vår empiriske kunnskap om avverge plikten i partnervold slik
at man mer effektivt kan forhindre alvorlig tilfeller av
partnervold. Videre vil prosjektet bidra til ny kunnskap
om hva som kan forhindre og hva som kan legge til
rette for avvergeplikten. Samtidig vil det bygge mer
bevisbaserte anbefalinger og lovforslag innen helseog sosialtjenester.

Prosjektsamarbeidet omhandler implementering av
Istanbulkonvensjonen i Romania. Krisesenteret i Salten vil inngå i prosjektet som samarbeidspartnere og
prosjektoppstart var i utgangspunktet satt til januar
2021. Prosjektet består i å dele erfaringer i arbeidet
med å bistå og gi sosiale tjenester til volds- og overgrepsutsatte i nære relasjoner.
Prosjektet har stått på vent på grunn av korona og er
under evaluering for eventuell utsettelse til 2022.
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Krisesentersekretariatets øverste organ er
årsmøtet. Årsmøtet velger styret etter innstilling
fra valgkomiteen og ansattrepresentant i styret velges av ansatte. Sekretariatet utfører den
daglige driften for organisasjonen. Organisasjonen
har også et etisk råd, en strategikomite for 20202022 og et økonomiutvalg for 2020-2021.

Årsmøtet

til at tar form. Medlemmene skal få være med på
prosessen og bestemme retningen til Krisesentersekretariatet. Komiteen skal jobbe frem strategien til
årsmøtet i 2022.

Årsmøtet ble utsatt fra april og avholdt digitalt 19.
oktober 2020 på Teams og i GoPlenum, som følge av
koronasituasjonen. Her ble blant annet årsmelding,
budsjett, resolusjoner og flere vedtektsendringer
behandlet og vedtatt.
Resolusjonen «Krisesentersekretariatets handlingsplan for 2020-2021», som skisserer hvilke organisatoriske, politiske og kommunikasjonsmessige
prioriteringer organisasjonen skal ha den kommende
perioden, ble vedtatt med et par endringer. Resolusjonen «Styrk krisesentrene» ble vedtatt oversendt
styret for videre behandling.

Det ble lagt frem en økonomisk rapport for 2020.
Her beskrives organisasjonens økonomiske status,
eksempler på fire ulike scenarioer for fem år frem i tid,
sammen med en liste på 8 tiltak som kan være med på
å styrke økonomien til organisasjonen fremover.
Saken om å vurdere endringer av medlemskontingent
ble utsatt til neste årsmøte. Nye medlemmer i valgkomite, etisk råd og styre ble valgt.

Blant vedtektsendringene som ble vedtatt var at
plattformen, forretningsorden, medlemskontrakt
og refusjonsordning skal tas ut av vedtektene og
gjøres til selvstendige dokumenter; at medlemmer
i valgkomiteen og etisk råd ikke kan ha andre verv
samtidig; og at Krisesentersekretariatets styre skal
ha en ansattrepresentant og at styreleder følgelig har
dobbeltstemme for å unngå stemmelikhet.

Evaluering
I etterkant av årsmøtet ble det sendt ut et evalueringsskjema til alle deltakerne. 28 deltakere fra 13
krisesentre svarte på evalueringen.
Rettighetsprisen ble i 2020 tildelt Tove Smaadahl.
Det var ingen tvil i år om hvem som skulle få Krisesentersekretariatets Rettighetspris: Tove Smaadahl.
Hun har viet hele sitt liv til kampen mot vold mot kvinner. Og de politiske gjennomslagene har kommet som

Det ble nedsatt en strategikomite som skal arbeide
med å utvikle et utkast til strategi til behandling på
årsmøtet i 2021. Dette er et arbeid vi virkelig ser frem
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• Tove Smaadahl, tidligere leder for Krisesentersekretariatet
• Ella Marie Hætta Isaksen, musiker og ambassadør
for Krisesentersekretariatet
• Odd Einar Dørum, politiker i Venstre og tidligere
Justisminister
• Marius Råkhil, direktør og psykologspesialist ved
Alternativ til vold
• Gudrun Johnsdottir (digitalt), første leder av
Krisesentersekretariatet, talskvinne for Stigamot
som er det islandske rådgivningssenteret for overlevende etter seksualisert vold. Initiativtaker for
nordiske kvinner mot vold.
• Solveig Karin Bø Vatnar, Professor ved avdeling for
helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde.
• Astrid Krohn, tidligere journalist, var med på
forarbeidet i opprettelsen av indre østfold krisesenter

perler på snor: krisesentrene har blitt et lovpålagt
tilbud; det har blitt opprettet et partnerdrapsutvalg;
asylsøkere har fått mulighet til å søke om selvstendig
opphold i Norge på grunnlag av mishandling; besøksforbud, voldsalarm og omvendt voldsalarm blir i større
grad brukt, og strafferammene for vold i nære relasjoner har blitt økt – for å nevne noe.
Krisesenterbevegelsen hadde ikke vært det samme
uten Tove Smaadahl!
Se pressemeldingen her.

Markering av Tove Smaadahls yrkesliv og arbeid
Tove Smaadahl ble hedret for sitt arbeid lange yrkesliv
i krisesenterbevegelsen og Krisesentersekretariatet
samme dag som årsmøtet 19. oktober. Samtalen ble
avholdt på the Hub i Oslo. Grunnet smittevernrestriksjoner var det ikke publikum i salen. Hele sofasamtalen ble streamet.

Samtalen tok oss gjennom tre deler; fra et historisk
perspektiv for bevegelsen og hva den har oppnådd i
arbeidet med vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, gjennom konsekvenser av vold til del tre som
avsluttet med et framoverskuende perspektiv - hva
ønsker vi oss av fremtiden - og vanskeligere; hvordan
tror vi den kommer til å se ut?

Se arrangementet her.
Ragnhild Helene Hennum, professor ved det juridiske
fakultet på Universitetet i Oslo, var ordstyrer. Gjester i
sofasamtalen var:
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Styret

Styremedlemmer oktober 2020-oktober 2021

Styret innehar arbeidsgiveransvaret for ansatte og
det overordnede økonomiske ansvaret for organisasjonen. Det er utarbeidet egne retningslinjer for
styrets mandat og funksjon. Representanter og
personlig vara blir valgt for to år av gangen under
årsmøtet og ansattrepresentant velges for lik periode
av de ansatte. Styrets periode varte til 19. oktober
2020 grunnet utsettelse av opprinnelig årsmøte fra
april. Styret konstituerer seg selv på første styremøte
i perioden med valg av leder og nestleder.

Region Sørøst
Inger-Lise Walmsness Larsen, styreleder og personalansvar, Oslo krisesenter
Vara: Birgitte Seime, Østre Agder krisesenter
Heidi Tanum, Vestfold krisesenter
Vara: Siv Gjertsen, Sørlandet krisesenter
Region Nord
Gunn Andersen, Alta krisesenter, nestleder og økonomiansvarlig.
Vara: Inger-Lise Kilmark, Krisesenteret for Tromsø og
omegn

Styremedlemmer april 2019 - oktober 2020
Region Sørøst
Inger-Lise Walmsness Larsen, styreleder og personalansvar, Oslo krisesenter
Personlig vara: Birgitte Seime, Østre Agder Krisesenter

Wanja J. Sæther, krisesenteret i Salten
Vara: Sissel Ånes, Helgeland krisesenter
Region Vest
Liss Gjertsen, Orkdal og omegn krisesenter
Vara: Unni Selnes, Nord-Trøndelag krisesenter

Tove Hægg Versland, nestleder, Stiftelsen Sørlandet
krisesenter
Personlig vara: Varamedlem: Irene Lillejord, Moss
krisesenter IKS

Styremøter avholdt i perioden 21. oktober 2020 –
mars 2021:
• 21. oktober 2020 med vara – 10 saker
• 30. november 2020 – 10 saker
• 21. januar 2021 – 11 saker
• 19. februar 2021 – 10 saker
Styret har i perioden behandlet 41 saker og avholdt
alle styremøter over Teams.

Region Nord
Gørill Traasdahl, Midt-Troms krisesenter
Personlig vara: Gunn Andersen, Alta krisesenter. Gikk
fast inn for Traasdahl fra januar 2020.
Ragnhild Forså, Helgeland krisesenter
Personlig vara: Pirjo Anneli Eskelinen, Vest-Finnmark
krisesenter
Region Vest
Liss Gjertsen, Orkdal og omegn krisesenter
Personlig vara: Inger Lise Svendgård, Nord-Trøndelag
Krisesenter IKS
Styremøter avholdt i perioden april 2020- oktober
2020:
• 4-5. juni 2019 - 16 saker
• 21-22. august 2019 - 7 saker
• 20-21 november 2019 - 9 saker
• 23-24 mars 2020 - 7 saker
• 18-19 juni 2020 - 8 saker
• 25-26 august 2020 - 10 saker
• 11. september - 1 sak
• 24. september 2020 - 6 saker
• 1. oktober 2020 - 4 saker
Styret har i perioden behandlet 67 saker.
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Etisk råd

Tromsø og Omegn
Heidi Olden Eng, leder ved Gjøvik krisesenter
Personlig vara: Line May Turøy, Bergen Krisesenter

Etisk råd er et rådgivende organ for styret i Krisesentersekretariatet, og arbeider i henhold til vedtatte
etiske retningslinjer og gitt mandat fra årsmøtet.
Målet er å sikre høy etisk bevissthet blant medlemmene i organisasjonen. Les om rådet her.
Noen av oppgavene til rådet er:
• Gi råd til krisesentrene i etiske dilemmaer
• Drøfte saker som angår hvordan brukere av krisesentrene blir ivaretatt, etter lov om kommunale
krisesentertilbud
• Rådet kan på eget initiativ ta opp spørsmål knyttet til omdømme for krisesentrene som er medlem
av Krisesentersekretariatet

Inger-Lise W. Larsen - leder Oslo Krisesenter
Personlig vara: Lisa Weldehanna, rådgiver i ROSA frem
til november 2019, generalsekretær i Skeiv Verden
desember 2019. I permisjon fra vervet fra 03.03.2020.
Olav Lægdene, virksomhetsleder, Kirkens Bymisjon, Nadheim. Tok over som leder av etisk råd fra
03.03.2020.
Personlig vara: Jane Dullum - Forsker, NOVA
Møter avholdt i perioden april 2020 - oktober 2020
• 23. januar 2020 – 5 saker
• 3. mars 2020 – 5 saker
• 4. juni 2020 – 6 saker

Etisk råds medlemmer i perioden april 2019oktober 2020
Frøydis Patursson, leder Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), leder i Etisk råd frem 30. november 2019.
Siste møte var 05.09.2019.
Personlig vara: Maj-Christel Skramstad, seniorrådgiver Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO))

Rådet har i perioden behandlet 16 saker. Sekretær for
rådet har vært Lone Alice Johansen frem til 3. mars.

Wanja J. Sæther, leder ved Krisesenteret i Salten.
Fungerende leder på møte 23.2.2020.
Personlig vara: Hanne Stenvaag, leder Stiftelsen Krisesenteret for Tromsø og Omegn

Olav Lægdene, Kirkens bymisjon, Nadheim. Leder i
etisk råd.
Personlig vara: Jane Dullum, NOVA.

Etisk råds medlemmer i perioden oktober 2020 oktober 2021

Heidi Olden Eng, Gjøvik krisesenter.
Personlig vara: Line May Turøy, Bergen krisesenter.

Heidi Olden Eng, leder ved Gjøvik krisesenter
Personlig vara: Line May Turøy, Bergen Krisesenter

Hanne Stenvaag, Krisesenteret for Tromsø og omegn.
Personlig vara: Mette Lie Johansen, Harstad krisesenter.

Inger-Lise W. Larsen - leder Oslo Krisesenter
Personlig vara: Lisa Weldehanna, rådgiver i ROSA frem
til november 2019, generalsekretær i Skeiv Verden
desember 2019. I permisjon fra vervet fra 03.03.2020.

Marie Lindén, Krise- og incestsenteret i Fredrikstad,
overtar fast plass etter Inger-Lise Walmsness Larsen
grunnet vedtektsendring på årsmøtet i oktober 2020.
Styret fikk suppleringsansvar.
Personlig vara: Kai Stokke Fredrikstad krisesenter.
(supplert inn av styret 21. januar 2021).

Olav Lægdene, virksomhetsleder, Kirkens Bymisjon, Nadheim. Tok over som leder av etisk råd fra
03.03.2020.
Personlig vara: Jane Dullum - Forsker, NOVA
Møter avholdt i perioden april 2020 - oktober 2020
• 23. januar 2020 – 5 saker
• 3. mars 2020 – 5 saker
• 4. juni 2020 – 6 saker

Maj-Christel Skramstad, LDO.
Personlig vara: Bjørk Gudmundsdottir Jonassen, JURK.
Møter avholdt i perioden oktober 2020 - mars 2021
• 21. september 2020 – 4 saker
• 4. desember 2020 – 6 saker
• 26. februar 2021 – 1 sak

Rådet har i perioden behandlet 16 saker. Sekretær for
rådet har vært Lone Alice Johansen frem til 3. mars.

Rådet har i perioden behandlet 11 saker. Sekretær for
rådet har vært Anne Gåsefra og Hege Mauroy.
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Valgkomiteen

Strategikomiteen
Strategikomiteen skal jobbe med å utvikle et utkast
til strategi for Krisesentersekretariatet for perioden 2022-2026 basert på Istanbulkonvensjonen og
Krisesentersekretariatets plattform. Strategien skal
inneholde politiske og organisatoriske prioriteringer,
med konkrete mål og delmål for hver av satsningsområdene. Kommunikasjon, medlemsvekst og tilbud
til medlemmer, organisasjonskultur, og økonomi er
temaer som skal berøres. Komiteen skal etterstrebe
å lage en kort, gjennomførbar og brukervennlig
strategi. Det skal i perioden utføres besøk til utvalgte
krisesentre for å innhente innspill til strategien.
Komiteen har avholdt 4 møter.

Valgkomiteens medlemmer april 2019-oktober
2020
Ann Sissel Tresnes, Sogn og fjordane krisesenter
Hanne Stenvaag, Tromsø og omegn krisesenter
Heidi Tanum, Vestfold krisesenter
Vara: Wanja J. Sæther, Krisesenteret i Salten

Valgkomiteens medlemmer oktober 2020-oktober 2021
Ann Sissel Tresnes, Sogn og fjordane krisesenter
Svetlana Markovic fra Helgeland krisesenter
Tove Hegg Versland, Sørlandet krisesenter
Vara: Irene Lillejord, Moss krisesenter (supplert av
styret 21. januar 2021 etter årsmøtevedtak).

Økonomisk utvalg
Utvalget er nedsatt av styret 30. november 2020 med
mandat om å se på ulike scenarioer for organisasjonens økonomi og ressurser fremover.
Utvalget er satt sammen av Gunn Andersen; Alta krisesenter, representant for region Nord, nestleder og
økonomiansvarlig i styre, Siv Gjertsen; Stiftelsen Sørlandet Krisesenter vararepresentant for styremedlem
Heidi Tanum, region Sørøst og Idun Moe Hammersmark; daglig leder i Krisesentersekretariatet.
Økonomisk utvalg skal levere sin anbefaling til styret
om økonomisk bærekraft for organisasjonen i løpet av
2021. Utvalget har hatt møter i januar og februar 2021.
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Medlemmer i Krisesentersekretariatet 2020
Navn

Driftsform

Region

Daglig leder

Kontakt

1

Alta Krisesenter

Ideell organisasjon

Nord

Gunn Andersen

post@altakrise.no

2

Gjøvik Krisesenter IKS

Interkommunalt
selskap

Sør-øst

Heidi Olden Eng

post@krisesenteret-gjovik.no

3

Harstad Krisesenter

Kommunalt

Nord

Ann Heidi Fagerli

post@harstadkrisesenter.no

4

Helgeland krisesenter

Kommunalt

Nord

Nina Ludvigsen

Mosjoen.Krisesenter@
vefsn.kommune.no

5

Indre Østfold
Krisesenter

Kommunalt

Sør-øst

Kari Mette Fjell

postmaster@ioks.no

6

Kongsberg Krisesenter

Kommunalt

Sør-øst

Anita Skullestad Borgan

post@kongsbergkrise.
no

7

Krise- og incestsenteret i
Fredrikstad

Ideell organisasjon

Sør-øst

Marie Linden

krisesenteret.fredrikstad@blaakors.no

8

Krisesenter
for Bergen og
omegn

Kommunalt

Vest

Pia Krüger Grönqvist

Krisesenteret.bergen@
bergen.kommune.no

9

Krisesenter vest
IKS

Interkommunalt
selskap

Vest

Britt Helen Aasbø

post@krisesentervest.
no

10

Krisesenteret
for Orkdal og
omegn

Ideell organisasjon

Nord

Liss Gjertsen

krisesenteretorkdal@
outlook.com

11

Krisesenteret
for Tromsø og
omegn

Kommunalt

Nord

Hanne Stenvaag

post@tromsokrisesenter.no

12

Krisesenteret i
Midt-Troms

Stiftelse

Nord

Mette Gregussen

post@ksmt.no

13

Krisesenteret i
Salten

Kommunalt

Nord

Wanja J. Sæther

krisesenteret@bodo.
kommune.no

14

Krisesenteret i
Sogn og Fjordane

Stiftelse

Vest

Wenche Hovland

post@krisesenteret.
sf.no
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Navn

Driftsform

Region

Daglig leder

Kontakt

15

Moss Krise
senter

Interkommunalt
selskap

Sør-øst

Arna Beate Hansen

post@krisesenteret-moss.no

16

Narvik og
omegn krisesenter

Ideell organisasjon

Nord

Eva Strømsnes

post@narvikkrisesenter.no

17

Nordmøre krisesenter IKS

Interkommunalt
selskap

Nord

Carina Ellingvåg

post@nordmorekrisesenter.no

18

Nord-Trøndelag
krisesenter IKS

Interkommunalt
selskap

Nord

Inger Lise Svendgård

krverdal@online.no

19

Oslo Krisesenter
og Kompetansesenter for vold
i nære relasjoner

Stiftelse

Sør-øst

Inger-Lise W. Larsen

postmaster@oslokrisesenter.no

20

Stiftelsen Sørlandet Krisesenter

Stiftelse

Sør-øst

Siv Gjertsen/Tove
Hægg Versland

post@krisesenteret.net

21

Sør-Helgeland
Krisesenter

Kommunalt

Nord

Bente Hongbarstad

krisesen@online.no

22

Trondheim
krisesenter

Kommunalt

Nord

Pernille Synnøve Tuva

krisesenteret.trondheim@trondheim.
kommune.no

23

Vest-Finnmark
krisesenter

Ideell organisasjon

Nord

Pirjo Anneli Eskelinen

post@vestkris.no

24

Vestfold Krisesenter

Stiftelse

Sør-øst

Heidi Tanum

post@skiv.no

25

Østre Agder
krisesenter

Interkommunalt
selskap

Sør-øst

Turid Holst-Pedersen

turid.holst-pedersen@
arendal.kommune.no
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Om medlemmene og medlemsarbeid

Medlemsundersøkelsen 2020

Organisasjonen hadde 25 medlemmer i perioden,
hvorav 15 er kommunale/IKS, 5 er ideelle organisasjoner og 5 er stiftelser.

Medlemsundersøkelsen ble sendt ut til Krisesentersekretariatets 25 medlemmer, og besvart av 21
medlemssentre. Det var første gang en slik undersøkelse ble sendt ut, noe som innebærer at den
mangler sammenligningsgrunnlag for tidligere år.
Det er også uklart hvilken tidsperiode medlemmene
svarte for.

Gjennom perioden har sekretariatet anvendt, i utstrakt grad, kvantitative undersøkelser i kontakten
med medlemmene. Grunnet et høyt antall mediehenvendelser om situasjonen på krisesentrene under
korona var kvantitativ metode effektiv for å kunne
representere medlemmene bedre i media. Sekretariatet jobbet parallelt med Bufdir i flere omganger. Fordi
sekretariatet ikke har tilgang til Bufdirs statistikk ble
mye arbeid gjort dobbelt hos sentrene.
Noen krisesentre har fått nye bygg. Flere har fått
nye daglig ledere: Nordmøre, Helgeland, Harstad og
Sogn og fjordane krisesenter. Vi ønsker dere hjertelig
velkommen til bevegelsen!

Medlemsundersøkelsen i sin helhet gir likevel god innsikt i hvordan Krisesentersekretariatet kan forbedre
seg. Undersøkelsen viste blant annet at medlemmene
oppfatter påvirkningsarbeid som Krisesentersekretariatets kjerneoppgave, mener at prosjekter,
allianser og utvalg er nyttige og noe Krisesentersekretariatet bør fortsette å administrere/ta del i, og at
Krisesentersekretariatet har et forbedringspotensial
når det kommer til både intern og ekstern kommunikasjon.

Det har i 2020 vært 4 utmeldinger av Krisesentersekretariatet: Indre Østfold krisesenter, Harstad krisesenter, Krisesenter Vest IKS og Kongsberg krisesenter. Årsakene til utmelding dreier seg i hovedsak
om stram økonomi på sentrene. Fellesnevneren for
sentrene som melder seg ut er at de er eller har blitt
kommunale.

Det ble også sendt ut en undersøkelse til ikke-medlemmer, for å få bedre kjennskap om hvordan ikke-medlemmer oppfatter oss. Her ble det blant
annet spurt om hvor god kjennskap sentrene har til
Krisesentersekretariatet og våre prosjekter, Krisesentersekretariatets politiske rolle, og vår synlighet i
media.

Sekretariatet har i 2021 startet en tettere kontakt
med sentrene. Det er iverksatt regionmøter før
årsmøtet slik at sentrene kan møte hverandre og sekretariatet for å bli bedre kjent. Sekretariatet opplever
samlingene som veldig nyttig. Siden det avholdes
digitalt årsmøte igjen i 2021 er det fint å kunne treffes
litt oftere.

Medlemsundersøkelsens resultater blir sendt ut til
medlemmene i første kvartal.

Det har i 2020 vært utarbeidet en brosjyre om hva
Krisesentersekretariatet er, står for og gjør. Målgruppene for brosjyren er kommuner, ikke-medlemmer og
medlemmer. Brosjyren forventes ferdigstilt i 2021.
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Sekretariat

Ansatte
Tove Smaadahl, ansatt som daglig leder frem til pensjonsavgang 24. januar 2020, 100%

Første februar flyttet sekretariatet til Mariboesgate 13, 0183 Oslo. ROSAs og VO-linjens ansatte er
samlokalisert med Krisesentersekretariatet. Bygget
eies av Malling og Co og ligger midt i Oslo sentrum.
Kontorene ligger i 4. etasje og er en del av Menneskerettighetshuset. I etasjen sitter der 6 andre organisasjoner: Human Rights House Foundation, Fellesrådet for Afrika, Voice of Tibet, Kvinnefronten, Fett og
Mental Health and Human Rights Info.

Idun Moe Hammersmark, ansatt som ny daglig leder
for Tove Smaadahl 1. februar 2020, 100%
Lone Alice Johansen, fast ansatt som informasjonsansvarlig og seniorrådgiver 100%. I permisjon
fra 18.05 2020 til 1.03.2021. Utvidet permisjon fra
1.03.2020 til 31.12.2021.

Etasjen drives av et styre bestående av alle daglige
ledere i organisasjonene. Styreleder er Aurora Nereid
i Fellesrådet for Afrika. Sekretariatet har søkt opptak
i styret i 2020. Saken behandles på årsmøtet for
Menneskerettighetshuset i mars 2021. Alle organisasjonene inngår i et spleiselag for fellesutgifter i etasjen
per kvadratmeter og antall ansatte.

Tiril Vold Hansen, kommunikasjonsansvarlig 100%.
Vikar for seniorrådgiver/informasjonsansvarlig
fra 18.05.2020 til 01.04.2021. Forlenget vikariat til
31.12.2021.
Eli Marie Resell Beenfeldt, vikar som informasjonsrådgiver 01.05.2020- 30.06.2020, 100%

Det har gjennom hele 2020 vært avholdt ukentlige
møter med alle daglige ledere i etasjen for å samhandle rundt korona og bruken av lokaler.

Marit Theiste Østlie, administrativ støtte, 29,5 timer i
perioden 26.03.2020-30.06.2020

Det avholdes faste kontormøter med hele staben i
Krisesentersekretariatet, VO-linjen og ROSA på mandager.

Anne Gåsefra, hospitant fra Oslo krisesenter i perioden 15.10.2020 -31.12.2020
Margrethe Rødland: korttidsengasjement for rapportskriving av Juleaksjonen 2019,
44 timer, 20.03.2020-30.03.2020

Sekretariatet har fra februar 2020 iverksatt en ny
digital plattform for samhandling med felles server og
lagring: Office 365. Dette er en god investering for organisasjonen og sikrer bedre tilgang til fellesarkiv. Det
har også vært en viktig plattform å ha på plass under
korona grunnet hjemmekontor, men også på grunn av
apper som blant annet Teams som gjør møtevirksomhet lettere.

Hege Mauroy, administrasjonskonsulent: engasjement fra 01.01.2021-30.06.2021

Det er Lillevik IT som er leverandør av IT-løsningene til
sekretariatet.
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Økonomi

Avslutningsvis er det satt ned et økonomiutvalg i
organisasjonen, som beskrevet under kapitelet om
organisasjon. Utvalget vil komme med anbefalinger
til styret om videre drift med økonomisk bæreevne i
løpet av året.

Organisasjonens resultat for 2020 er på 131 331,-.
Krisesentersekretariatets økonomi er svak. Det har
den vært over lengre tid da organisasjonen ikke har
forutsigbare inntektskilder fra flere enn sine medlemmer. Medlemskontingenten utgjør 77% av inntektsgrunnlaget til organisasjonen. Med sterk nedgang i
medlemsantall over de fem siste årene trenger organisasjonen å finne andre inntektskilder. Det ble av den
grunn lagt frem en økonomisk rapport for årsmøtet
med 8 tiltak for en mer bærekraftig økonomi fremover. Tiltakene er:

Organisasjonen gikk over til å føre regnskapet digitalt
i 2020 i programmet Power Office GO. Dette har ført til
mer oversiktlig føring og at prosjekter er ført separat.

Fond
• Fond for sosiale tiltak for barn som bor på krisesentrene. På fondets konto står pr. 31.12.2021 – 0,-.
Fondet ble avviklet av styret 30. november 2020.
• Fond for sosiale tiltak for å bedre livskvaliteten til
ofre for menneskehandel. På fondets konto står pr.
31.12.2020, kr. 343 089,-

1. Komme inn på statsbudsjettet
2. Øke medlemskontingenten
3. Søke momskompensasjon og andre støtteordninger
4. Etablere faste donorer og samarbeidspartnere
5. Øke medlemsmassen
6. Årsmøtet vedtar rammebudsjett
7. Økt merverdi for medlemmene
8. Digitale innsamlingskampanjer

Revisor
Revisor for Krisesentersekretariatet er Geir Bakke AS.
Revisor går av med pensjon i 2022 og organisasjonen
vil derfor bytte revisor i 2021.

Regnskapsførere

Styret har jobbet målrettet med flere av tiltakene
gjennom perioden, i tillegg til å øke administrasjonsandelen fra våre årlige prosjekter. Hovedfokuset er å
komme på statsbudsjettet i 2022 og sikre økt merverdi for medlemmene i 2021. Styret vil ikke jobbe med
tiltaket om å øke medlemskontingenten basert på
tilbakemeldinger fra årsmøtet i 2020 og i medlemsundersøkelsen om at dette ikke er mulig.
Organisasjonen har opprettet en avtale med en fast
donor fra privat næringsliv; Let’s Shine.

Regnskapsførere for Krisesentersekretariatet er
Lauritzen Regnskap AS. Kontaktperson er Bente
Bremnes.

Videre får organisasjonen årlig støtte fra Norsk Tjenestemanns lag. Det er gjennom året også kommet
inn flere gaver fra enkeltpersoner gjennom innsamlingsaksjoner på facebook. Disse gavene og donasjonene utgjør 0,3% av inntektsgrunnlaget for 2020 til
sammen. Vi er veldig glade for bidragene. Organisasjonen trenger allikevel flere slike faste avtaler og gaver
for å skape den økonomiske forutsigbarheten som
trengs fremover.
Krisesentersekretariatet har i perioden meldt seg inn
i Frivillighetsregisteret for å søke momskompensasjon. Dette ble ikke innvilget grunnet for svak andel av
frivillige i organisasjonen. Sekretariatet vil søke igjen
for 2021, men antar at grunnlaget for avslaget fra
2020 vil være det samme i 2021.
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Veien fremover …
…går via forutsigbar finansiering. Det vil gi organisasjonen vår en
nødvendig sikkerhet for å fortsette og kjempe for våre mål. Arbeidet
med å komme på statsbudsjettet 2022 er i gang. Vi har fått med oss
flere politiske partier på laget allerede.
Jeg har hatt mitt første år som leder i Krisesentersekretariatet. Året
har vært sterkt preget av annerledeshet for de fleste, som styret
bemerker i sin innledning. Jeg har tatt over en organisasjon som
har vokst frem med Tove Smaadahl i front. Smaadahl har lagt bak
seg solid og omfangsrikt arbeid som jeg kan spasere inn i, overta og
jobbe videre med. Smaadahls engasjement og gjennomslagskraft
har vært og er en stor inspirasjon for meg.
Samtidig er organisasjonen i omstilling og behøver å gå nye veier. Vi
har måttet nedskalere et visst antall prosjekter. Det har i perioden
kommet tydelig frem at vi trenger å styrke arbeidet med våre kjerneoppgaver som medlemsarbeid og kommunikasjon. Jeg ser frem til
å jobbe videre med dette i året som kommer.
I desember 2020 mottok vi utredningen fra partnerdrapsutvalget
med blandede følelser. Vi er stolte av å vite at Smaadahl har vært
forkjemper for at dette arbeidet skulle starte for over ti år siden.
Samtidig er det trist at partnerdrapsstatistikken fortsatt er høy.
Utvalget finner det nødvendig med 70 anbefalinger og tiltak for å få
ned disse tallene. Den gode nyheten er at de fleste tiltakene finnes,
men implementeringen går for seint. Krisesentersekretariatet vil gå
regjeringen i sømmene for å påse at tiltakene kommer i gang.
Det er ufattelig at det gjennom et år med korona, der vold mot
kvinner har økt, blir lagt frem lovforslag som svekker voldsutsattes
rettigheter. Jeg kan nevne rettshjelpsutvalgets utredning som vil
frata voldsutsatte retten til rettshjelp, for ikke å nevne nytt lovforslag om at voldsutsatte må gå til sivilt søkmål mot voldsutøver for å
kunne få dom for erstatning. Dette er politikk som ikke samstemmer
med virkeligheten, den virkeligheten som nå er enda hardere for
voldsutsatte.
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Vi, som organisasjon, går inn i nok et spesielt år. Organisasjonen
vil måtte prioritere knallhardt for å kunne disponere tiden sin til å
øke inntektsgrunnlaget før 2022. Dersom vi ikke konsentrer oss om
dette arbeidet, vil ikke Krisesentersekretariatet være slik vi kjenner
det i 2022.
Vi trenger også å stå sammen med flere i vårt arbeid og få flere
medlemmer. Dette er en klar beskjed fra våre medlemmer gjennom
medlemsundersøkelsen 2020. Vår organisasjon trengs, vi må få
flere med på laget!
Parallelt med vårt arbeid om å styrkes økonomisk vil også internjusteringer hos sekretariatet prege året som kommer. VO-linjen
åpner en nasjonal chat og utvides med flere antall ansatte. Videre
lever vi i uvisshet om hvordan omorganiseringen av menneskehandelsfeltet blir og derav, på hvilken måte eller når, prosessen med
ROSA gjenopptas i Justisdepartementet.
Selv om året er fullspekket med internarbeid så ser jeg frem til å
daglig jobbe for at tiltak og vilkår for voldsutsatte på landsbasis er
mest mulig likt. Den jobben står jeg sammen med dere om. Takk for
samarbeidet.
Idun Moe Hammersmark
Daglig leder Krisesentersekretariatet

Styrets signatur:

_______________________________

_______________________________

Inger-Lise Walmsness Larsen , sign
Styreleder representant region sørøst

Tiril Vold Hansen, sign
Ansattrepresentant

_______________________________
Gunn Andersen , sign
Nestleder, styrerepresentant region nord

_______________________________
Wanja J. Sæther, sign
Styrerepresentant region nord

_______________________________
Heidi Tanum, sign
Styrerepresentant region sørøst

_______________________________
Liss Gjertsen, sign
Styrerepresentant region vest
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KRISESENTERSEKRETARIATET
Mariboesgate 13, 0183 Oslo
Telefon: 905 79 118
E-post: post@krisesenter.com

STØTT OSS
Vipps til 22257
eller bruk kontonummer:
1607.43.15031

