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DETTE FÅR KRISESENTERE FRA KRISESENTERSEKRETARIATET: 

 

 Krisesentersekretariatet (KSS) genererte 3.5 millioner i støtte til landets krisesenter i 2021 
gjennom sommer- og juleaksjonen til Gjensidigestiftelsen. Kommunale krisesentrene kan ikke 
søke om penger fra Gjensidigestiftelsen. Det gjør KSS på deres vegne. KSS har i 2022 fått 
tildelt 4,3 millioner til årets sommer- og juleaksjon. 

 Medlemmer i KSS kan søke om penger fra organisasjonens gavefond. Gavefondet går 
uavkortet til tiltak til brukere på krisesentrene. Pengene i gavefondet kommer fra både 
privatpersoner, bedrifter og organisasjoner. 

 KSS arrangerer årsmøte og fagdag for våre medlemmer hvert år. I 2022 åpnet vi for første 
gang fagdagen for alle krisesentre, som en smakebit på hva KSS kan tilby, og strømmet også 
arrangementet. Dette er gode arenaer for faglig påfyll, nettverksbygging og 
erfaringsutveksling. I 2022 har KSS også fått egne prosjektmidler til å arrangere en 
fagkonferanse for alle landets krisesentre – den holdes i Oslo i november. 

 Krisesentersekretariatet sender ut et månedlig nyhetsbrev til våre medlemmer – der 
informerer vi blant annet om aktuelle muligheter for kompetanseheving med faglig 
oppdatering, relevant forskning på feltet, politikk som berører området, status for pågående 
prosjekter og informasjon om nye muligheter for både spisset kunnskap og mer vidtfavnende 
kompetanse om vold i nære relasjoner.   

 KSS er et bindeledd mellom våre medlemmer og politisk ledelse. 22. mars arrangerte KSS et 
frokostseminar og møte mellom krisesentrene og Barne- og familieminister Kjersti Toppe samt 
stortingspolitikere fra Høyre, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne. KSS skriver høringer og 
følger politikkutviklingen på Stortinget tett, og har blant annet møter med representanter fra de 
ulike partiene og driver annet påvirkningsarbeid. 

 KSS drifter ROSA – den nasjonale hjelpetelefonen for ofre for menneskehandel og Vold- og 
overgrepslinjen, som er en nasjonal telefon- og chattetjeneste for utsatte, pårørende og 
hjelpeapparat. VO og ROSA innehar verdifull spisskompetanse og samarbeider tett med 
krisesentrene. De reiser også rundt og har opplæring, fagdager og erfaringsutveksling. 

 KSS, som er en nasjonal organisasjon, får jevnlige henvendelser fra nasjonale media. 
Organisasjonen er med å sette vold i nære relasjoner og krisesentertilbudet på dagsorden. 

 KSS er en del av nettverket Nordiske kvinner mot vold. Nettverket arrangerer en årlig 
konferanse som går på rundgang mellom landene Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, 
Færøyene og Grønland. I 2022 arrangeres konferansen på Færøyene og KSS vil være 
representert. 

 KSS er samarbeidspartner i flere forskningsprosjekter, blant annet «Avvergeplikt i møte med 
partnervold» https://www.hivolda.no/avvergeplikt-og-partnervold  

 KSS er samarbeidspartner i nasjonale prosjekter som Taushet tar liv og Se Sammenhengen, 
samt at vi er medlem i allianser som Rød knapp (Stopp vold mot kvinner) og 
Samtykkealliansen. 

 KSS søker og får prosjektmidler til å lage og distribuere brosjyrer til alle krisesentrene, 
brosjyrene er gratis for medlemmer. 

 

Som medlem i KSS får senteret tilgang til både et faglig og sosialt nettverk. Senteret har også større 
mulighet til politisk påvirkning gjennom vår nasjonale organisasjon. Medlemssentre har dessuten 
tilgang til flere økonomiske støtteordninger. 

Vil deres senter ha besøk av KSS? Send gjerne en henvendelse til: post@krisesenter.com  

 


