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INNLEDNING
Også i 2021 satte koronapandemien sitt preg på samfunnet, og det har vært særlig viktig
å opprettholde normal drift av samfunnskritiske funksjoner som krisesenter. For å kunne
opprettholde kjernefunksjonen, som er å ivareta sikkerheten til voldsutsatte kvinner,
menn og deres barn, har andre oppgaver og prosjekter bli nedprioritert, som f. eks
miljøarbeid og utadrettet virksomhet.
Krisesenteret har kunnet drive de lovpålagte

et år med historisk stor arbeidsmengde. I

tjenestene som normalt hele året og tatt imot

tillegg til økt arbeidsmengde, har det vært

alle brukere som har behov for tilbudet. Likevel

mindre sosial kontakt og skiftende smittetrykk

må det påpekes at koronarestriksjoner har

og regelverk. Samlet har dette ført til et

påvirket arbeidshverdagen til krisesenterets

press på krisesenterets ansatte som ikke er

ansatte og tilbudet til brukerne. Avstandskrav

gunstig i lengden. De ansatte har levert gode

og behov for beredskap i tilfelle smitteutbrudd

tjenester i usikre tider og med historisk høyt

har ført til at færre kunne være på arbeidsstedet

sykefravær, og skal berømmes for sin innsats.

samtidig. Samtidig som pågangen på

Fremover vil krisesenteret satse på veiledning

krisesenterets tjenester har vært lik eller

og kompetanseheving, samt psykososialt

større enn før pandemien. Dette har medført

arbeidsmiljø.

at krisesenterets ansatte har vært gjennom
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Krisesenterets brukere
Antall kvinnelige beboere har gått noe opp igjen fra 2020, med 192 opphold mot 172
året før. Dette er på samme nivå som årene før pandemien. Antall menn har gått ned
fra 34 de siste par årene til 31 i 2021. 114 barn bodde ved senteret i løpet av fjoråret. Det
ble gjennomført 1097 enesamtaler (dagbrukere) i 2021, noe som var det høyeste antall
samtaler i løpet av et år noensinne.
Voksne på krisesenteret
De 192 kvinnene bodde til sammen 3237
døgn, mens de 31 mennene bodde 282 døgn
totalt. Kvinnene bodde åtte døgn lenger enn
mennene i snitt. Det er ofte flere årsaker til at
kvinnene bor lenger ved senteret.De har i større
grad med seg barn som gjør det vanskeligere
å komme inn på leiemarkedet, de har i mindre

I 2020 så vi at de som ankom senteret oppgav
mer vold og mer alvorlig vold enn det vi var vant
med. Dette så vi ikke i samme grad i 2021, type
og mengde vold var mer sammenlignbar med
2019 og årene før. De vanligste typene vold
beboerne oppgir er psykisk vold (67 prosent),
fysisk vold (46 prosent), trusler (39 prosent) og
negativ sosial kontroll (15 prosent)

grad egen økonomi når de ankommer senteret,

54 prosent av beboerne ved krisesenteret

slik at dette må ordnes før flytteprosessen

i 2021 hadde innvandrerbakgrunn. Dette

kan begynne , men ikke minst skyldes det at

tallet har ligget stabilt i flere år. Vi ser

kvinnene i større grad har en sikkerhetssituasjon

at prosentvis er tallet på brukere med

som tilsier at de må bo lenger ved senteret.

innvandrerbakgrunn høyere enn mennesker
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med innvandrerbakgrunn generelt i samfunnet.

Krisesenteret samarbeider imidlertid godt

Dette henger ofte sammen med mindre

med barneverntjenestene i nedslagsfeltet.

sosialt nettverk, lav sosioøkonomisk status /

Derfor hender det at ungdommer får et

manglende tilknytning til arbeidslivet og dårlig

botilbud ved senteret uten foresatte dersom

språk/samfunnsforståelse. Alle disse faktorene

barneverntjenesten mener at det er den beste

både øker sannsynligheten for vold, og gjør det

løsningen for voldsutsatte mindreårige.

også vanskeligere å komme seg et av et voldelig
forhold.
Krisesenteret brukere kommer fra alle lag
av samfunnet og er en svært heterogen
gruppe, men det er en overrepresentasjon av
mennesker med mange sårbarhetsfaktorer. For
eksempel hadde bare 15 prosent av beboerne
fulltidsjobb og 12 prosent hadde deltidsjobb.
Videre oppgav 17 prosent at de hadde en
kronisk somatisk sykdom, 30 prosent oppgav
en psykisk lidelse og ni prosent oppga at
de hadde en funksjonsnedsettelse. I tillegg
hadde krisesenteret mange veldig unge
beboere i fjor; hele 18 var 18 år eller yngre. I
utgangspunktet må beboerne være myndige
for å få et selvstendig botilbud ved senteret.
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De siste par årene har det vært satt fokus på

som følge av at far eller stefar utøver vold mot

at det er sammenheng mellom vold i nære

barnet eller barnets mor. Krisesenteret har

relasjoner og vold mot kjæledyr, og også at det

som mål at alle barn skal ha skoletilbud mens

å ha et dyr kan være en barriere mot å oppsøke

de bor på senteret. Helst ved sin egen skole,

krisesenter. Krisesenteret i Stavanger har i

men når dette ikke er mulig å gjennomføre får

mange år tillatt små dyr på senteret sammen

de skoletilbud ved senteret. Dette fungerer

med beboerne, og samarbeider også med en

stort sett greit da barna sikres skoleskyss av

dyrekennel når det ikke er så mulig å ha med

sin hjemkommune. Dessverre er det slik at

seg kjæledyret. I fjor fikk 18 kjæledyr være med

barnehagebarn som oftest ikke har krav på skyss

på senteret eller bodde på kennel i regi av

til barnehagen. Derfor får mange av barna et

krisesenteret.

uheldig avbrudd fra sin daglige rutine mens de

Barn på krisesenteret

Beboere på Krisesenteret

2018

2019

2020

2021

114 barn bodde til sammen 2528 døgn ved

Kvinner

197

205

172

192

krisesenteret i fjor, det var ett barn mer enn

Menn

33

34

34

31

Barn

148

94

113

114

Total

378

333

319

337

% utenlandske beboere

56 %

63 %

58 %

54%

ofte utgjør den største gruppen av barn på

Overnattingsdøgn

2018

2019

2020

2021

senteret. 68 prosent av barna hadde foreldre

Kvinner

4011

3120

3148

3237

med innvandrerbakgrunn, noe som er en liten

Menn

809

778

705

282

nedgang fra året før. Ni av ti barn bor på senteret

Barn

3856

1923

1830

2528

935

998

972

1097

8676

5821

5683

7144

året før, men det totale antallet døgn økte med
nesten 700. Av disse var 57 barn fem år eller
yngre. Krisesenteret ser at de yngste barna

Dagbrukere
Total overnattingsdøgn
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bor på senteret. Krisesenteret forsøker å bøte

86 av samtalene var med en mannlig bruker.

på dette med aktiviteter for barna, men har ikke

Litt flere dagbrukere enn beboere hadde

ressurser til å gi et tilsvarende tilbud. I løpet av

innvandrerbakgrunn.

2021 ble det også en del begrensninger som
følge av koronarestriksjoner.
Dagbrukere
Krisesenteret tilbyr samtaler til voldsutsatte
som ikke bor på senteret. Disse brukerne kalles
dagbrukere. Samtalene kan være rådgivning
i forhold til vold og sikkerhet, det kan handle
om veiledning eller henvisning til annet
hjelpeapparat, samtaler med terapeutisk
effekt, eller for å få hjelp til praktiske oppgaver
som å fylle ut søknader. Samtalene kan være
på senteret eller på telefon. Under pandemien
ønsket noe flere å ha samtalene på telefon.
Likevel oppgir bare 12 prosent av brukerne i fjor
at smitte var årsaken til ønske om å ha samtalen
på telefon. 17, 5 prosent oppgir avstand som
årsak. Totalt gav krisesenteret 1097 slike
samtaler i 2021, hvorav 580 var på telefon.
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Samarbeid og utadrettet virksomhet
Utadrettet virksomhet er en viktig del av samfunnsansvaret til krisesentrene, inkludert
informasjon både til de som selv er voldsutsatt og til hjelpeapparatet. Grunnet strenge
smitteverntiltak store deler av året ble den utadrettede virksomheten redusert. Likevel
fikk vi gjennomført ganske mange foredrag og besøk. Blant annet var vi ved flere
videregående skoler i forbindelse med satsingsområdet Kjærestevold og digital vold.
Vi møtte også familievernkontoret, Nav-kontorer, barnevern og helseinstanser. I tillegg
samarbeidet vi med flere frivillige organisasjoner.
De ansatte er representert i flere

ble flyttet til 2021. I oktober gjennomførte vi

nettverksgrupper, Nettverk mot æresvold,

en to dagers konferanse med tittelen «Klok

nettverk mot menneskehandel og

av skade». Konferansen hadde fokus på

konsultasjonsteam for voldssaker barn og

forebygging av vold i nære relasjoner både

konsultasjonsteam voldssaker voksne med

på individnivå og samfunnsnivå. Det var gode

funksjonsnedsettelser.

innlegg om risikovurderinger, konsekvenser

I 2020 var krisesenteret i Stavanger 40
år. Det skulle feires ved å avholde en
jubileumskonferanse. Det ble ikke mulig å
gjennomføre denne i jubileumsåret så den

av voldsutsatthet og samfunnsperspektiv
på forebygging av vold i nære relasjoner.
Konferansen hadde 175 deltakere fra mange av
våre samarbeidspartnere, og vi fikk veldig gode
tilbakemeldinger fra deltakerne.
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Ansatte
De ansatte har gjort en formidabel innsats for

voldsutsatte med funksjonsnedsettelse. Vi

å kunne tilby gode tjenester midt en pandemi.

kjøpte også inn en del nye fagbøker. En del av

Smitteverntiltak har gjort at staben deler av året

de ansatte måtte være hjemme i løpet av året i

har vært delt i team. Sammen med avstandskrav

karantene, eller med så milde symptomer at de

og stor pågang av brukere har dette gitt en enda

faktisk var arbeidsføre. Da var det greit å utnytte

travlere og mer uforutsigbar arbeidshverdag

tiden til kompetanseheving.

enn det de er vant med til vanlig. De ansatte
har likevel greid å stå i jobben og møtt brukerne
med omsorg og smil.

Med hjelp av tilskuddsmidler utdannet vi to nye
Circle of security – foreldreveiledere. Vi ser at
mange foreldre som kommer til senteret har

Sykefraværet var som året før uvanlig høyt.

nytte av veiledning, og det oppleves nyttig for

Krisesenteret har vanligvis hatt et sykefravær på

de ansatte å ha kompetanse på dette området.

rundt fire prosent, men i fjor var sykefraværet på
12, 3 prosent. Dette skyldes både svært alvorlig
sykdom hos noen av de ansatte, men også
sykefravær som kan relateres til Covid-19.

Krisesenteret har avtale med en
psykologspesialist som har vold som sitt
kompetansefelt om å veilede ansatte. I fjor fikk
både en gruppe veiledning og den nyansatte

For å ivareta de ansatte faglig laget vi nye

psykologen fikk også veiledning. Det er viktig å

kompendier med nyttig ny kunnskap om bla.

ivareta ansatte med stor arbeidsbelastning slik

psykiske lidelser, rus, ensomhet, selvskading,

at vi i større grad kan unngå utbrenthet eller

kjønnslemlestelse, vold mot eldre, samt om

sekundærtraumatisering.
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Prosjekter
Krisesenteret mottok i 2021 tilskuddsmidler

nettverk og lite pågangsmot til å starte opp med

fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

trening / fritidsaktiviteter. Vi vet at både sosialt

(Bufdir) for å bedre tilbudet til særlig sårbare

samvær og det å være ute i bevegelse er gunstig

grupper på krisesenteret. Krisesenteret ønsket

for helse og livsmestring. Pandemien satte sitt

å kunne tilby denne gruppen oppfølging av

preg også på turgruppen, men det ble i løpet av

psykolog. Erfaringer viser at denne gruppen

året likevel gjennomført 20 turer.

har dårligere psykisk helse, i mindre grad
oppfyller inntakskriterier for annen psykologisk
oppfølging, og i større grad drar tilbake til
voldsutøver eller har gjentatt opphold på
krisesenter. Et av hovedmålene med dette
prosjektet har vært å gi krisesenterbrukere
verktøy for egen mestring og ekstra støtte i
reetableringsfasen.
Krisesenteret mottok folkehelsemidler fra
Stavanger kommune for å starte opp turgruppe
for krisesenterets brukere. Mange av de som
benytter seg av krisesenterets tilbud har lite

Krisesenteret hadde fått tildelt midler
til å gjennomføre Circle of Security –
foreldreveiledningsgrupper før pandemien
kom. Det ble vanskelig å gjennomføre grupper
i 2020, så midlene ble overført. I løpet av 2021
ble det gitt foreldreveiledning både i gruppe og
individuelt. I tillegg utdannet vi to nye veiledere.
Krisesenteretvar så heldig å få tildelt
56 000 kroner av Stavanger kommune til et
innovasjonsprosjekt. Ved å sette opp skjerm i
resepsjonsområdet skal beboere selv kunne
finne sitt språk og velge en rekke tjenester
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de ønsker hjelp til under sitt boopphold
ved krisesenteret. Det kan være praktiske
ting som nytt sengetøy, hjelp til å stille på
temperaturmåler, tv som ikke virker, barnepass
mm, men også at de ønsker samtale med
primærkontakt, samtale med annen ansatt,
tolk, ansatt som arbeider med barn, ønske
om advokat, hjelp til å kontakte Nav, politi,
barnevern mm. Disse gjøremålene havner i
gjøremålsliste til de ansatte på applikasjonen
som allerede er i bruk ved krisesenteret.
Ingen personopplysninger registreres.
Det som kommer opp er: Rom 14 ønsker
samtale med tolk. Hensikten er å bedre
tilbudet til krisesenterets mange brukere
med minoritetsbakgrunn, men vil også være
tilgjengelig for alle som behersker norsk.
Krisesenteret erfarer at mange beboere ikke vil
være til bry for de ansatte i en travel hverdag.
Håpet er at dette vil senke terskel forå be om
hjelp for alle.
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Forenklet regnskap 2021
Ansvar
360060

Regnskap 2021 Budsjett

Avvik i kr

Forbruk

Årsbudsjett

Årsforbruk

Alle

Gruppeart

13 744 322

13 735 000

-9 322

100,07

13 735 000

100,07

Krise
senteret

13 744 322

13 735 000

-9 322

100,07

13 735 000

100,07

360060
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Lønn og sosiale utgifter

14 189 130

15 182 000

992 870

93,46

15 182 000

93,46

360060

11

Kjøp varer/tjen. som inngår i
komm.tj.prod.

3 543 819

3 064 000

-479 819

115,66

3 064 000

115,66

360060
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Kjøp varer tjen.som inngår i
komm.tj.prod.

1 295 595

239 000

-1 053 595

540,83

239 000

540,83

360060

13

Kjøp av tjen som erstatter
komm.tj.prod.

3 412

0

-3 412

0

0

0

360060

14

overføringer

441 214

81 000

-360 214

544,71

81 000

544,71

360060

15

Finansutgifter

406 742

174 000

-232 742

233,76

174 000

233,76

360060

17

Overføringer med krav til
motytelse

-5 680 412

-4 566 000

1 114 412

124,41

-4 566 000

124,41

360060

18

Overføringer uten krav til
motytelse

-12 500

0

12 500

0

0

0

360060

19

Finansinntekter

-439 677

-439 000

677

100,15

-439 000

100,15
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Revisor:
Siv Øiesvold

Dato:
22.03.2022

Til Stavanger kommune
v/Monica Velde Viste
monica@stavanger.kommune.no

UAVHENGIG REVISORS BERETNING VEDRØRENDE VERTSKOMMUNESAMARBEIDET
KRISESENTERET I STAVANGER
Konklusjon
Vi har revidert Stavanger kommunes regnskapsoppstilling for vertskommunesamarbeidet
Krisesenteret i Stavanger. Regnskapsoppstillingen viser brutto utgifter på kr 19 879 912 for året 2021.
Overføringer fra samarbeidende kommuner på kr 3 825 452. Netto utgifter er på kr 13 744 322.
Vi mener at den medfølgende regnskapsoppstillingen i det alt vesentlige gir en dekkende framstilling
av Krisesenterets utgifter per 31.12.21.
Grunnlag for konklusjon
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til
disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av regnskapsoppstillingen.
Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Ledelsens og de som har overordnet ansvar for styring og kontroll sitt ansvar for oppstillingen
Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapsoppstillingen og for at den gir en dekkende
framstilling i samsvar med de kravene i rammeverket som er relevante for utarbeidelsen av en slik
regnskapsoppstilling, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre
utarbeidelsen av en regnskapsoppstilling som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som
følge av misligheter eller feil.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av regnskapsoppstillingen
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapsoppstillingen som helhet
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å
avgi en revisjonsberetning som gir uttrykk for vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad
av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske
beslutninger som treffes av brukerne på grunnlag av denne regnskapsoppstillingen.

Adresse:
Strandkaien 36, 4005 Stavanger

Organisasjonsnr.:
887 052 832

Telefon:
40 00 52 00

Epost:
post@rogaland-revisjon.no
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Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele
revisjonen. Vi gjør også følgende:
•

Identifiserer og anslår risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapsoppstillingen, enten det
skyldes misligheter eller utilsiktede feil, utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å
håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke
blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av
intern kontroll.

•

Opparbeider oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll.

•

Evaluerer den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i regnskapsoppstillingen, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt regnskapsoppstillingen gir uttrykk for de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.
Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det
planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også
informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om
eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Stavanger, 25.03.2022
Rogaland Revisjon IKS
Elektronisk signert
Kristian Berland
Statsautorisert revisor
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Elektronisk signatur
Signert av

Berland, Kristian
Norwegian BankID

Dato og tid
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

25.03.2022 12.35.16

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en
håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på
de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med
innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.

