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Oppsummering

Krisesenteret i Moss er et lavterskeltilbud og dekker krisesentertilbudet i
samarbeidskommunene Moss, Rygge, Råde og Våler. Krisesenteret tilbyr voldsutsatte
kvinner et trygt sted å bo, dagsamtaler og veiledning over telefon, samt foreldreveiledning,
arbeid med barn og unge, grupper, nettverk og praktisk bistand opp mot resten av
hjelpeapparatet.

Det har vært stor aktivitet på krisesenteret i 2016. Antall brukere av krisesenteret har vært
stabilt de siste årene. Gjennomsnittlig antall overnattingsdøgn har økt noe, som kan skylder
tyngre saker med høyt risikonivå, samt generelt vansker med å skaffe bolig.

Krisesenteret har mottatt over 700’ i prosjektmidler, og deltar i et nasjonalt prosjekt for å gi
et krisesentertilbud til sårbare grupper.

Krisesenteret har et koordinerende oppfølgingsansvar for Handlingsplan mot vold i nære
relasjoner i Mosseregionen (2015-2019) og har gjennomført to store fagkonferanser for
ansatte i kommunene, politi og frivillige organisasjoner i Mosseregionen. Det er utarbeidet
tiltakskort som er distribuert til kommunenes ansatte, samt at det er utviklet en felles
brosjyre for hjelpeapparatet mot vold i nære relasjoner i Mosseregionen. Mosseregionen har
fått sin egen nettside utenvold.no og inneholder informasjon om hjelpetilbudene for både
voldsutsatt, voldsutøver og hjelpeapparatet.

1600 ansatte i
skole og
barnehager i
Mosseregionen
var samlet til
stor
fagkonferanse
med temaet
«Hvordan
snakke med
barn om vold»,
arrangert av
krisesenteret.
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Formål

Alle kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold i nære relasjoner skal gjennom
krisesenterets tilbud få hjelp til et liv uten vold. Med «alle» menes også sårbare grupper som
personer i aktiv rus, med psykiske lidelser og funksjonsnedsettelser. Tilbudet ved
krisesenteret skal være faglig forankret i henhold til nyere forskning, og skal inneholde
elementer som ivaretar hele mennesket slik at brukere raskt kommer seg videre til et liv
uten vold. Krisesenteret drives ut fra prinsippet hjelp til selvhjelp.

Driften ved krisesenteret følger Lov om kommunale krisesentertilbud (2010). Virksomhetens
selskapsavtale bygger på krisesenterloven og Lov om interkommunale selskaper (1999).

Utviklingsområder
Strategiplan
Styret har utarbeidet en strategi- og kompetanseplan for krisesenteret.

Nasjonalt prosjekt: «Krisesentertilbudet til sårbare grupper»
Mosseregionens kommuner deltar i et nasjonalt prosjekt i regi av
BLD/BUFDIR/Justisdepartementet. Ulike modeller for å gi et krisesentertilbud til sårbare
grupper skal prøves ut - rus, psykiatri, funksjonsnedsettelser. Kirkens bymisjon inngår også i
prosjektet og Krisesenteret i Moss er prosjektkoordinator med prosjektleder innleid fra
Agenda Kaupang og de fire eierkommunene står som prosjekteier.

Styret har besøkt Babettes hus i Kristiansand, for å studere en modell som gir
krisesentertilbud til kvinner i aktiv rus. Babettes hus er et kommunalt, lavterskel botilbud for
kvinner i aktiv rus, og der krisesenteret disponerer to plasser.

Styret under besøket på
Babetteshus i
Kristiansand
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Prosjekter
Krisesenteret har mottatt prosjektmidler til følgende prosjekter:

 Ukentlige aktiviteter til barn (BUFDIR)
 Bygging av nytt samtalerom /sanserom for barn, oppgradering av ungdomsrommet
(BUFDIR)

 Gratis advokatbistand for kvinner som ikke har krav på gratis advokathjelp (Statens
Sivilrettsforvaltning)

 Lederutvikling/coaching/prosjektledelse (OU-midler)

 I 2016 har krisesenteret mottatt midler fra
Statens Sivilrettsforvaltning for å kunne
tilby gratis advokatbistand til voldsutsatte i
saker som barnefordeling, oppgjør/skifte,
opphold, barnevern etc).

16 personer har benyttet tilbudet, med i
snitt 1,75 timer pr bruker. Det har i tillegg
vært ukentlig annonsering i Moss Avis som
også har medført henvendelser fra
voldsutsatte som også ønsker å benytte
dagtilbudet ved krisesenteret.

Krisesenterbygget
Loven stiller ingen direkte krav til fysisk standard. I evaluering av krisesenterloven (2015)
anbefales imidlertid en «tilskuddsordning slik at etterslep i fysisk standard og sikkerhet kan
utbedres raskt.» Sikkerheten på krisesenteret er nå ganske god, men har noe «etterslep i
fysisk standard». Styret utreder mulige alternativer for utbedring av dette og har utarbeidet
en plan for hvordan fremtidens krav til krisesenterbygg skal ivaretas. Tilstandsrapport, takst
og vedlikeholdsplan foreligger. Drenering av gammel del av bygget etter vannlekkasjer er
utført.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner – status
I handlingsplanens første virkeår er følgende tiltak iverksatt og gjennomført:

 To fagkonferanser om det å snakke om vold gjennomført i Mosseregionen:
- Foredragsholder Judith van der Weele. 180 ansatte fra helsestasjoner,
barnevern, politi, krisesenter, konfliktråd, Homestart.

- Reidun Dybsland og Inge Nordhaug (RVTS). 1600 ansatte i skoler og
barnehager.
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Fagkonferanse for 1600
ansatte i skole og barnehage
i november i regi av
krisesenteret i Moss.

 Regionens nye tiltakskort trykket opp og distribuert til alle ansatte: "Hva gjør jeg ved
mistanke om vold?" - hhv vold mot BARN og VOKSNE

 Ny felles brosjyre for hjelpeapparatet mot vold i nære relasjoner i Mosseregionen er
trykket opp og distriubert til elever og foresatte i skole og barnehage, samt at den
legges ut på venterom ved nav, lege og tannlege osv.

 Ny felles nettside for hjelpeapparat, voldsutsatte og voldutøvere i Mosseregionen
UTENVOLD.NO der man kan finne kontaktinfo til hjelpetilbudene, og at
hjelpeapparatet kan finne handlingsplan, tiltakskort, undervisningsopplegg med mer.
Nettsiden er et supplement til den nasjonale portalen DINUTVEI.NO.

 Møte med barnevernslederne i Mosseregionen hvor samarbeidsrutiner ble drøftet.
Utkast utarbeides.
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Informasjon og foredrag
Krisesenteret har holdt flere foredrag om handlingsplanen og tilbudet ved krisesenteret:

- Leder av helsestasjonen i Rygge, Marit Krogstad, og daglig leder ved krisesenteret holdt
foredrag om planarbeidet under Fylkesmannens koordinatorsamling i Østfold: «Økt
kompetanse om kommunale planprosesser med fokus på Barnekonvensjonen»/
Sjumilssteget.

- Konferanse i Kristiansand «Nordiske kvinner mot vold»: Foredrag under workshop om
handlingsplanen med tema: «Hvordan posisjonere krisesenteret for å bidra til
kommunens voldsforebyggende arbeid?»

- Krisesenteret og politiet holdt foredrag om handlingsplanen, tiltakskjeden, samt om
tilbudene til kvinner og barn ved krisesenteret - for ansatte ved legevaktene i Østfold.

- Eldrerådet i Rygge
- Malakoff videeregående skole, helsefagarbeidere vg1 og vg2
- Moss Voks, helsedag, 3 klasser
- Metodist kirken under 8. mars feiring
- Tirsdagsklubben på Halmstad
- Konferanse helsefagarbeidere
- Avdelingsmøte for helsestasjonen i Moss

Nasjonalt
- Krisesenteret i Moss har deltatt i workshop i regi av BUFDIR for å utarbeide en
fagveileder til kommunene om hhv 1) krisesentertilbudet til barn 2) regelverket 3)
samarbeid med hjelpeapparatet

- Daglig leder ved Krisesenteret i Moss stiller fast som én av to representanter fra
krisesentersekretariatet under Justisdepartementets årlige: «Forum for samarbeid
mellom frivillige organisasjoner og nasjonale myndigheter i arbeidet mot vold i nære».
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- Daglig leder har deltatt i en nasjonal arbeidsgruppe for å utarbeide den nasjonale
portalen om vold i nære relasjoner DINUTVEI.NO.

- Riksadvokatens har vold i nære relasjoner som 1. prioritet i sitt årlige rundskriv til
landets politidistrikt.

- Mosseregionens handlingsplan mot vold i nære relasjoner er for øvrig nevnt i BLDs
familiemelding (Meld. St. 24).

Forestillingen SEVEN, om sju
kvinnerettsforkjempere fra forskjellige
deler av verden, ble fremført av sju
kvinner fra Mosseregionen på
Parkteatret og Rygge ungdomsskole.
Fem av disse syv lokale kvinnene er
tilknyttet Krisesenteret i Moss- i
representantskap, styret og daglig leder.

Organisasjon
Krisesenteret i Moss er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Moss, Våler,
Råde og Rygge.

Representantskapet
Representantskapet har hatt 2 møter og består av:

Moss Tage Pettersen - leder
Benedicte Lund - vara
Hanne Tollerud
Shakeel Rehman – vara

Rygge Inger-Lise Skartlien - nestleder
Finn Blakstad - vara
Gerd Louise Molvig -
Rune Olsen - vara

Våler Reidar Kaabbel
Karianne Kullerud – vara
Brynjar Høidebraaten
Britt Johanne Østby - vara

Råde Rene Rafshol
Fredrikke Stensrød -vara
Anne-Mari Romuld Hansen
Marita Alvær – vara
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Styret
Det har vært avholdt 5 styremøter og nytt styre ble valgt i mai 2016:

Leder Anne Bramo, Moss
Nestleder Ida Elisabeth Thorbjørnsen, Rygge
Medlem Elisabeth Heltne Åsskau, Råde
Medlem Gunnar Skallerud, Våler
Medlem Terje Turøy, Moss
1. vara Shehryar Khan, Rygge
2. vara Kari Koppang Fuglevik, Råde
3. vara Per-William Bertelsen, Moss

Observatør fra representantskapet er Tage Pettersen. I tillegg møter fast representant for de
ansatte som i 2016 har vært Irene Lillejord, samt daglig leder ved krisesenteret.

Krisesentersekretariatet
Krisesenteret i Moss er medlem av Krisesentersekretariatet. Krisesentersekretariatet er en
medlemsorganisasjon drevet av 27 krisesentre og som arbeider i forhold til vold mot kvinner
og vold i nære relasjoner. Sekretariatet er et bindeledd mellom krisesentrene, offentlige
myndigheter, forskningsmiljøer, kvinneorganisasjoner i inn- og utlandet og samfunnet for
øvrig, og en kunnskaps- og kompetansebase som koordinerer og delegerer relevante saker
både lokalt og på riksplan og er med på å profilere krisesentrenes arbeid utad.

Krisesentersekretariatet driver ROSA-prosjektet som koordinerer bistand og trygge
oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel i prostitusjon. På Krisesenteret i Moss
har det i 2016 bodd èn kvinne tilknyttet Rosaprosjektet.

Etiske retningslinjer
Krisesentersekretariatets etiske retningslinjer gjelder for medlemssentrene.

Likestillingsarbeidet
Likestillingsloven fastslår at foreninger som har til hovedformål å fremme det ene kjønns
særinteresser ikke trenger å være åpne for begge kjønn (§ 8 siste ledd). Fast ansatte og
tilkallingsvakter med brukerkontakt og i turnus med alenevakter, vil være forbeholdt kvinner,
jf Selskapsavtalen. Krisesenteret tar imot studenter av begge kjønn.

Krisesenteret i Moss ønsker synliggjøre mishandlingsproblematikkens karakter og omfang og
å arbeide for reell likestilling i samfunnet. Krisesenteret har i 2016 deltatt aktivt i
planleggingsgruppen for 8. mars-arrangementet i Moss, tilknyttet Moss og omegn kvinneråd.
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Økonomi

Offentlige tilskudd
Krisesentrene finansieres hovedsakelig gjennom rammetilskuddet til kommunene, men har i
2016 mottatt kr 796.000,- i statlige prosjektmidler.

Gaver
Private bidrag/gaver brukes til utstyr, klær, gavekort eller også til opplevelser som
teaterforestillinger, god mat ved tilstelninger som krisesenteret inviterer til, besøk ved
badeland, bowling, Tusenfryd eller en mindre ferietur for beboere, tidligere beboere og
deres barn. I 2016 har vi mottatt gaver fra mange frivillige organisasjoner, bedrifter,
privatpersoner:

Metodistkirken (ofring 8. mars), Sydskogen Barnehage, Jeløy Rotary, Odd Fellow,
Bytårnet skole (faget «Innsats for andre»), Personalpartner, Moss Sokn, Fehuset reklame,
Losje valkyrie Moss, Melløs skole, Halmstad Tirsdagsklubben, samt private givere og
midler til juleaktiviteter gjennom Gjensidigestiftelsen.

Personal

Ansatte og studenter
Krisesenteret hadde ved utgangen av året 7,8 årsverk fordelt på 10 ansatte, der en
nattevaktstilling (18%) står vakant. Krisesenteret har til enhver tid en operativ vikargruppe
som tilkalles ved sykdom og ferieavvikling. Inntak og opplæring av nye vikarer skjer én gang i
året.

Det er en målsetting for krisesenteret å bidra til økt kunnskap om det å avdekke vold og
mishandling av kvinner og deres barn. Spesielt viktig er det at fremtidige yrkesutøvere i
hjelpeinstansene får forståelse for kompleksiteten i volds- og mishandlingsproblematikken. I
2016 har vi hatt én student fra politihøyskolen og én barnevernspedagogstudent.

Kompetanseheving
 To ansatte har fullført videreutdanning i hhv «Vold i nære relasjoner» og
«Administrasjon og ledelse».

 Fem ansatte uten tidligere formell utdanning har bestått et 15 studiepoengs kurs ved
Campus Drammen høsten 2016 i regi av Delta: «Barne- og ungdomskunnskap –
pedagogisk arbeid med barn og unge» med temaer som seksuelle overgrep, barn og
unge i sorg, traume og krise, rusmisbruk og profesjonsetikk.
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 Personalseminar på Åsgårdstrand med temaer kompetanse, endringsprosesser og
teambuilding.

 Veiledning/coaching for ledergruppen (Tredjepart AS)

Ellers har ansatte tatt følgende kurs:

 Fagdag Mosseregionen – Judith van der Weele «Snakke med barn om vold»
 Krisesentersekretariatets årsmøte og nasjonale fagdag, «Å leve på kode 6 og 7»
 Kurs om det å være veileder for studenter
 ROSA-seminar
 Nordiske Kvinner mot Vold, Kristiansand
 RVTS regional samling - kurs for nyansatte og vikarer
 RVTS konferanse om barn på krisesenter (Christiane, Inger) gratis
 NKVTS nasjonal krisesenterkonferanse 3 dager

Arbeidsmiljø - HMS
Krisesenteret har kameraovervåking, innbruddsalarm, brannvarsling, og gjerde for å hindre
innsyn. Ansatte og vikarer har fått internkurs i HMS-rutiner med brann- og sikkerhetsøvelse,
og det er gjennomført vernerunde.

Ansatte får veiledning i gruppe ledet av ekstern veileder, 10 ganger i 2016. Det har vært
avholdt 7 personalmøter og 10 primærkontaktmøter. Krisesenteret i Moss er tilknyttet
bedriftshelsetjenesten Stamina.

Det ble arrangert julebord i forbindelse med fagdagen for krisesenteransatte i Østfold.

IKT
Krisesenteret benytter IKT-tjenester fra Moss kommune. Daglig journalføring skjer i
registreringssystemet Socio.

Krisesentertilbudet

Krisesenteret i Moss er et lavterskeltilbud og dekker krisesentertilbudet i
samarbeidskommunene Moss, Rygge, Råde og Våler. Det er fritt krisesentervalg og
krisesenteret er åpent for brukere fra andre kommuner. Overflytting mellom krisesentre
skjer i hovedsak av sikkerhetsmessige årsaker og dersom ett senter er fullt.

Botilbudet
Krisesenteret i Moss gir et botilbud til kvinner og deres barn i en akutt og vanskelig
situasjon. I arbeidet vektlegger vi det å være medmennesker, samtalepartnere og rådgivere
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på kvinnenes egne premisser. Våre beboere har ofte levd lenge med vold av ulik art, og
mange er plaget av angst og traumer når de kommer til oss. Sammen med kvinnen kartlegges
hennes situasjon og det tas utgangspunkt i kvinnens ønsker om hjelp.

Å bryte ut av en voldelig relasjon er for de fleste en krevende prosess. Det er ofte behov for
å søke bistand hos ulike hjelpeinstanser som advokat, politi, nav, barnevernet, familievern,
innvandrermyndigheter, skole, barnehage, arbeidsplass, lege, psykolog, psykiatrisk poliklinikk,
barne- og ungdomspsykiatrien med flere. Krisesenteret i Moss bistår med å formidle kontakt
til de rette instansene.

Krisesenteret har sju beboerrom, to bad og ett toalett, ett lekerom, felles stue og kjøkken.
Det avholdes ukentlige husmøter med beboerne der hus- og sikkerhetsregler gås gjennom.
Det arrangeres jevnlig sosiale aktiviteter for beboere og tidligere beboere – det kan være
yoga, mat fra hjemlandet, malekveld, felles middager, kinobesøk, bowling, spa mm.

Tilrettelegging for kvinner med minoritetsbakgrunn
Hjelpearbeid overfor kvinner med minoritetsbakgrunn er på mange måter mer omfattende
og ressurskrevende enn arbeid med etnisk norske kvinner. Dette skyldes for en stor del at
et flertall av beboere med minoritetsbakgrunn har lite nettverk og varierende grad av
språkproblemer. Mange har også lite kjennskap til det norske samfunnet, særlig hva gjelder
rettigheter og plikter. Dette bidrar til at mange har problemer med å orientere seg i det
offentlige hjelpeapparatet. Særlig ser vi at mange kvinner med minoritetsbakgrunn har
utstrakt behov for krisesenterets praktiske bistand og samtaletilbud også i lang tid etter
utflytting til egen bolig. Dette arbeidet er ekstra ressurskrevende.

Tolk benyttes ved behov i all dialog med kvinnen og hennes barn.

Krisesenteret samarbeider med frivillige organisasjoner som Frivilligsentralen og Home-Start
som tilbyr treffpunkt for å skape et større nettverk rundt kvinnen.

Risikovurdering
Sammen med beboere foretas det intern risikovurdering ved inntak. Politiet kontaktes ved
høyrisiko og der det kan være behov for oppfølging etter risikokartleggingsverktøyet SARA.

Arbeid med barn og ungdom
Krisesenteret har egen barnevernspedagog barne- og ungdomsarbeider. Arbeid med barn og
ungdom er en viktig del av den jobben vi gjør på krisesenteret. Gjennom samtaler med mor
og miljøobservasjoner blir barnas behov kartlagt. Der barnet eller ungdommen aldersmessig
eller utviklingsmessig vurderes å være i stand til det, er vi opptatt av at også de skal ha
mulighet til å benytte sin rett til medbestemmelse og si noe om hva de tenker de selv har
behov for. Mål og rammer for det videre arbeidet blir deretter utarbeidet i nært samarbeid
med mor. Foreldreveiledning er en integrert del av arbeidet. Vi har også hatt som mål å
bidra til at barn ved senteret deltar i aktiviteter utenfor senteret og arrangerer jevnlig
utflukter.
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Dukker med hjemmestrikkede klær gitt av privat giver!

Krisesenteret har to heldags barnehageplasser (3-6 år) i to ulike barnehager som beboerne
benytter, finansiert gjennom gavepengene.

Krisesenteret har et særskilt samarbeid med en skole beliggende i nærheten av krisesenteret
som ved behov benyttes av barna på senteret. Rutiner for informasjonsoverføring mellom
krisesenter og skole er utarbeidet innenfor rammen om taushetsplikten.

Fast utendørs aktivitetsdag for barna på senteret er gjennomført ukentlig store deler av året.
Disse aktivitetene finansieres av gavepenger. Slike aktiviteter kan være lekeland, badeland,
teater, restaurant, baking, bursdager, turer, julearrangementer og julegaver.

Dagtilbudet
Krisesenteret i Moss tilbyr samtaler, veiledning og praktisk bistand til kvinner og deres barn
som ikke har behov for å bo på senteret.

Mange av disse kvinnene har vært beboere ved senteret tidligere og har behov for støttende
samtaler for å bearbeide volds- og mishandlingsopplevelser i kortere eller lengre perioder
etter utflytting. Vår erfaring er at ytterst få kvinner som benytter seg av vårt
oppfølgingstilbud, flytter tilbake til voldsutøver. Vi anser derfor tett oppfølging etter utflytting
som en svært viktig del av krisesenterets hjelpetilbud.

En rekke kvinner som ikke har vært beboere ved senteret, benytter seg også av denne
lavterskelmuligheten for hjelp og støtte gjennom dagsamtaler. Vi ser at kvinner som lever
med vold har behov for å drøfte situasjonen og på den måten få hjelp til å identifisere og
erkjenne volden og kunne se mulighetene for et liv uten vold. Ofte ser vi også at disse
kvinnene etter en bevisstgjøringsprosess flytter inn på krisesenteret.

Tilbudet til de ulike dagbrukerne varierer ut i fra den enkeltes behov. Hjelp til å komme i
kontakt med rette hjelpeinstanser og/eller til å koordinere tjenester fra det offentlige
hjelpeapparatet og hjelp til utfylling av søknader knyttet opp mot det offentlige
hjelpeapparatet er også en del av dagtilbudet. Flere trenger hjelp til å forstå innholdet i
offentlige dokumenter, vedtak og lignende.
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Telefonveiledning
Krisesenteret i Moss har døgnbemannet telefon. Hit kan brukere ringe for å få veiledning,
råd og støtte når de har mest behov for det. Mange kvinner som tidligere har benyttet seg av
samtale- eller botilbudet har jevnlig telefonkontakt med krisesenteret og opplever dette som
en stor trygghet i hverdagen.

Ansatte i hjelpeapparatet, samt pårørende kan ringe krisesenteret for råd og veiledning ved
mistanke om vold.

Kvinner utsatt for menneskehandel (ROSA)
Krisesenteret i Moss tar, i likhet med mange andre krisesentre i Norge, i mot kvinner som
er utsatt for menneskehandel i prostitusjon. Disse brukerne har normalt behov for lengre
opphold, og max botid er satt til ni måneder, som er noe lenger enn refleksjonsperioden på
seks mnd. Hvis søknaden om opphold ikke er avgjort innen den tid, blir det vurdert
overflytting til asylmottak.

Krisesenteret har ett rom til rådighet for kvinner fra ROSA-prosjektet. Krisesenteret har
egen primærkontakt for disse kvinnene med hovedansvar for å koordinere hjelpetilbudet.

Daglig leder er representant fra krisesentrene i Østfold mot TOT (Tverrfaglig Operativt
Team mot menneskehandel) i Østfold (NAV, politi, barnevern, krisesentre), men det har
ikke være avholdt noen møter i 2016.

Juridisk bistand
Krisesenteret i Moss har utstrakt samarbeid med enkelte advokater slik at hjelpen er «lett
tilgjengelig» og at advokatene som det henvises til er godt kjent med den problematikken
kvinnene opplever. De fleste setter pris på godt samarbeid mellom krisesenter og advokat.
Beboere og dagbesøkende velger ofte å avholde møter med advokat i våre lokaler, og i de
fleste tilfeller er kvinnens primærkontakt på krisesenteret med på disse møtene.

Samtalegrupper
Krisesenteret tilbyr samtalegrupper for kvinner som blir eller har vært utsatt for vold fra
partner.

Nettverkstreff og barnegrupper
Nettverkstreff er et tilbud vi gir brukere inntil ett år etter utflytting fra krisesenteret.
Nettverkstreff er en sosial samling som arrangeres månedlig og foregås på kveldstid. Dette
er et svært populært tiltak med stor oppslutning. Her opplever mange at vennskap dannes
for livet.

Barna er også velkommen til å være med på Krisesenteret disse kveldene. Vår barne- og
ungdomsarbeider arrangerer egne program for barna. På denne måten treffer barna andre
barn som er eller har vært i samme situasjon.
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Tilrettelegging for kvinner med nedsatt funksjonsevne
Krisesenteret i Moss er delvis tilrettelagt for at kvinner med nedsatt funksjonsevne kan
benytte vårt tilbud både som beboere og som dagbrukere. Rådet for funksjonshemmede i
Moss har vært på befaring og kommet med anbefalinger for å gjøre bygget bedre tilpasset
personer med nedsatt funksjonsevne.

Krisesentertilbud til menn
Eierkommunene kjøper botilbud og samtaler ved krisesenteret i Fredrikstad. Krisesenteret i
Moss tilbyr telefonsamtaler med voldsutsatte menn.

Statistikk
Det blir ført statistikk over kvinner og barn som er beboere på krisesenteret, kvinner som
bruker dagtilbudet vårt og telefonhenvendelsene. Skjemaene sendes Sentio Research som på
oppdrag fra Bufetat utarbeider statistikk for hele landet og for hvert enkelt krisesenter.

Tendenser
Det var spesielt stor pågang av nye beboere i årets første 10 måneder og tre kvinner/familier
måtte henvises videre til andre krisesentre i Østfold pga plassmangel. Mot slutten av året var
det færre som tok kontakt. Det medførte at antall beboere totalt gikk noe ned i forhold til
2015, mens gjennomsnittlig botid har imidlertid økt noe. Antall dagbrukere har vært relativt
konstant de siste tre årene. Fortsatt en overrepresentasjon (20%) der voldsutsatt er av
utenlandsk opprinnelse og voldsutøver er norsk.

Beboere
I 2016 har det bodd 36 kvinner og 29 barn (hhv 38/30 i 2015). Gjennomsnittlig ant
overnattingsdøgn har vært 51 døgn (45 i 2015). Det har bodd én kvinne fra Rosa-prosjektet
på krisesenteret i Moss. Antall overnattingsdøgn for kvinnene har totalt vært 1109 døgn.
Tolk ble brukt i 25 % av samtalene. 32 % av overgrepene er anmeldt.
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Om kvinnene:
- 72 % av beboerne var bosatt i Moss, 10 % fra de andre samarbeidskommunene, 8 %
fra annen kommune i Norge (ofte pga sikkerhet).

- 10% av beboerne hadde vært dagbruker tidligere
- 33% hadde vært beboer tidligere
- 13% var i alderen 18-23 år
- 11% over 50 år
- 65% med utenlandsk opprinnelse

Funksjonsnedsettelse:
- 3% nedsatt bevegelsesevne
- 8% konsentrasjonsvansker
- 15% psykiske lidelser uten diagnose
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Om voldsutøver
- 97% av voldsutøverne var menn.
- 44% hadde utenlandsk opprinnelse

Om barna
- 13% vært beboere tidligere
- 87% av voldsutøverene var barnets far, 13% stefar, 19 % besteforeldre
- 23% går i barnehage, 61% i skole – 62 % har fortsatt i samme skole/barnehage, 8 %
fortsatt i annen skole/barnehage.

- 19% av barna har kontakt med voldsutøver i løpet av oppholdet
- 16% hadde kontakt med barnehuset og 45 % med barnevernet under oppholdet
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Dagbrukere
59 dagbrukere har til sammen hatt 197 veiledningssamtaler ved krisesenteret, noe som er
omtrent som i fjor. 30 % er samboende med voldsutøver, som er en økning på 20 % fra i
fjor. 56 % av dagbrukerne er av utenlandsk opprinnelse, som også er en svak økning fra i fjor.
68 % av dagbrukerne tok kontakt med krisesenteret på eget initiativ. 17% av dagbrukerne var
mellom 18-23 år.
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Styrets årsberetning
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En hyggelig hilsen fra en 12 år gammel jente som

har bodd på krisesenteret en periode.


