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SAMMENDRAG 

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å undersøke status på 
krisesenteret.1 
 
Gjennomgangen viser at status er innenfor regelverkets krav og føringer. Tilgjengeligheten ved 
Asker og Bærum krisesenter er god. Tilbudet blir lagt til rette slik at det imøtekommer de 
individuelle behovene til brukerne. Kommunen har god samordning av tiltak mellom 
krisesentertilbudet og andre deler av tjenesteapparatet. Asker og Bærum krisesenter har relativt 
god oppfølging i reetableringsfasen. 
 

Hovedutfordringer 
 

• En relativt høy andel barn flytter tilbake til voldsutøver. 

 

• Det er problemer med å skaffe ny bolig til brukerne. 
 
En relativt høy andel barn flytter tilbake til voldsutøver 
Asker og Bærum krisesenter skiller seg ut ved at 23 prosent av barn drar tilbake til voldsutøver, mot 
bare 15 prosent ved sentrene samlet.2 Denne forskjellen har vært relativt stabil de siste 6 årene. En 
årsak som framheves er problemene med å skaffe ny bolig. Oslo krisesenteret skriver at grunnen til 
at beboerne flytter tilbake til overgriper er sammensatt, hvorav vanskeligheten med å finne egen 
bolig og lite miljø er de største. 
 
Det er problemer med å skaffe ny bolig til brukerne 
Asker og Bærum krisesenter skiller seg også ut ved at bare 9 prosent av barna drar til ny bolig mens 
andelen er 28 prosent for barna ved sentrene samlet. Andelen har også sunket i Bærum fra 19 
prosent i 2014, mens den har vært stabil for sentrene samlet. Andelen av barna som drar til 
overgangsbolig eller ny/ annen bolig etter oppholdet, er også klart lavere enn snittet for sentrene 
samlet. Krisesenteret opplyser at å skaffe bolig etter opphold er en av deres største utfordringer. 
Mange brukere har dårlig økonomi og det kan være vanskelig å finne bolig i samme skolekrets.  
 
Hovedutvalg for bistand og omsorg vedtok i 2017 kriterier for tildeling av kommunal utleiebolig og 
startlånsordningen.3 Vedtaket sier bl.a. at «Barnefamilier med en uttrykt bekymring for barnas 
oppvekstsituasjon kan tildeles kommunal utleiebolig..». Hovedutvalget vedtok også at startlån og 
tilskudd til etablering skal være kommunens hovedordning for å hjelpe personer til å eie en trygg og 
hensiktsmessig bolig. Barnefamilier prioriteres til innvilgelse av startlån.  
 
Bærum kommune tilbyr hjelp til leie av private boliger, velferdsboliger og midlertidige boliger. NAV 
har i tillegg en rolle ved finansiering av husleie og depositum/depositumsgaranti.  

 

                                                 
1 Møte i kontrollutvalget 2. mars 2020, sak 12/20. 
2 Analyseinstituttet Sentio Research Norge AS samler inn og bearbeider statistikken fra krisesentrene. Revisjonen har 
bestilt uttrekk fra dem. 
3 Hovedutvalg for bistand og omsorg 23.08.2017 sak 070/17 Kriterier for tildeling av kommunal utleiebolig og 
startlånsordningen som boligsosialt virkemiddel. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017114426&dokid=3596132&versjon=15&variant=A&
http://sentio.no/
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017114426&dokid=3596132&versjon=15&variant=A&
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Mulige tiltak 
Bedre informasjon 
Tjenestestedet Bolighjelpen i Asker kommune sier at bistand til og informasjon om leieprosess og 
muligheter for økonomisk hjelp fra NAV, kan avhjelpe utfordringene med manglende bolig. Et 
konkret forslag er at NAV og Bolighjelpen møter jevnlig på krisesenteret for å veilede brukere. 
Krisesenteret mener dette kan være et flott tilbud for brukerne. Et slikt tilbud kan motivere og gjøre 
det lettere for brukere å lykkes i en boligsøkerprosess. At møter holdes for flere personer på 
senteret innebærer en del restriksjoner. 
 
Raskere kontakt 
Boligbistand i Bærum mener et mulig tiltak er at krisesenteret raskere tar kontakt når det blir klart 
at familien ikke bør flytte tilbake til nåværende bolig. Krisesenteret opplyser at i enkelte saker kan 
det ta tid før krisesenteret ser at bruker har behov for bistand fra boligkontoret. Mange brukere 
trenger tid før de klarer å se hva de ønsker å gjøre videre og krisesenteret trenger tid til å få kartlagt 
brukerens situasjon. I noen tilfeller er det også avklaringer som må gjøres, eksempelvis få oversikt 
over økonomisk situasjon og rettigheter, få klarhet i hvem som eier/står som leietaker/eier av 
nåværende bolig, rettigheter og ansvar rundt barn, oppholdsstatus, sikkerhetsvurdering fra politi, 
vurderinger fra barnevern mm. 
 
Å ha ledige boliger 
Boligbistand mener et annet tiltak kan være å åpne for at kommunen har boliger tilgjengelige som 
står ledige til denne brukergruppen. Et slikt tiltak vil medføre kostander i form av tomgangsleie.  
Boligbistand peker på at de i dag ikke har anledning til å la kommunale boliger stå ubenyttet. 
Krisesenteret mener dette kan være en god løsning. For brukere med barn kan det være uheldig å 
måtte flytte flere ganger til midlertidige boliger fremfor å finne en mer permanent løsning. 
Krisesenteret har ikke et budsjett til tomgangsleie. 
 
Omvendt krisesentertilbud  
Kommunedirektøren foreslår i sitt høringssvar en alternativ løsning med omvendt krisesentertilbud. 
Familievoldskoordinator i politiet og krisesenteret er i oppstarten av et prosjekt om omvendt 
krisesentertilbud til de tilfellene hvor det ilegges besøksforbud mot eget hjem og det er mindreårige 
barn. Kommunedirektøren skriver at i forlengelsen av dette kan det også være aktuelt å ha et 
alternativt botilbud til voldsutøveren. Slik kan voldsutsatt foreldre flytte hjem til bolig med barna, 
mens voldsutøver får et midlertidig botilbud fra kommune og bistand til å få hjelp til 
behandling/terapi/samtaler.  

Anbefaling 

Revisjonen foreslår at de folkevalgte vedtar følgende anbefaling til kommunedirektøren: 
 

Kommunedirektøren bør iverksette tiltak for å sikre at barn ved krisesenteret med behov 
for det, får ny bolig. 
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1. INNLEDNING  

Kontrollutvalget vedtok i møte 2. mars 2020 å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å undersøke 
status på krisesenteret.4 
 
Forvaltningsrevisjonen skulle undersøke følgende problemstillinger: 

- Oppfyller krisesenteret pålagte kvalitetskrav? 
- Eventuelt i hvilken grad oppnår krisesenteret egenfastsatte målsetninger?  
- Hvordan er tilgjengeligheten? 

 
Kontrollutvalget satt frist for levering av rapporten til møtet 15. juni 2020.5  
 
Kommunen skal sørge for et krisesentertilbud som skal kunne brukes av personer som er utsatt for 
vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har behov for rådgivning eller et trygt og 
midlertidig botilbud. Tilbudet omfatter blant annet gratis heldøgns midlertidig botilbud, dagtilbud, 
råd og veiledning på telefon, og oppfølging i reetableringsfasen. Krisesenteret i Asker og Bærum er 
etablert som et vertskommunesamarbeid.6 Krisesenteret er plassert i Bærum. 

1.1 Problemstillinger 

Det er flere pålagte kvalitetskrav og tilgjengelighet er ett av dem. Revisjonen velger å dele inn 
rapporten i følgende problemstillinger: 

• Er krisesenteret lett tilgjengelig? 

• Er tilbudet tilrettelagt for brukerne? 

• Blir tilbudet samordnet med andre deler av tjenesteapparatet? 

• Får brukerne oppfølging i reetableringsfasen? 

1.2 Avgrensninger 

Administrasjonen opplyser at krisesenteret ikke har egenfastsatte målsetninger.7 Vi vurderer derfor 
ikke dette. 

1.3 Vurderingskriterier 

Vurderingskriteriene er utledet av krav i krisesenterlova.8 Vi kan ikke se at det er fattet politiske 
vedtak i kommunen som gir føringer for problemstillingene. 
 

1.4 Metode og gjennomføring  

Prosjektet er gjennomført og rapportert i samsvar med Standard for forvaltningsrevisjon9.  
 
Revisjonen har gjennomgått statistikk fra:  

• Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Statistikk pr. senter. 

                                                 
4 Møte i kontrollutvalget 2. mars 2020, sak 12/20. 
5 Møte i kontrollutvalget 2. mars 2020, sak 12/20. 
6 Se kommunestyre 4. mai 2011 sak 27/11 og 5. februar 2020 sak 7/20 
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2019082861&dokid= 
4422352&versjon=9&variant=A&  
7 Epost 22. mars 2020 fra krisesenteret 
8 Lov 19. juni 2009 nr. 44 om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) § 2. 
9 Fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund 1. februar 2011. 

https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Vold_og_overgrep_tall_og_statistikk/Krisesentertilbudet_i_norske_kommuner/Statistikk_pr_senter/
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2019082861&dokid=%204422352&versjon=9&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2019082861&dokid=%204422352&versjon=9&variant=A&
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-44?q=krisesenterloven
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• Analyseinstituttet Sentio Research Norge AS som samler inn og bearbeider statistikk fra 
krisesentrene. Revisjonen har bestilt egne uttrekk fra dem. 

• Statistisk sentralbyrå. KOSTRA tabell 12130: Krisesenter og vold i nære relasjoner, etter 
region, statistikkvariabel og år. 

 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus utførte i 2017 tilsyn med krisesenteret i Asker og Bærum. Temaet 
for tilsynet var situasjon under oppholdet for menn og deres barn. Konklusjonene, kommunens 
oppfølging og status er gjengitt i rapporten. 
 
Krisesenteret rapporterer ikke skriftlig til administrasjonen og opplyser at de har sluttet med å 
utarbeide årsrapporter.10 Det gjelder kun krisesenter11 som er etablert som interkommunale 
selskaper IKS, og noen få av de store, som avgir årsmeldinger.  
 
Vi har gjennomgått blant annet Bærum kommunes Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2015-
2019, Handlingsplan for forebygging av vold, seksuelle krenkelser og overgrep mot barn og unge 
2019-2022, rapporten Krisesenter for Østfold – kostnader og struktur av Agenda Kaupang 2013, og 
Årsberetning 2019 Oslo krisesenter. En god del informasjon er hentet fra eposter vi har fått fra 
leder av krisesenteret, Boligkontoret i Bærum, kommunens administrasjon og Bolighjelpen i Asker. 
 
 

                                                 
10 Epost fra administrasjonen 22. mars og 3. april. Det opplyses at kommunene ikke ønsket å fortsette med slik 
rapportering. Krisesenteret legger frem tall for kommunene 
11 9 av 46 krisesenter er etablert som IKS 

http://sentio.no/
https://www.ssb.no/statbank/table/12130
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2. ER KRISESENTERET LETT TILGJENGELIG? 

2.1 Vurderingskriterier 

Krisesenterloven sier at kommunen skal sørge for et krisesentertilbud.12 I forarbeidene til loven står 
at kommunen er ansvarlig for å blant annet sikre at tilbudet finnes innen rimelig reiseavstand.13 I 
veileder til krisesenterloven forutsettes at krisesentertilbudet har tilstrekkelig kapasitet.14 Etter 
kommuneloven skal kommunen aktivt informere om virksomheten sin.15 Forarbeidene til 
krisesenterloven sier at det må lages god og lett tilgjengelig publikumsinformasjon tilrettelagt for 
ulike brukergrupper.16 
 
For å undersøke tilgjengeligheten for brukerne legger vi følgende kriterier til grunn: 

- Tilbudet skal ha tilstrekkelig kapasitet. 
- Tilbudet skal være i rimelig reiseavstand. 
- Kommunen skal aktivt informere om krisesentertilbudet. 

2.2 Har senteret tilstrekkelig kapasitet? 

Tall fra Bufdir viser at av de 46 krisesentrene i landet var Asker og Bærum krisesenter ett av 10 som 
ikke var fulle i løpet av 2018.17 De 9 andre har få brukere og ansatte. Leder av Asker og Bærum 
krisesenter opplyser at senteret aldri har vært fullt.18 Hun uttaler også at dette ikke kommer til å 
skje heller. De har nødløsninger for ekstra seng, dele rom og rom som raskt kan gjøres om til 
soverom. En undersøkelse i 2014 viste at sentrene på nasjonalt nivå oppfyller standarden om 1,5 
familieplasser pr. 10 000 kvinner.19  

 
Forarbeidene til krisesenterlova viser til at av hensyn til kvalitet og kostander bør et krisesenter ha 
en viss størrelse.20 Tall fra Bufdir viser at Asker og Bærum krisesenter er 10. størst av de 46 
krisesentrene i landet.21 Asker og Bærum krisesenter dekker ca. 190 000 innbyggere. Snittet for 
krisesentrene i landet er 120 000 innbyggere. Kostra22 har tall for kommunenes kostander til 
krisesenter som viser at kostnadene i Bærum og Asker har ligget godt under snittet for landets 
kommuner.23 Kostnadene ligger omtrent på snittet for storkommunene.24  
 
Forarbeidene til krisesenterlova viser til at sentrene hadde sterkt økende botid pr. opphold som gikk 
ut over kapasiteten ved krisesentrene.25 Tall fra Sentio Research viser at overnattingsdøgn pr. 
opphold ved Asker og Bærum krisesenter ikke har økt over tid.26 I snitt de siste årene har det vært 

                                                 
12 Lov 19. juni 2009 nr. 44 om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) § 2. 
13 Ot.prp. nr. 96 (2008-2009) side 47.  
14 https://bibliotek.bufdir.no/BUF/101/Veileder_til_krisesenterloven.pdf. Utarbeidet av Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet. 
15 Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 4. 
16 Ot.prp. nr. 96 (2008-2009) side 50. 
17 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, statistikk pr. senter. 
18 Epost 22. mars 2020 fra leder av senteret. 
19 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA Rapport 19/2014 side 12. 
20 Ot.prp. nr. 96 (2008-2009) side 50. 
21 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet statistikk pr. senter. 
22 KOmmune STat RApportering. 
23 KOSTRA tabell 12130: Krisesenter og vold i nære relasjoner, etter region, statistikkvariabel og år. 
24 Fredrikstad, Oslo, Bærum, Asker, Drammen, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. 
25 Ot.prp. nr. 96 (2008-2009) side 50. 
26 Sentio Research Norge AS samler inn og bearbeider statistikk fra krisesentrene. Revisjonen har bestilt tall. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-44?q=krisesenterloven
https://www.regjeringen.no/contentassets/c8b1272fa180484e87d541e44fd3c9d7/nn-no/pdfs/otp200820090096000dddpdfs.pdf
https://www.ssb.no/statbank/table/12130
https://www.ssb.no/statbank/table/12130
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-44?q=krisesenterloven
https://www.regjeringen.no/contentassets/c8b1272fa180484e87d541e44fd3c9d7/nn-no/pdfs/otp200820090096000dddpdfs.pdf
https://bibliotek.bufdir.no/BUF/101/Veileder_til_krisesenterloven.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven
https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Vold_og_overgrep_tall_og_statistikk/Krisesentertilbudet_i_norske_kommuner/Statistikk_pr_senter/
https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Vold_og_overgrep_tall_og_statistikk/Krisesentertilbudet_i_norske_kommuner/Statistikk_pr_senter/
http://sentio.no/
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72 opphold pr. år og hvert opphold varer i snitt 31 dager. Lengden på oppholdene tilsvarer snittet 
for krisesentrene samlet. Figuren nedenfor viser utviklingen av andel beboere i Asker og Bærum 
krisesenter.27 
 

Figur 1 – Utvikling i fordelingen av beboere 

 

 
Asker og Bærum krisesenter har lavere andel barn og litt høyere andel kvinner enn snittet for 
sentrene.28 Andelen barn har økt noe over tid. Fordelingen ved Asker og Bærum krisesenter skiller 
seg ellers lite fra snittet for krisesentrene. 

2.3 Har tilbudet rimelig reiseavstand? 

Lang avstand til et krisesenter kan føre til problemer for brukere som skal opprettholde tidligere 
aktiviteter og gjøre det mer tungvint å oppsøke andre deler av tjenesteapparatet i 
hjemkommunen.29 På den andre sida kan det for noen brukere være en fordel at det er en viss 
avstand til krisesentertilbudet.30 En undersøkelse i Østfold viser at avstanden til senteret er svært 
avgjørende for antall brukere.31 Ved Asker og Bærum krisesenter kommer relativt flere beboere fra 
Bærum enn fra Asker i forhold til folketallet.32 
 
Lengste reiseavstand til krisesentertilbudet i kommunene: 33  

• 132 km i snitt for landets kommuner  

• 14 km for Bærum 

• 25 km for Asker og Bærum  

                                                 
27 Det ble ikke samlet inn tall for barn før 2014. 
28 Tall fra Sentio Research Norge. 
29 Ot.prp. nr. 96 (2008-2009) side 36. 
30 Ot.prp. nr. 96 (2008-2009) side 35. 
31 Krisesenter for Østfold – kostnader og struktur, Agenda Kaupang 2013, side 18 og 32. 
32 Tall fra Sentio for 2019 viser at antall beboere fra Bærum var 42 og fra Asker 22, som gir en fordeling på 66 prosent og 
34 prosent. Befolkningen var ifølge KOSTRA 127 731 i Bærum og 94 441 i Asker, som gir en fordeling på henholdsvis 57 
prosent og 43 prosent. 
33 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bufdir, 
https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Vold_og_overgrep_tall_og_statistikk/Krisesentertilbudet_i_norske_kommuner/St
atistikk_pr_senter/ og revisjonens beregning på Gule sider kart. 
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http://sentio.no/
https://www.regjeringen.no/contentassets/c8b1272fa180484e87d541e44fd3c9d7/nn-no/pdfs/otp200820090096000dddpdfs.pdf
https://innsyn.onacos.no/moss/historisk/pluss/wfdocument.ashx?journalpostid=2013031116&dokid=100418766&versjon=1&variant=P&
https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Vold_og_overgrep_tall_og_statistikk/Krisesentertilbudet_i_norske_kommuner/Statistikk_pr_senter/
https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Vold_og_overgrep_tall_og_statistikk/Krisesentertilbudet_i_norske_kommuner/Statistikk_pr_senter/
https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Vold_og_overgrep_tall_og_statistikk/Krisesentertilbudet_i_norske_kommuner/Statistikk_pr_senter/
https://kart.gulesider.no/
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• 63 km etter kommunesammenslåing med Hurum og Røyken 

 
Av de 46 krisesentrene i landet er det bare 13 som har kortere reiseavstand enn Asker og Bærum 
krisesenter.  

2.4 Informerer kommunen aktivt om krisesentertilbudet? 

Krisesenteret opplyser at kommunen informerer om krisesenteret på sine hjemmesider, brosjyrer 
hos blant annet fastleger, NAV, bibliotek og andre steder innbyggere ferdes, samt annonse i 
Bæringen.34 I statistikken registreres hvordan brukerne kom i kontakt med krisesentertilbudet. 
Figuren nedenfor viser en prosentvis fordelingen av beboere i Asker og Bærum krisesenter 
sammenlignet med krisesentrene samlet i 2019. 35 

 

Figur 2 – Hvordan beboerne kom i kontakt med krisesentertilbudet 

 

 
Ca. 33 prosent av brukerne ved Asker og Bærum krisesenter oppsøker senteret på eget initiativ, 
mens snittet for sentrene samlet er 30 prosent. De siste årene er denne forskjellen enda større.36 
 
Krisesenteret uttaler at en av de viktigste utfordringene for krisesenteret er at barn i Bærum 
kommune ikke får lik informasjon/opplæring om vold i nære relasjoner. Barn vil ikke fortelle om 
vold i hjemmet hvis de ikke vet at det de opplever er vold. I Asker kommune er det et fast opplegg 
for alle barn på 4. og 9. trinn og for barnehagene.  
 
Askers undervisningsopplegg «Si det videre!» gir en detaljert beskrivelse av hvordan 
gjennomføringen skal skje på 4. trinn i grunnskolen.37  
 

                                                 
34 Epost 22. mars 2020 fra leder av krisesenteret. 
35 Tall fra Sentio Research Norge. 
36 Henholdsvis 32 prosent og 25 prosent i perioden 2012 til 2019. 
37 Diverse dokumenter mottatt fra Asker kommune pr. epost 30. april 
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Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2015-2019 som ble behandlet i sektorutvalgene for BAUN 
og BIOM.38 Det fremgår av saksfremstillingen at barneperspektivet er sentralt. Barn som er vitne til, 
eller utsatt for vold er en spesielt sårbar gruppe som må sikres riktig hjelp og oppfølging. En viktig 
strategi i handlingsplanen er å øke kunnskapen om vold i nære relasjoner i velferdstjenestene og i 
befolkningen.  
 
En ny Handlingsplan for forebygging av vold, seksuelle krenkelser og overgrep 2019-2022 ble 
vedtatt av kommunestyret i 2019.39 Handlingsplanen er en detaljert beskrivelse av tiltak fordelt på 
flere årstrinn, for barn i barnehage og skole. Revisjonen får opplyst at det er iverksatt tiltak for 
oppfølging av planen og at det er satt kompetansemål i læreplanen som skal gi opplæring knyttet til 
målgruppen barn. Opplæringen vil foregå også i 2020. 

2.4.1 Mulige tiltak 

Tjenestestedet Bolighjelpen i Asker kommune sier at bistand til og informasjon om leieprosess og 
muligheter for økonomisk hjelp fra NAV, kan avhjelpe utfordringene med manglende bolig.40 Et 
konkret forslag er at NAV og Bolighjelpen møter jevnlig på krisesenteret for å veilede brukere. 
 
Krisesenteret sier brukere oppfordres til å benytte seg av boligsøkerkurs ol, men flere brukere 
opplever det som vanskelig å få tid til å måtte dra på møter ut av huset.41 Flere av brukerne har mye 
møter med flere instanser mens de bor på senteret (eks politi, advokat, helsevesen, barnevern, 
mm), samtidig som de må følge opp evt. barn både i hverdagen og møtevirksomhet. At 
boligbistand/NAV jevnlig kommer til krisesenteret for å gi informasjon/boligkurs ol kan være et flott 
tilbud for brukerne. Et slikt tilbud kan motivere og gjøre det lettere for brukere å lykkes i en 
boligsøkerprosess. At møter holdes for flere personer på senteret innebærer en del restriksjoner, 
for at brukernes sikkerhet og trygghet skal ivaretas (eks at det er faste personer og en fast ramme 
rundt møtene, og avklaring rundt rolle og taushetsplikt).  

2.5 Revisjonens vurdering 

Revisjonen mener tilgjengeligheten ved Asker og Bærum krisesenter er innenfor regelverkets krav 
og føringer. Asker og Bærum krisesenter har aldri har vært fullt, i motsetning til de fleste sentrene. 
Kostnadene ligger omtrent på snittet for storkommunene og lengden på oppholdene tilsvarer 
snittet for krisesentrene. Av de 46 krisesentrene i landet er det bare 13 som har kortere 
reiseavstand enn Asker og Bærum krisesenter. At klart flere av brukerne oppsøkte Asker og Bærum 
krisesenter på eget initiativ enn for sentrene samlet, tyder på at Asker og Bærum krisesenter er 
bedre kjent enn sentrene ellers i landet. 
 
Revisjonen har blitt opplyst om at kompetanseplan for ansatte i skole og barnehage i Bærum 
kommune er utarbeidet, men vi er usikre på hvor langt implementeringen er kommet.  
 

                                                 
38 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Kunnskap til å se, mot til å handle hhv. BAUN 09.06.2015 sak 060/15 og BIOM 
16.06.2015 sak 40/15. 
39 Kommunestyret 06.03.2019 sak 027/19 Handlingsplan for forebygging av vold, seksuelle krenkelser og overgrep 2019 – 

2022. 
40 Epost 16. april 2020 fra Asker kommune. «Bolighjelpen» inngår i NAV. 
41 Epost 27. april 2020 fra leder av krisesenteret. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2018227946&dokid=4203519&versjon=3&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2015123874&dokid=2776413&versjon=9&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2018227946&dokid=4203432&versjon=27&variant=A&


Krisesenteret Er tilbudet tilrettelagt for brukerne? 

Bærum kommune 7 Kommunerevisjonen 

 

3. ER TILBUDET TILRETTELAGT FOR BRUKERNE? 

3.1 Vurderingskriterier 

Kommunen skal sørge for at tilbudet så langt som mulig blir lagt til rette slik at det kommer de 
individuelle behovene til brukerne i møte.42 Forarbeidene nevner blant annet kjønn, etnisitet og 
språk som grunner til individuell tilpasning.43 Kommunen skal også sørge for tilgang til kvalifisert 
tolk.44 
 
For å undersøke om tilbudet er tilrettelagt for brukerne legger vi følgende kriterier til grunn: 

- Senteret skal være tilrettelagt også for menn. 
- Senteret skal være tilrettelagt for brukere med innvandrerbakgrunn. 
- Senteret skal være tilrettelagt for brukere uten norskkunnskaper. 

3.2 Er tilbudet tilrettelagt også for menn? 

Fylkesmannen hadde tilsyn med Asker og Bærum krisesenter i 2017. De konkluderte med at tilbudet 
til menn og deres barn ikke oppfylte kravet om tilrettelegging etter krisesenterloven § 3, og at 
tilbudet til menn ikke var likeverdig tilbudet til kvinner når det gjaldt bemanning, fysiske fasiliteter 
og sikkerhet.45 
 
Leder for krisesenteret opplyser at etter tilsynet ble det etablert et annet botilbud for menn og 
deres barn med nødvendige sikkerhetstiltak på plass. Tilbudet er døgnbemannet og det er tilgang til 
fasiliteter tilsvarende som for kvinner og deres barn, blant annet tre boenheter med felles stue, 
kjøkken og hage. Krisesenteret er i dag i prosess for å bygge om senteret for kvinner til å kunne 
huse også menn, men da i forskjellige boenheter.  

3.3 Er tilbudet tilrettelagt for brukere med innvandrerbakgrunn? 

En rapport viser at det er en statistisk sammenheng mellom antall brukere av krisesentre og antall 
innvandrere.46 Størrelsen på innvandrerbefolkningen forklarer ca. 50 prosent i variasjonen av antall 
brukere. Større andel utenlandsfødte i Asker og Bærum skulle tilsi flere brukere av krisesenteret 
enn landssnittet. Nasjonal statistikk viser at andelen utenlandsfødte er 20 prosent i Asker og 
Bærum, mens den er 16 prosent i landet samlet.47  
 
Statistikken viser at de fleste beboerne ved krisesentrene har innvandrerbakgrunn.48 Andelen ved 
Asker og Bærum krisesenter er stabil og utgjorde 76 prosent i 2019. Andelen beboere med 
innvandrerbakgrunn var i gjennomsnitt 63 prosent ved sentrene samlet. Forskjellen i andel brukere 
med innvandrerbakgrunn mellom Asker og Bærum og landssnittet tilsvarer forskjellen i andel 
innbyggere med innvandrerbakgrunn. 
 

                                                 
42 Lov 19. juni 2009 nr. 44 om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) § 3. 
43 Ot.prp. nr. 96 (2008-2009) side 78. 
44 Krisesenterlova § 3 tredje ledd. 
45 Tilsyn med krisesentertilbudet i Bærum kommune 2017. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, side 2.  
46 Krisesenter for Østfold – kostnader og struktur, Agenda Kaupang 2013, side 17. 
47 KOSTRA tabell 07109 og 11342 for 01.01.2020. 
48 Sentio Research Norge samler inn og bearbeider statistikk fra krisesentrene. Revisjonen har bestilt tall. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-44?q=krisesenterloven
https://www.regjeringen.no/contentassets/c8b1272fa180484e87d541e44fd3c9d7/nn-no/pdfs/otp200820090096000dddpdfs.pdf
https://innsyn.onacos.no/moss/historisk/pluss/wfdocument.ashx?journalpostid=2013031116&dokid=100418766&versjon=1&variant=P&
https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/
http://sentio.no/
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Statistikken viser at beboerne har liten arbeidslivstilknytning.49 Det betyr at jobbnettverket til 
brukerne er forholdsvis lite.50 Krisesentertilbudet er etablert for dem som har et svakt nettverk. Ved 
Asker og Bærum krisesenter svarer bare 16 prosent av beboerne (menn og kvinner) at de har full 
jobb og 13 prosent arbeider deltid.51 I alt 42 prosent mottar stønad/trygd/pensjon. 
 
Krisesenteret uttaler at det ikke kreves særskilt tilrettelegging for brukere med innvandrerbakgrunn, 
utover at det brukes god tid på kartlegging, og tett samarbeid med flyktningkontoret, Nav, 
voksenopplæringen mm.52 De bruker også mye tid på å informere om deres rettigheter, ulike 
instanser mm. Det at majoriteten av brukere har innvandrerbakgrunn gjør at krisesenteret har mye 
erfaring i å møte disse. Det finnes også egne kartleggingsverktøy som brukes i kartleggingen av 
volden i familier med sterk æreskultur.  
 
Krisesenteret opplyser også at de som benytter seg av dagsamtaletilbudet i hovedvekt er ikke-
innvandrere. Krisesenteret tror etnisk norske har et nettverk og bedre økonomi enn innvandrere, og 
kan bo et annet sted for eksempel hos en venninne. 

3.4 Er tilbudet tilrettelagt for brukere uten norskkunnskaper? 

Av beboere med innvandrerbakgrunn var det ca. 25 prosent ved Asker og Bærum krisesenter som 
hadde behov for tolk. For sentrene samlet var denne andelen 32 prosent. 
 
Krisesenteret uttaler at det tilbys tolk i alle samtaler hvor det er behov eller ønsket. Dette gjelder 
for alle beboere, både barn, voksne og dagbrukere.53 Krisesenteret bruker utelukkende 
profesjonelle tolker, og stort sett telefontolk. Deres erfaring er at telefontolk fungerer godt fordi 
brukere slipper å forholde seg til enda en person i samtalen, for eksempel med tanke på frykt for 
sladder, skam osv. 

3.5 Revisjonens vurdering 

Revisjonen mener tilbudet ved Asker og Bærum krisesenter blir lagt til rette slik at det 
imøtekommer de individuelle behovene til brukerne. Senteret har eller er i ferd med å rette opp 
avvik påpekt av Fylkesmannen om tilretteleggingen for menn og menn med barn. Senteret synes å 
være tilrettelagt for brukere med innvandrerbakgrunn. Krisesenteret uttaler at det ikke kreves 
særskilt tilrettelegging for brukere med innvandrerbakgrunn utover å bruke mer tid på kartlegging, 
informasjon og samarbeid med andre deler av tjenesteapparatet. Majoriteten av brukere har 
innvandrerbakgrunn, noe som gjør at krisesenteret har mye erfaring i å møte disse. Senteret synes 
også tilrettelagt for brukere uten norskkunnskaper og som har behov for tolk. 

                                                 
49 Sentio Research Norge samler inn og bearbeider statistikk fra krisesentrene. 
50 Krisesenter for Østfold – kostnader og struktur, Agenda Kaupang 2013, side 14. 
51 Tall fra 2017. 
52 Epost 4. mai 2020 fra krisesenteret 
53 Epost 4. mai 2020 fra krisesenteret 

http://sentio.no/
https://innsyn.onacos.no/moss/historisk/pluss/wfdocument.ashx?journalpostid=2013031116&dokid=100418766&versjon=1&variant=P&
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4. BLIR TILBUDET SAMORDNET MED ANDRE DELER AV 

TJENESTEAPPARATET? 

4.1 Vurderingskriterier 

Kommunen skal samordne tiltak mellom krisesentertilbudet og andre deler av tjenesteapparatet, se 
krisesenterlova § 4. Krisesenteret har også opplysningsplikt til barnevernet, jf. krisesenterlova § 6. 
 
Vi legger følgende kriterier til grunn: 
 

- Kommunen skal samordne tiltak med øvrige deler av tjenesteapparatet 
- Krisesenteret skal samordne tiltak med barnevernet 
- Krisesenteret skal samordne tiltak med politiet 

4.2 Er det god samordning med øvrige deler av tjenesteapparatet? 

For Bærum kommune gjennomfører krisesenteret faste, separate samarbeidsmøter med 
barnevernet og NAV to ganger i året.54 Familievoldskoordinator i politiet er med på disse møtene. 
Det er i tillegg opprettet egen kontakt ved NAV. Det avholdes møter i en arbeidsgruppe for vold i 
nære relasjoner med deltagere fra blant annet flyktningkontoret og helsetjenester for barn og unge. 
For Asker kommune gjennomføres to møter i året med Barne- og familieenheten, samt to møter i 
året i regi av barnevernet med stiftelsen Alternativ til vold. 
   
I handlingsplanen mot vold står at barnas situasjon i familier med vold ble satt i fokus ved 
Krisesenteret i Asker og Bærum, og det ble tilsatt personer med barnefaglig kompetanse ved 
krisesenteret.55 Det har i tillegg vært lagt vekt på samhandling med andre viktige instanser slik som 
politi, legevakt, barnevern, NAV med flere. Voldskoordinatorfunksjonen ble i 2014 overført til 
krisesenteret, og ble lagt inn som en funksjon i avdelingsleders stilling. Dette hadde til hensikt å 
samordne kommunens tilbud i forhold til vold i nære relasjoner, og for å sikre 
voldskoordinatorfunksjonen som en del av et større faglig system.  
 
For å videreutvikle og styrke målet om et helhetlig og sømløst tilbud til voldsutsatte, ble det i 
handlingsplanen foreslått en ny modell for organisering av tilbudet.56 Tanken om «en dør inn» hvor 
den voldsutsatte blir satt i sentrum og hvor de ulike hjelpetjenestene samhandler og koordinerer 
tilbudet, skal ligge til grunn.  
 
Rapporteringen fra krisesentrene oppgir hvilke instanser bruker har vært i kontakt med før og under 
oppholdet. Disse er inndelt i 14 kategorier57 og ved Asker og Bærum krisesenter ble det etablert 
kontakt med 12 av disse i 2019.58 Statistikken viser at brukerne av Asker og Bærum krisesenter har 
vært mindre i kontakt med andre instanser før de kommer til krisesenteret enn snittet av 
krisesentrene. Ved Asker og Bærum krisesenter er det en lavere andel brukere som tok kontakt med 
politi og barnevern enn ved sentrene samlet. Fordelingen er relativt stabil over tid. 
 

                                                 
54 Epost 22. mars 2020 fra krisesenteret  
55 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Kunnskap til å se, mot til å handle» side 12. 
56 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Kunnskap til å se, mot til å handle, side 12. 
57 NAV, Politi, Familievernkontor, Barnevern, Boligkontor, Fastlege/legevakt, Psykisk helsetjeneste 
(kommunalt/DPS/psykolog/psykiater), Annet krisesentertilbud, Flyktningeinstans, Helsesøster/-stasjon, Hjemmebasert 
kommunal tjeneste, Overgrepsmottak og Rusomsorg. 
58 Sentio Research Norge AS samler inn og bearbeider statistikk fra krisesentrene for Bufdir. Revisjonen har bestilt tall. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2015123874&dokid=2784521&versjon=2&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2015123874&dokid=2784521&versjon=2&variant=A&
http://sentio.no/
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Figuren nedenfor viser kontakten som etableres med de fem vanligste instansene under oppholdet 
ved Asker og Bærum krisesenter sammenligne med krisesentrene samlet i 2019.59 
 

Figur 3 – Kontakt med andre instanser under krisesenteroppholdet 

 
 
Figuren viser at det etableres klart mindre kontakt med politi og barnevern ved Asker og Bærum 
krisesenter under oppholdet enn snittet av krisesentrene. Samtidig har beboerne sjeldnere etablert 
kontakt med disse instansene før oppholdet. Det har vært små endringer de siste fem årene, men 
kontakten med barnevern og politi har økt noe over tid for Asker og Bærum krisesenter. Årsaken til 
mindre kontakt med barnevernet for beboerne, er antakelig at det er færre beboere som har med 
seg barn ved Asker og Bærum krisesenter. Barnevern og politi omtaler vi nedenfor. 
 
Leder for krisesenteret svarer på spørsmålet om krisesenteret avlaster barnevern og politi at i 
praksis bidrar senteret til å avlaste familievernkontor, NAV, advokater, politi, brukerens personlig 
nettverk, barnevern, legevakt og andre kommunale instanser bruker har kontakt med.60 Dette er 
instanser som i utgangspunktet er overbelastet, og det registreres at brukere som kommer til 
krisesenteret ofte kan ha vært innom flere av disse tjenestene med ulike problemstillinger først. Det 
forebyggende arbeidet krisesenteret gjør avlaster også mange tjenester for potensielt fremtidig 
arbeid (psykiske/fysiske skader, reaksjoner og behov hos de utsatte, og barnas nåværende og 
fremtidige helse som voksen).  
 
Mange krisesentre opplevde i 2014 utfordringer særlig med å få det øvrige hjelpeapparatet på 
banen når det gjaldt å skaffe ny bolig for sine brukere.61 Boligspørsmålet er kritisk både med tanke 
på å unngå at voldsutsatte flytter tilbake til overgriper, og med tanke på å redusere belastningen 
ved lange opphold ved krisesentre både for beboere, ofte med barn, og for krisesentrene. Se 
kapittel 5 for nærmere omtale av bolig.  

                                                 
59 Flere alternativer mulig 
60 Epost 22. mars 2020 fra leder av krisesenteret 
61 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA Rapport 19/2014, side 15. 
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4.3 Er det god samordning med barnevernet? 

Krisesentrene registrerer om barna har vært eller kommer i kontakt med barnevernet ved 
krisesenteroppholdet. Rapporteringen for 2019 viser at en større andel av barna ved Asker og 
Bærum krisesenter (60 prosent) allerede hadde kontakt med barnevernet før krisesenteroppholdet 
enn sentrene samlet (51 prosent).62 Kontakten med barnevernet under oppholdet varierer, men i 
snitt skjer det sjeldnere for brukere av Asker og Bærum krisesenter (34 prosent) enn for de øvrige 
sentrene (43 prosent). I 2019 hadde altså 94 prosent av alle barna på Asker og Bærum krisesenter 
kontakt med barnevernet før eller under oppholdet, som er samme snittet for landet samlet. 
 
Krisesenteret opplyser at i de tilfellene mor/far og barn kommer til krisesenteret sammen med 
barnevernet eller de allerede har en pågående sak hos barnevernet, vil det ikke alltid bli sendt 
bekymringsmelding fra krisesenteret. I disse sakene vil barnevernet innhente opplysninger fra 
krisesenteret, og det vil være en løpende dialog og et tett samarbeid fra første dag. Dersom mor/far 
ikke har hatt kontakt med barnevernet tidligere, vil det i noen saker være hensiktsmessig å 
oppfordre til å kontakte barnevernet selv, med bistand fra krisesenteret. Det kan gi en tryggere 
ramme som kan bidra til å etablere et bedre samarbeid mellom mor/far og barnevern. I slike saker 
er det ikke sikkert det blir sendt en bekymringsmelding fra krisesenteret, men barnevernet vil få all 
dokumentasjon igjennom innhenting av opplysninger. Krisesenteret er i dialog med barnevernet, 
samarbeider, drøfter og gir tilbakemeldinger og informasjon i alle saker. I saker hvor krisesenteret 
er bekymret for mor/far sin omsorgsevne og barnets sikkerhet, vil det bli sendt bekymringsmelding 
uavhengig av om det allerede er en åpen sak. 

4.4 Er det god samordning med politiet? 

Krisesenteret plikter å anmelde eller på annen måte søke å avverge volds- og seksuallovbrudd. 
Krisesenteret fører ikke statistikk på om avvergingsplikten er fulgt, men det registreres om beboer 
selv anmelder forholdet. Ved Asker og Bærum krisesenter er det i snitt 38 prosent forholdene som 
er anmeldt.63 Dette er noe sjeldnere enn snittet for alle sentrene. Figuren nedenfor viser 
utviklingen. 
 

Figur 4 – Andel beboere der forholdet er anmeldt 

 

                                                 
62 Sentio Research. Andelen barn er også noe lavere ved Asker og Bærum krisesenter enn snittet av sentrene samlet, 
henholdsvis 37 og 43 prosent. 
63 Inkludert offentlig påtale og andre 
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Andelen beboere der angivelig voldsutøver er anmeldt ved offentlig påtale, synes å ha sunket i 
perioden og er lavere enn for snittet av sentrene totalt. 
 
I Oslo er det også en liten andel av beboerne som selv anmelder forholdet. Brukerne i Oslo oppgir 
ulike grunner til dette:64  
 

- manglende tillit til politiet 
- redsel for at konflikten skal eskalere 
- redsel for represalier fra familie 
- redsel for dårlig samarbeide rundt barna 
- redsel for å miste barna 
- usikkerhet om det vil hjelpe 
- usikkerhet om politiet kan beskytte dem 

 
I tillegg til anmeldelser registreres brukere som i en eller annen form har vært eller kommer i 
kontakt med politiet under krisesenteroppholdet. 
 
Andelen beboere som etablerte kontakt med politiet før eller under oppholdet var 58 prosent i 
2019. Snittet for landet var 71 prosent. Kontakten med politiet har økt siden 2015, både for 
brukerne ved Asker og Bærum krisesenter og for sentrene samlet. 
 
Krisesenteret i Asker og Bærum har et årlig møte med politiet ved avdeling for vold og sedelighet.65 
I tillegg gjøres det individuelle vurderinger rundt brukernes sikkerhet og trusselbilde, herunder 
kartlegging av vold og vurdering av sannsynlighet for gjentagelse.66 I saker hvor der krisesenteret er 
usikre tas det kontakt med politi, barnevern, kommuneoverlege og lignende. Ikke i alle saker blir det 
vurdert som sannsynlig at volden vil gjentas, for eksempel fordi den kan ha vært situasjonsbetinget, 
av mindre alvorlig karakter, at partene har kommet til en løsning gjennom parterapi, at angivelig 
voldsutøver går til behandling eller at det er satt i gang en prosess som ivaretar brukeren og barn 
fordi andre instanser er koblet på mm. Krisesenteret tilstreber å ha kontakt etter utflytting, og gjør 
da en løpende vurdering. Dersom krisesenteret er bekymret for en bruker som har flyttet hjem til 
angivelig utøver, meldes bekymringen til politiet som da drar på hjemmebesøk. 
 
Leder av krisesenteret påpeker at et av krisesenterets største utfordringer er politiets kapasitet til å 
ta imot og etterforske voldssaker.67 Samarbeidet med politiet er svært godt, men de ser at politiet 
bruker mindre og mindre tid på familievoldssaker når det ikke er barn i bildet. Det kan nå ta flere 
måneder fra en anmeldelse er levert til saken blir etterforsket og voldsforhindrende tiltak som 
besøksforbud og voldsalarm blir vurdert. Det er svært belastende for de voldsutsatte å vente på 
avhør og få til en avslutning på saken sin, og som igjen medfører at de bor lengre på krisesenteret 
eller at de flytter tilbake til voldsutøver. 
 
Politiet uttaler at vold i nære relasjoner skal og blir prioritert av politiet i initialfasen, dvs. at det 
uavhengig av etterforskningskapasitet blir tatt stilling til voldshemmende tiltak, f.eks. 
besøksforbud/voldsalarm, så fort som mulig.68 I noen saker mottar de opplysninger/anmeldelser 

                                                 
64 Årsberetning Oslo krisesenter 2019, side 25. 
65 Epost 22. mars 2020 fra krisesenteret  
66 Epost 27. april 2020fra krisesenteret 
67 Epost 22. mars 2020 fra krisesenteret  
68 Epost 14. mai fra politiet til Kommunedirektøren i Bærum.  

http://www.oslokrisesenter.no/__rsrapporter/index.html
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som er såpass mangelfulle at det ikke er tilstrekkelig til å kunne treffe beslutning om for eksempel 
besøksforbud. Det kan da i enkelte saker ta noe tid før saken prioriteres for eksempel et avhør av 
fornærmede. Men som hovedregel skal politiets kapasitet ikke ha betydning for slike vurderinger, 
og det hører til sjeldenheten at dette glipper.  
  
Politiet opplyser at vold i nære relasjoner er prioritert. I Oslo politidistrikt enhet vest har det vært 
en ressursøkning til etterforskning og påtale innenfor denne kategorien.  
  
Enkelte saker tar for lang tid å etterforske. De jobber kontinuerlig for å forbedre 
saksbehandlingstiden, selv om dette ikke går ut over deres vurdering av voldshemmende tiltak i 
initialfasen. Det skal heller ikke ha betydning for deres evne til å motta anmeldelser. Statsadvokaten 
har de senere år ikke hatt noe å bemerke når det gjelder håndtering av sakene i initialfasen, de har 
tvert imot framhevet godt arbeid og god framdrift i denne fasen. At framdriften i 
etterforskningsfasen over tid ikke har vært god nok i partnervoldssakene har også vært påpekt av 
Statsadvokaten. Det er et område politiet jobber for å bli bedre på. 

4.5 Revisjonens vurdering 

Revisjonen mener kommunen har god samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og andre 
deler av tjenesteapparatet.  
 
Krisesenteret synes å være godt samordnet med barnevernet. I 2019 hadde 94 prosent av alle 
barna på Asker og Bærum krisesenter kontakt med barnevernet før eller under oppholdet, som er 
samme snittet for landet samlet. 
 
Samordningen med politiet synes å ha forbedringspotensial. Beboerne ved Asker og Bærum 
krisesenter anmelder forhold sjeldnere enn snittet av beboerne ved alle sentrene. Andelen beboere 
der angivelig voldsutøver er anmeldt ved offentlig påtale er lavere og andelen beboere som har 
kontakt med politiet før eller under oppholdet er lavere. Leder av krisesenteret påpeker at et av 
krisesenterets største utfordringer er politiets kapasitet til å ta imot og etterforske voldssaker. 
Prioriteringene til politiet er likevel utenfor kommunens myndighetsområde. 
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5. FÅR BRUKERNE OPPFØLGING I 

REETABLERINGSFASEN? 

5.1 Vurderingskriterier 

Etter krisesenterloven skal krisesentertilbudet omfatte oppfølging i reetableringsfasen.69 I 
forarbeidene til loven forutsettes det at kommunen legger til rette for at voldsutsatte får hjelp til å 
skaffe seg bolig, der dette er det som hindrer reetablering".70 Kommunen har en generelle plikt til å 
bistå mennesker med å skaffe bolig der de ikke selv er i stand til det.71 
 
For å undersøke oppfølgingen av brukerne i reetableringsfasen legges følgende kriterier til grunn:  

- Krisesentertilbudet skal omfatte oppfølging i reetableringsfasen 
- Krisesenteret bør bistå mennesker med å skaffe bolig. 

5.2 Gir tilbudet god oppfølging i reetableringsfasen?  

I handlingsplanen mot vold som sektorutvalgene BAUN og BIOM behandlet i 2015,72 står det at 
bistand og oppfølging i reetableringsfasen er en av kjerneoppgavene ved Asker og Bærum 
Krisesenter.73  
 
Gjentatte opphold på krisesenteret kan si noe om kvaliteten på krisesenterets oppfølging. En vil 
forvente at god oppfølging gir færre gjentatte opphold. Statistikken viser at andelen beboere med 
tidligere opphold er 11 prosent ved Asker og Bærum krisesenter mot 19 prosent for sentrene 
samlet.74 I Asker og Bærum har det vært en økning fra 7 prosent i 2009. Figuren nedenfor viser 
utviklingen i gjentatte opphold for barn. 
 

Figur 5 – Andel gjentatte opphold av barn ved krisesentre 

 
 

                                                 
69 Lov 19. juni 2009 nr. 44 om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) § 2 annet ledd bokstav d. 
70 Ot.prp. nr. 96 (2008-2009) side 58. 
71 Ot.prp. nr. 96 (2008-2009) side 58. 
72 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Kunnskap til å se, mot til å handle» hhv BAUN 09.06.2015 sak 060/15 og 
BIOM 16.06.2015 sak 40/15. 
73 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Kunnskap til å se, mot til å handle side 8. 
74 Tall fra Sentio Research Norge AS. 
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Figuren viser at antall barn med tidligere opphold ved Asker og Bærum krisesenter er markert 
lavere enn for snittet av sentrene. Det er også lavere andel barn enn voksne med tidligere opphold. 

5.3 Får brukerne bolig etter oppholdet? 

Forarbeidene til krisesenterlova viser til tidligere forskning som konkluderer med at det har vært en 
sterkt økende botid pr. krisesenteropphold.75 Det indikerer at mange av kommunene kan oppnå 
mye høyere beredskap dersom de raskere enn i dag kan gi de beboerne som trenger det effektiv 
hjelp med å skaffe husvære. Figuren på neste side viser hvor beboerne ved Asker og Bærum 
krisesenter dro etter oppholdet i 2019.76 

 

Figur 6 – Hvor beboerne dro etter oppholdet 

 

 
Tallene viser at 17 prosent av beboere ved Asker og Bærum krisesenter drar hjem til voldsutøver 
etter oppholdet. Dette er ca. samme andel som sentrene samlet. Andelen har sunket fra 24 prosent 
i 2009. 
 
Leder for Asker og Bærum krisesenter opplyser at det ikke i alle sakene blir vurdert som sannsynlig 
at volden vil gjentas:77 
 

- den kan ha vært situasjonsbetinget 
- av mindre alvorlig karakter 
- at partene har kommet til en løsning gjennom parterapi 
- at angivelig utøver går til behandling 
- at det er satt i gang en prosess som ivaretar bruker/barn 
- andre instanser er koblet på mm.  

 

                                                 
75 Ot.prp. nr. 96 (2008-2009) side 50. 
76 Dette er kun registrert fra 2014. 
77 Epost 27.04.2020 fra leder av krisesenteret. 
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Leder av senteret opplyser at de tilstreber å ha kontakt etter utflytning. Dersom de er bekymret for 
en bruker som har flyttet hjem til angivelig utøver, melder de bekymring til politiet som da drar på 
hjemmebesøk. 78 Brukerne trenger ofte flere forsøk før de klarer å forlate voldelig partner.   
 
For barna skiller Asker og Bærum krisesenter seg ut. Statistikken viser at 23 prosent av barn i 2019 
dro tilbake til voldsutøver, mot bare 15 prosent ved sentrene samlet. Denne forskjellen har vært 
relativt stabil de siste 6 årene.  
 
For andelen av barna som drar til overgangsbolig eller ny/ annen bolig etter oppholdet, skiller også 
Asker og Bærum krisesenter seg ut. En klart lavere andel av barna ved Asker og Bærum krisesenter 
drar til ny bolig eller overgangsbolig etter oppholdet, enn snittet for sentrene samlet. Bare 9 
prosent av barna drar til ny bolig mens andelen er 28 prosent for barna ved sentrene samlet. 
Andelen har også sunket i Bærum fra 19 prosent i 2014, mens den har vært stabil for sentrene 
samlet.  
 
Asker og Bærum Krisesenter opplyser at en av deres største utfordringer er å skaffe bolig etter 
opphold.79 Mange av brukerne har dårlig økonomi, mange utleiere ønsker ikke «NAV-garanti» og 
det kan være vanskelig å finne bolig i samme skolekrets. Noen ganger ender det med at 
vedkommende flytter hjem til voldsutøver for at barna skal kunne fortsette å bo i nærmiljøet. Oslo 
krisesenteret skriver at det er grunn til å tro at veien fra midlertidige boløsninger og hjem til 
overgriper er kort.80 Grunnen til at beboerne flytter tilbake til overgriper er sammensatt, hvorav 
vanskeligheten med å finne egen bolig er den største. 81 Mange voldsutsatte og deres barn blir 
boende på Oslo Krisesenter mye lenger enn nødvendig, og flere etableres i midlertidige ordninger 
på grunn av dette. 82 Oslo Krisesenter mener dette antakeligvis en stor årsak til antall gjengangere 
ved Oslo Krisesenter.  
 
Hovedutvalg for bistand og omsorg vedtok i 2017 kriterier for tildeling av kommunal utleiebolig og 
startlånsordningen.83 Vedtaket sier bl.a. at bolig kan tildeles til de som er i en vanskelig livssituasjon 
med behov for velferdstjenester som bl.a. omfatter å gi bistand til å avhjelpe sosiale vansker. 
Barnefamilier med en uttrykt bekymring for barnas oppvekstsituasjon kan tildeles kommunal 
utleiebolig. Hovedutvalget vedtok også at startlån og tilskudd til etablering skal være kommunens 
hovedordning for å hjelpe personer til å eie en trygg og hensiktsmessig bolig. Kravet om varig fast 
inntekt/stønad ved innvilgelse av startlån kan fravikes. Barnefamilier prioriteres til innvilgelse av 
startlån.  
 
Bærum kommune tilbyr hjelp til leie av private boliger, velferdsboliger og midlertidige boliger. 84 
NAV har i tillegg en rolle ved finansiering av husleie og depositum/depositumsgaranti. 
Tjenestestedet Boligbistand tildeler velferdsboliger og tilbyr hjelp til leie av private boliger. De 
uttaler at brukere som har vært avhengig av hjelp fra krisesenteret, normalt vil bli prioritert til 
kommunal bolig. 85 Søknader der bruker står i fare for å måtte flytte tilbake til voldsutøver blir ikke 
avslått.  

                                                 
78 Epost 27.04.2020 fra leder av krisesenteret. 
79 Epost 22. mars fra Krisesenteret. 
80 Årsberetning 2019 Oslo krisesenter, side 25. 
81 Årsberetning 2019 Oslo krisesenter, side 47. 
82 Årsberetning 2019 Oslo krisesenter, side 29. 
83 Hovedutvalg for bistand og omsorg 23.08.2017 sak 070/17 Kriterier for tildeling av kommunal utleiebolig og 
startlånsordningen som boligsosialt virkemiddel. 
84 Epost 15. april fra administrasjonen. 
85 Epost 15. april fra administrasjonen. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017114426&dokid=3596132&versjon=15&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017114426&dokid=3596132&versjon=15&variant=A&
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5.3.1 Mulige tiltak 

Boligbistand mener et mulig tiltak er at krisesenteret umiddelbart tar kontakt når det blir klart at 
familien ikke bør flytte tilbake til nåværende bolig.  
 
Krisesenteret opplyser at der hvor bruker ikke selv klarer å finne bolig i det ordinære markedet, 
kontakter krisesenteret boligkontoret så snart som mulig, gjerne i løpet av den første uken.86 I 
enkelte saker kan det imidlertid, av ulike årsaker, ta tid før krisesenteret ser at bruker har behov for 
bistand fra boligkontoret. Mange brukere trenger noen dager før de klarer å se hva de ønsker å 
gjøre videre. Krisesenteret trenger også tid til å få kartlagt brukerens situasjon, slik at de kan gi gode 
råd og veiledning. I noen tilfeller er det også avklaringer som må gjøres, eksempelvis få oversikt 
over økonomisk situasjon og rettigheter, få klarhet i hvem som eier/står som leietaker/eier av 
nåværende bolig, rettigheter og ansvar rundt barn, oppholdsstatus, sikkerhetsvurdering fra politi, 
vurderinger fra barnevern mm. 
 
Boligbistand mener et annet tiltak kan være å åpne for at kommunen har boliger tilgjengelige som 
står ledige til denne brukergruppen.87 Et slikt tiltak vil medføre kostander i form av tomgangsleie.  
Kommunen har et begrenset antall boliger og ikke alltid har egnet ledig bolig for eksempel i barnas 
skolekrets. Boligbistand peker på de i dag ikke har anledning til å la kommunale boliger stå 
ubenyttet.  
 
Krisesenteret mener at muligheten for ledige boliger som krisesenterets brukere kunne benytte seg 
av, hadde dette vært en god løsning.88 For brukere med barn, mener senteret det kan være uheldig 
å måtte flytte flere ganger til midlertidige boliger fremfor å finne en mer permanent løsning så tidig 
som mulig. De fleste av brukerne har behov for permanent bolig med en gang. Krisesenteret har 
ikke et budsjett til tomgangsleie. 

5.4 Revisjonens vurdering 

Revisjonen mener Asker og Bærum krisesenter har relativt god samordnet oppfølging i 
reetableringsfasen i tråd med Krisesenterloven. En vil forvente at god oppfølging gir færre gjentatte 
opphold. Statistikken viser at andelen beboere med tidligere opphold er klart lavere ved Asker og 
Bærum krisesenter enn for sentrene samlet.  
 
Revisjonen mener likevel det er grunn til å fokusere på andelen barn som flytter tilbake til 
voldsutøver. Ved Asker og Bærum krisesenter drar 23 prosent av barn tilbake til voldsutøver, mot 
bare 15 prosent ved sentrene samlet. En årsak som framheves er problemene med å skaffe ny bolig.  
 
Revisjonen mener det er forbedringspotensial for bistanden til å skaffe ny bolig. En klart lavere 
andel av barna ved Asker og Bærum krisesenter drar til ny bolig etter oppholdet enn ved snittet for 
sentrene. Revisjonen mener samarbeidet om å sikre brukerne ny bolig kan forbedres. 
 

                                                 
86 Epost 27. april 2020 fra leder av krisesenteret. 
87 Epost 15. april fra administrasjonen. 
88 Epost 27. april 2020 fra leder av krisesenteret. 
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6. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 
 
Er krisesenteret lett tilgjengelig? 
Revisjonen mener tilgjengeligheten ved Asker og Bærum krisesenter er innenfor regelverkets krav 
og føringer. Asker og Bærum krisesenter har aldri har vært fullt, i motsetning til de fleste sentrene. 
Kostnadene ligger omtrent på snittet for storkommunene og lengden på oppholdene tilsvarer 
snittet for krisesentrene. Av de 46 krisesentrene i landet er det bare 13 som har kortere 
reiseavstand enn Asker og Bærum krisesenter. At klart flere av brukerne oppsøkte Asker og Bærum 
krisesenter på eget initiativ enn for sentrene samlet, tyder på at Asker og Bærum krisesenter er 
bedre kjent enn sentrene ellers i landet. 
 
Revisjonen har blitt opplyst om at kompetanseplan for ansatte i skole og barnehage i Bærum 
kommune er utarbeidet, men vi er usikre på hvor langt implementeringen er kommet. 
 
Er tilbudet tilrettelagt for brukerne? 
Revisjonen mener tilbudet ved Asker og Bærum krisesenter blir lagt til rette slik at det 
imøtekommer de individuelle behovene til brukerne. Senteret har eller er i ferd med å rette opp 
avvik påpekt av Fylkesmannen om tilretteleggingen for menn og menn med barn. Senteret synes å 
være tilrettelagt for brukere med innvandrerbakgrunn. Krisesenteret uttaler at det ikke kreves 
særskilt tilrettelegging for brukere med innvandrerbakgrunn utover å bruke mer tid på kartlegging, 
informasjon og samarbeid med andre deler av tjenesteapparatet. Majoriteten av brukere har 
innvandrerbakgrunn, noe som gjør at krisesenteret har mye erfaring i å møte disse. Senteret synes 
også å være tilrettelagt for brukere uten norskkunnskaper og som har behov for tolk. 
 
Blir tilbudet samordnet med andre deler av tjenesteapparatet? 
Revisjonen mener kommunen har god samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og andre 
deler av tjenesteapparatet.  
 
Krisesenteret synes å være godt samordnet med barnevernet. I 2019 hadde 94 prosent av alle 
barna på Asker og Bærum krisesenter kontakt med barnevernet før eller under oppholdet, som er 
samme snittet for landet samlet. Voldskoordinatorfunksjonen ble 2014 overført til krisesenteret og 
ble lagt inn som en funksjon i avdelingsleders stilling for å samordne kommunens tilbud knyttet til 
vold i nære relasjoner, og for å sikre at funksjonen er en del av et større faglig system. 
 
Samordningen med politiet synes å ha forbedringspotensial. Beboerne ved Asker og Bærum 
krisesenter anmelder forhold sjeldnere enn snittet av beboerne ved alle sentrene. Andelen beboere 
der angivelig voldsutøver er anmeldt ved offentlig påtale er lavere og andelen beboere som har 
kontakt med politiet før eller under oppholdet er lavere. Leder av krisesenteret påpeker at et av 
krisesenterets største utfordringer er politiets kapasitet til å ta imot og etterforske voldssaker. 
 
Får brukerne oppfølging i reetableringsfasen? 
Revisjonen mener Asker og Bærum krisesenter har godt samordnet oppfølging i reetableringsfasen i 
tråd med krisesenterloven. God oppfølging i reetableringsfasen vil føre til færre gjentatte opphold 
på krisesenteret. Statistikken viser at andelen beboere med tidligere opphold er klart lavere ved 
Asker og Bærum krisesenter enn for sentrene samlet. 
 
Revisjonen mener likevel det er grunn til å fokusere på andelen barn som flytter tilbake til 
voldsutøver. Ved Asker og Bærum krisesenter drar 23 prosent av barna tilbake til voldsutøver, mot 



(Tittel) Konklusjon og anbefalinger 

Bærum kommune 19 Kommunerevisjonen 

 

bare 15 prosent ved sentrene samlet. En årsak som fremheves er utfordringene med å skaffe ny 
bolig etter oppholdet. En årsak som framheves er problemene med å skaffe ny bolig. En klart lavere 
andel av barna ved Asker og Bærum krisesenter drar til ny bolig etter oppholdet enn ved snittet for 
sentrene. Revisjonen mener det er forbedringspotensial for bistanden til å skaffe ny bolig. 

6.1 Anbefaling 

Revisjonen foreslår at de folkevalgte vedtar følgende anbefaling til kommunedirektøren: 
 

Kommunedirektøren bør iverksette tiltak for å sikre at barn ved krisesenteret med behov 
for det, får ny bolig. 
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