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Målsetting
Hjelpe og støtte kvinner som har vært utsatt for fysisk/psykisk mishandling og voldtekt, på
deres egne premisser. Drive et senter hvor mishandlete kvinner og deres barn kan bo i en
overgangsperiode. Drive opplysningsarbeid om voldtekt og kvinnemishandling i dagens
samfunn, og arbeide for avprivatisering av vold mot kvinner.

Plattform
Vold mot og mishandling av kvinner er en del av kvinneundertrykkingen. Kvinneundertrykking er samfunnsbestemt. Vi ønsker å angripe ethvert forhold i samfunnet som
legitimerer, underbygger og opprettholder vold mot kvinner. I dette arbeidet er vi
partipolitisk nøytrale og ikke tilknyttet bestemte organisasjoner eller trossamfunn.
Denne plattformen ble vedtatt på landskonferansen i Tromsø i 1982.

Krisesentersekretariatet
I 2009 er 34 krisesentre/telefoner tilsluttet sekretariatet. Krisesentersekretariatet ble
etablert i 1994, og blir finansiert ved at medlemssentrene betaler 1,5 % av sine budsjetter.
Sekretariatet arbeider med å sette problemstillingen til mishandlete og/eller voldtatte
kvinner på dagsorden. Romerike Krisesenter er medlem av sekretariatet.

Samarbeidskommuner
Skedsmo kommune er vår vertskommune. De andre samarbeidskommunene er AurskogHøland , Eidsvoll, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal,
Rælingen, Sørum og Ullensaker.

Organisering
Romerike Krisesenter, RKS, er en frivillig medlemsorganisasjon som er partipolitisk og
livssynsnøytralt. Organisasjonen er bygd opp etter prinsippet flat struktur. Dette betyr at
alle medlemmer har likt ansvar og lik mulighet til innflytelse. RKS øverste organ er
fellesmøte, FM. Årsmøte avholdes i løpet av mars måned.

Styret
Styret består av fire representanter fra de 14 samarbeidskommunene og fire representanter
fra RKS. Styreleder, en ordfører, har dobbeltstemme. Denne kan kun brukes ved økonomiske
spørsmål og ansettelsessaker. Kommunene dekker 20 % av driften, (utregnet etter
innbyggertall) og Staten dekker 80%.

Arbeidsutvalget
AU er krisesentrets koordinerende organ mellom fellesmøtene. AU har møte hver 14. dag og
består av dagarbeidere og et medlem av hver av gruppene.
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Koordineringsgruppa
Tar seg av saker som ikke ligger under gruppene, og er til enhver tid ajour med driften av
senteret. Gruppa er et bindeledd mellom ansatte/medlemmer. Den består av fire valgte
medlemmer.

Økonomigruppa
Arbeidsområde er planlegging og oppfølging av den økonomiske driften ved RKS. Gruppa
består av tre valgte medlemmer. Skedsmo kommune fører regnskapet for RKS.
Regnskapet blir revidert av Nedre Romerike Distriktsrevisjon.

Personalutvalget (for de ansatte på RKS)
Består av to valgte medlemmer pluss en fra koordineringsgruppa.

Medlemmene
Medlemmene er delt inn i fem arbeidsgrupper: Bolig-, Markedsføring-, Skolering-, Kontor-,
og Barnegruppe. Hver av gruppene velger en kontaktkvinne som representerer gruppa i
Arbeidsutvalget, AU.

Driften av senteret
Krisesenteret tilbyr midlertidig opphold til mishandlede og voldtatte kvinner og dere barn. Vi
tilbyr informasjon om rettigheter, følge til det offentlige hjelpeapparat, samtaler etc. Vi tilbyr
også hjelp til eksternbrukere over telefon og på kontoret. Medlemmer har ansvaret for
driften.

Ansatte
Vi har i dag tre dagarbeidere fordelt på to i 100 % stillinger og en i 50 % stilling. En
lekeonkel jobber i 1/5 stilling. En renholder jobber fire timer i uka. Lekeonkel og renholder
har kommunal tariff, dagarbeiderne har avtalt lønn. De ansatte er yrkesskadeforsikret i If
Skadeforsikring.
Antall årsverk 12.2. (ansatte/medlemmer)

Medlemmer
Mange medlemmer har kommet og gått gjennom disse årene. I 2009 har vi vært 25
medlemmer fordelt på fem grupper. Noen av disse medlemmene har vært passive i perioder
av året. Blant våre medlemmer er det 4 med utenlandsk opprinnelse. Disse medlemmene
dekker språkene arabisk, kurdisk, farsi og dari.
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Vaktordning
Krisesenteret er døgnbemannet. Gruppene har ansvaret for vaktukene på omgang. Det er
alltid to medlemmer på vakt. Vaktene får en godtgjøring for nattevakter. Vaktene er ulykkesforsikret under vakttjenesten.
Boligen
Vi har en bolig på 585 m2 fordelt på åtte beboelsesrom med egne bad og toalett. Alle rom er
tilrettelagt for funksjonshemmede. Beboerne bor i kollektiv med felles oppholdsrom, kjøkken
og vaskerom. Det er eget lekerom for barna. Ungdommene har også sitt eget rom med TV
og data. I tillegg har vi et soverom for vaktene, møterom og kontor. Boligen ligger landlig til
med eget uteareal, lekeapparater og dukkestue. Vi leier lokaler av Skedsmo kommune,
leieavtalen er midlertidig.
Boligen ligger i et område med dårlig offentlig kommunikasjon. Det er heller ingen butikker
i nærområdet.

Boligstiftelsesgruppa
Mona Granås Holt, Elin Udnes og Inger Beate Otterlei har vært styremedlemmer i
Norastiftelsen. Tove Hammervik og Turid Myklebust har vært varamedlemmer. Det har vært
avholdt to styremøter.
I februar ble en presentasjon av ny krisesenterbolig sendt ut til politisk behandling i
kommunene. Kommunene vedtok bygging av ny bolig. Prosjektet ble midlertidig stoppet pga.
endringer i krisesenterets organisering og struktur. Det vil bli gjenopptatt når den nye
organiseringen er på plass.

Antallet beboere
I 2009 bodde det 97 kvinner og 98 barn på krisesentret.
Av disse var 68 % ikke etnisk norsk, 32 % etnisk norske.
Overnattingsdøgn for kvinner: 2800. Overnattingsdøgn barn: 3442.
Gjennomsnitt bodde det 17.1 personer per døgn på Romerike Krisesenter.
I løpet av disse 30 årene har 2933 kvinner og 2662 barn fått hjelp av Romerike
Krisesenter.

Dagarbeiderne
De har ansvaret for den daglige driften. Det har vært et meget arbeidskrevende år med
mange kvinner og barn boende. Se ovenfor under antall beboere.
Mange kvinner hadde innvandrerbakgrunn og tolker har vært brukt mye. I forbindelse med
alle som har bodd her, har de hatt mye kontakt med hjelpeapparatet. ( sosialkontor,
advokater, politi etc.) Dagarbeiderne har også jevnlig kontakt med lekeonkel. De har også
meget godt samarbeid med den lokale skolen.
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Kurs/seminarer hvor dagarbeiderne har deltatt 2009
- 2 nettverksseminarer Rosaprosjektet (2 dagers samlinger)
- Regionskonferanse i Sør/Øst regionen 24.9 og 25.9.09 på Gjøvik
- Daglig leder forum 27.4.09
- Krisesentersekretariatets årsmøte og fagdag 28.4. og 29.4.09
- Helgeseminar arr. av Romerike Krisesenter på Thorbjørnrud Hotell.
Tema:Ny struktur.
Informasjonsoppdrag
-CIF, 7 personer fra forskjellige land kom på besøk for å få informasjon om hvordan
krisesenteret fungerer
- Metodistkirken, under søndagsgudstjenesten
- Intervjuet av Lokalavisen 27.08.09
- Intervjuet av Romerikes Blad 18.12.09 i forbindelse med krisesenterets 30 års jubileum
ANNET:
- Deltatt på Arbeidsutvalgsmøter, Fellesmøter og Personalmøter
- Deltatt på Krisesenterutdanningen (5 samlinger)
- Deltatt i Nettverksgruppe sammen med familievoldskoordinator,
barnevernsvakta, barne- og ungdomsbasen i Skedsmo, Familievernkontoret
og BUP v/A-hus. Gruppa prøver å få til et ATV kontor på Romerike
- Deltatt i Stiftelsesgruppa ”nytt hus”
- Deltatt på 2 forberedende og 5 styremøter
- Flere grupper skoleelever på besøk, ønsket orientering om krisesenteret.
- 1 dagarbeider er brannansvarlig og har hatt flere møter i den forbindelse.
- Vært med å intervjue søkere til stilling som lekeonkel og laget innstilling til fellesmøte.
- Møte på voldtektsmottaket i Oslo. De orienterte oss om tilbudet de har.
- Politistudent hospiterte på krisesenteret i 4 uker. Dagarbeiderne hadde
ansvaret for opplæring av henne. Vi hadde også samtaler med hennes veileder.

Barna på Romerike krisesenter
RKS har kontakt med skole i nærmiljøet for de barna som ikke kan gå på sin egen skole.
Tidligere hadde barn under skolepliktig alder parktilbud. Disse er imidlertid lagt ned.
Vi har et tilbud om åpen barnehage to dager i uka hvor mødrene må være med.
Lekeonkel tar barna ut på forskjellige aktiviteter tilpasset barnas alder. Boligen er lagt til
rette for at barna skal ha det så bra som mulig. Utearealet er trygt og barnevennlig.
Lekeonkel
Våre to lekeonkler valgte begge å si opp sine stillinger i september. De har begge stilt opp og
gjort en fin innsats for barna på senteret i den tiden de har vært der.
Det ble annonsert etter ny lekeonkel og vi fikk inn 15 søknader. To utmerket seg og vi valgte
Henrik Classon, som tiltrådte stillingen i oktober. Han har aktivisert barna etter alder og
både kino, hoppeloppeland og bowling har vært utrolig populært. De koser seg gjerne ekstra
med et måltid med pizza eller hamburger etter aktivitetene.
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Skoleringsgruppa, arbeidsoppgaver:
- Arrangere kurs/seminarer i den hensikt å forbedre det psykososiale miljø på senteret.
- Holde informasjonsmøter for nye medlemmer.
- Kartlegge behov for interne kurs/temakvelder.
- Tilrettelegge selvutvikling og faglig utvikling for medlemmer og ansatte.
- Holde kurs/seminar for å forbedre ansatte/medlemmers kompetanse
Antall medlemmer: 5, et medlem har vært passiv i en periode
Antall møter: 10 gruppemøter, 3 telefonmøter møter relatert til kurs/seminar.

Kurs skoleringsgruppa har arrangert:
30.01-01.02-09 Seminar på Thorbjørnsrud hotell.
Tema: Endring av organisasjonsstrukturen vår.

Boliggruppa, arbeidsoppgaver:
- Holde seg orientert om hvilken forfatning og stand senterets bolig er i. Påse at nødvendige
…reparasjoner blir utført.
- Administrere dugnad to ganger i året. Gruppa må sette opp arbeidsoppgaver.
- Ekstern hjelp tilkalles ved behov.
- Ansvar for at nødvendig verktøy er på plass.
- Ansvar for at lintøyskapene og kjøkkenutstyr i boligen og komplettere etter behov.
Antall medlemmer: 5 medlemmer.
Antall møter: 10 gruppemøter

Kontorgruppa, arbeidsoppgaver:
Ajourføre skjemaer/maler.
Må kunne bruke/lære seg de tekniske hjelpemidler på kontoret.
Ha ansvar for årsrapporten.
Sende ut brev om økonomisk støtte.
Skal holde koordineringsgruppa orientert.
Holde oversikt/orden i permer/hyller på kontor, lager og arkiv.
Sørge for å kopiere over nødvendige filer til bærbar PC.
Sørge for at nyinnkjøpt datautstyr blir tilkoplet.
Antall medlemmer: 3 medlemmer.
Antall møter: 10 gruppemøter, 2 arbeidsmøter

Barnegruppa, arbeidsoppgaver:
- Sørge for at senteret til enhver tid har ansatt en lekeonkel.
- Innkjøp av inne- og uteleker, bøker, samt spill med mer til PC på ungdomsrommet.
- Holde orden på leker, lekerom og lekestue.
- Aktiviteter for barn ved høytider.
Antall medlemmer: 6 medlemmer. 2 medlemmer har sluttet, 3 medlemmer har vært
mindre aktive siste halvdel av året.
Antall møter:
12 gruppemøter.
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Markedsføringsgruppa, arbeidsoppgaver:
- Koordinere PR oppdrag og evaluere disse. Det skal være 2 medlemmer på PR-oppdrag.
- Holde seg orientert om aktuelt stoff i massemedia som knytter seg til
…kvinnemishandling.
- Ta seg av henvendelser fra pressen og følge opp disse.
- Sende ut pressemeldinger fra krisesentersekretariatet til lokalaviser og lokale
TV-stasjoner.
- Oppdatere hjemmeside på Internett.
- Markedsføre RKS gjennom radio, TV, aviser, tidsskrifter og annonsering.
- Bestille annonser i lokalavisene før jul.
- Ha oppdatert liste over tlf.nr., adresser, E-mail til lokale aviser, radio og TV-stasjoner.
- Trykke opp og sende ut informasjonsbrosjyrer til ulike institusjoner som legekontor,
trygdekontor, sosialkontor og lignende.
- Ha en oppdatert liste over adresser til institusjoner som skal motta
informasjonsbrosjyrer.
- Trykke opp og sende ut informasjonsbrosjyrer til ulike institusjoner som legekontor,
…trygdekontor, sosialkontor og lignende.
- Ha en oppdatert liste over adresser til institusjoner som skal motta
informasjonsbrosjyrer.
Antall medlemmer: 7 medlemmer,
Antall møter: 10 gruppemøter
Annonsering: Romerikes Blad: Fast annonse hver mandag på sidene om distriktets
næringsliv. Juleannonser: 23.12.09 og 28.12,09 Romerikes Blad
Informasjonsoppdrag
Vi har hatt 6 informasjonsoppdrag
- 10.02.09 Petrine Lions Club
- 16.03.09 Nes Sanitetsforening
- 23.03.09 Nannestad Sanitetsforening
- 24.03.09 Soroptimistene
- 21.04.09 Skedsmo Lions Club
- 26.05.09 Skedsmo asylmottak
En stor takk til alle lag og foreninger som støtter oss både i form av økonomisk støtte
og praktiske aktiviteter.

Krisesenterutdanningen
Romerike krisesenter deltar på krisesenterutdanningen i regi av RVTS (Regional
ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging).
Fire medlemmer deltar på utdannelsen.
Studiet er godkjent fra Høyskolen i Buskerud og gir 15 studiepoeng.
”Arbeid med kvinner/barn i krise under og etter vold”
Varighet: Vår/høst 2009 og vår/høst 2010.
Temaer gjennomgått i 2009:
Traumeforståelse og krisehåndtering, stabiliserende og bearbeidende samtaler,
Sikkerhetsarbeid på krisesenteret, seksuelle overgrep
Juridiske rettigheter, internasjonale menneskerettigheter. Samlingene har vært i Oslo.
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Råd og utvalg
Styret, representanter
- Ordfører Lisbet Lofthus Gabrielsen, leder, Fet kommune
- Ordfører Hanne Bakke von Clemm, nestleder, Gjerdrum kommune
- Sosialsjef Olav Vold, Eidsvoll kommune, (sluttet 31.03.09)
- Sosialsjef Lars Uglem, Lørenskog kommune, (startet 01.06.09)
- Økonomisjef Erik Nafstad, Skedsmo kommune
Fra Romerike krisesenter:
- Sissel Ryen, dagarbeider
- Synnøve Wålbakken, skoleringsgruppa
- Regina Else Post, skoleringsgruppa
- Gerd Myklebust, økonomiutvalget
Vara:
- Lisbeth Diesen, barnegruppa
- Anne Lise Floberghagen, kontorgruppa
- Øystein Olsen, Skedsmo kommune er styrets sekretær.
Styret har hatt 5 styremøter i 2009 og to forberedende styremøter. Den viktigste saken for
styret dette året har vært omorganisering fra flat til spiss struktur. Styret gikk inn for
Interkommunalt selskap i november. Vedtaket ble sendt ut til behandling i de respektive
kommunene og er fortsatt under behandling.

Koordineringsgruppa, arbeidsoppgaver:
- Ha oversikt over vedtekter, vedtak og husregler, og påse at de blir fulgt.
- Kontrollere at forsikringer er ajourført.
- Holde prosjektlista ajourført.
- Sørge for at saker følges opp i arbeidsutvalg og på fellesmøter.
- Representant i personalgruppa er arbeidsgivers kontaktperson for alle faste ansatte.
- Representant i personalgruppa har en meglerfunksjon dersom det oppstår konflikter
..mellom medlem/medlem, medlem/dagarbeider, medlem/beboer, dagarbeider/dagarbeider
..og dagarbeider/beboer.
- I samarbeid med dagarbeidere og markedsføringsgruppa å representere krisesenteret utad.
Medlemmer: Tove Hammervik, kontorgruppa. Hun er leder i personalgruppa.
Unni Hansen og Marit Wang, begge markedsføringsgruppa.
Antall møter: 18.
Økonomigruppa
Rapporterer om økonomien på alle FM, samt møteplikt på ett AU i måneden. Fast
representant i styret for RKS. Anviser vaktlønn, møtegodtgjørelse, reiseregninger,
honorarlønn til alle som har tillitsverv. Lekeonkels timelister, reiseregninger og utlegg i
forbindelse med barnas aktiviteter. Overtidslister for dagarbeidere. Gavepenger blir nå
synliggjort i regnskapet med eget prosjektnummer. Oppgjør av kontantkassen.
Legger fram forslag til kommende års budsjett, samt reviderer årets budsjett.
Medlemmer: Anne Lise Floberghagen, kontorgruppa, Gerd Myklebust, boliggruppa, Regina
Post, skoleringsgruppa. Antall møter: 15
9

Årsrapport 2009

Personalgruppa
Gruppa har avholdt to personalmøter.
Gruppa har gått gjennom søknadene til daglig leder-stillingen.
Det kom inn 28 søknader.
Medlemmer: Tove Hammervik, kontorgruppa, Ingrid Mustaparta, markedsføring, og Paula
Solfjell Sollie, barnegruppa.

Veien videre gruppa
Etter seminaret på Torbjørnsrud ultimo januar ble det nedsatt en gruppe kalt ”Veien videre
gruppa” Gruppa fikk mandat til å jobbe videre med strukturendingen. De innhentet
informasjon om diverse organisasjonsmodeller. De besøkte KS bedrift i Oslo og fikk
informasjon om IKS-modellen. Representanten fra KS kom også til et møte på Romerike
Krisesenter. De innhentet råd fra Erik Nafstad, Styret, som anbefalte å skrive et brev til
Styret og begrunne hvorfor man ønsket endringer og hvorfor et IKS. Brevet ble sendt.
Styret besluttet at en omorganisering var nødvendig.
Romerike krisesenter har i løpet av året meldt seg inn i KS Bedrift.
Det ble utformet en annonsetekst etter daglig leder. Annonsen ble lagt ut på finn no
Aftenposten, Romerikes Blad og på vår hjemmeside, med søknadsfrist 20.des. Ved fristens
utløp hadde det kommet inn 28 søkere. Disse søknadene ble sendt videre til personalgruppa
som i romjulen valgte ut aktuelle kandidater til intervju.
Medlemmer: Tove Hammervik, kontorgruppa, Mona Habiba Pettersen,
markedsføringsgruppa og Elin Udnes, dagarbeider.

Utfordringer 2010 – 2014
- Ny daglig leder ansettes.
- Det skal ansettes barnearbeider i 2010. Vi skal også få i gang samtalegrupper for barn.
- Hjelpetiltak i reetableringsfasen for de som trenger det.
Pålegg fra Arbeidstilsynet å lage en plan for vold og trussel på arbeidsplassen.
Denne skal være ferdig i løpet av juni 2010.
Det er satt av en tomt i Skedsmo kommune for bygging av et nytt senter. Tegninger er laget
og vi håper å få kommet i gang I løpet av sommer/høst 2010. Vi venter på at kommunene
skal bestemme seg for hvilken organisasjonsform Romerike Krisesenter skal ha i fremtiden.
Det blir klart i løpet av våren.
Den eksterne hovedutfordringen for tidsperioden 2010 – 2014 vil bli finansieringen av
krisesentrene gjennom rammetilskudd. For Romerike Krisesenter med 14 eierkommuner vil
kampen om de kommunale kronene bli vanskelig å følge opp.
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Statistikken for bruk av krisesentrene er nå felles for alle krisesentre,
jfr. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, BUF DIR. Statistikken, som er laget
av Sentio Resarch, Norge, er omfattende og kan leses i sin helhet på vår hjemmeside
www.romerike-krisesenter.noI denne rapporten presenterer følgende data.

Antall kvinner og barn som har bodd på Romerike krisesenter

kvinner 97
barn
98

kvinner 115
barn
136

kvinner 103
barn
79

Antall overnattingsdøgn for kvinner og barn

og
kvinner 2800
kvinner 97
barn
2442
barn
98

kvinner 3076
kvinner 97
barn
3448
barn
98

kvinner 2927
barn
2776
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Antall kvinner fordelt p[ nasjonalitet

norsk
31
minoritet 66

norsk
37
minoritet 78

norsk
33
minoritet 70

Antall dagbrukere
2009

2008

2007

46

47

56

2009

2008

2007

1365

719

716

Antall telefonhenvendelser

I 2009 ble alle telefonhenvendelser registrert samt krisetelefoner. Av 1365 var 279
krisetelefoner.
Kommentarer til statistikken.
Når det gjelder overnattingsdøgn og man summerer antall overnattingsdøgn og dividere på
antall 365 dager ser man gjennomsnittet av beboere her på krisesenteret per dag. Da viser
tallene at det i 2009 gjennomsnittelig bodde 17, 1 personer på senteret, i 2008 17,9/ og i
2007 15,6 personer.
Når det gjelder brukere fordelt på nasjonalitet viser de tre siste årene at prosentandelen har
vært lik, 32 % med norsk bakgrunn og 68% med minoritetsbakgrunn.
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Total oversikt over antall kvinner, barn og overnattingsdøgn
fra starten 23.12.79 til 31.12.09
Årstall

totalt

Antall
kvinner

Døgn
kvinner

Antall barn Døgn barn

1979

100

1209

80

1060

1982

57

1076

55

1883

1983

80

1410

90

1580

1984

70

1369

56

1242

1985

100

2640

73

2909

1986

113

2958

96

2909

1987

116

2308

96

1821

1988

136

3710

140

3158

1989

132

3289

126

3102

1990

129

3256

139

3558

1991

130

3197

102

3587

1992

115

3564

88

2985

1993

112

2632

110

3016

1994

113

2454

87

2207

1995

82

2063

66

2003

1996

107

2349

107

2303

1997

109

2760

79

2075

1998

101

3067

110

3532

1999

97

2270

81

3532

2000

120

2731

84

1844

2001

107

3121

96

3322

2002

124

2936

136

2899

2003

111

3264

99

2482

2004

89

2602

78

2705

2005

88

2364

74

2898

2006

94

3143

88

3735

2007

103

2927

79

2776

2008

115

2927

136

3448

2009

97

2800

98

3442

3047

2749
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