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•  Hjelpe og støtte kvinner som  
 har vært utsatt for fysisk og  
 psykisk mishandling på deres  
 egne premisser.
•  Drive et senter hvor mishand- 
 lede kvinner og deres barn  
 kan bo i en overgangsperiode.
•  Drive opplysningsarbeid om  
 voldtekt og kvinnemishand- 
 ling i dagens samfunn, og 
 arbeide for avprivatisering av  
 vold mot kvinner.

Plattform:
Vold mot og mishandling av 
kvinner er en del av kvinne-
undertrykkingen. 
Kvinneundertrykking er 
samfunnsbestemt.
Vi ønsker å angripe et hvert 
forhold i samfunnet som legi-
timerer, underbygger og opprett-
holder vold mot kvinner.
I dette arbeidet er vi partipoli-
tisk nøytrale og ikke tilknyttet 
bestemte organisasjoner eller 
trossamfunn.
Denne plattformen ble vedtatt 
på landskonferansen i Tromsø i 
1982.

Krisesenterbevegelsen i Norge:
I 2005 har 34 sentre vært tilslut-
tet krisesenterbevegelsen i Norge 
hvor RKS er med.  
Det er opprettet et sekretariat, 

Krisesentersekretariatet, som 
fungerer som et koordinerende 
ledd mellom krisesentrene og det 
offentlige og media.  Romerike 
Krisesenter er medlem av sekre-
tariatet. Det blir finansiert ved 
at medlemmer betaler 1 ½ % av 
budsjettet. 

Historikk, Bolig: 
Romerike Krisesenter startet opp 
lillejulaften i 1979. Den første 
boligen vi hadde var en toroms 
leilighet på sykehusområdet.  
Det var både kontor og bolig.  
Etter hvert flyttet vi til Torvet 5.  
Samtidig får vi en annen leilighet 
på sykehusområdet på Løren-
skog.  Det brenner i Torget 5 og 
det jobbes fra leiligheten på 
Lørenskog.  Etter noen dager 
får vi et lite kontor i Kierulfsgate 
22A, Skedsmo. Leiligheten som 
blir brukt som helsestasjon blir 
ledig og vi flytter inn.  Noen få 
år etter får vi en leilighet til i 
samme rekka i Kierulfsgate.  Da 
flytter vi ut fra det lille kottet av 
et kontor.  Så skal Kierulfsgate 
bygges om og vi må flytte igjen.  
Vi var innom Televerksbygget 
for en kortere tid før vi flyttet til 
Alexander Kjellandsgate.  Der 
var vi i 5 år.  Der var lokalene i 
dårlig forfatning, med bl.a. 
fuktighet og sopp. 

Målsetting:

organisas jon
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Nå leier vi lokale for fem år av 
Skedsmo kommune.  Tre av 
årene er allerede gått og vi vet 
lite om fremtiden.  Vi ønsker nå 
å komme i en permanent bolig.  
Mye flytting koster mye både 
i penger og arbeid.  Ønsket er 
en bolig som drives av en egen 
boligstiftelse.  Mange krisesentre 
rundt om i landet har ordnet seg 
på en slik måte.  
Medlemmer:
Mange medlemmer har kommet 
og gått gjennom disse årene.  
For tiden er vi 25 medlemmer 
fordelt på fem grupper.
Beboere:
I løpet av disse 26 årene har 
2638 kvinner og 2348 barn fått 
hjelp av krisesenteret.

Organisering:
Romerike krisesenter, RKS, er 
en frivillig medlemsorganisasjon 
som er partipolitisk og livs-
synsnøytralt. 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 fellesmøtet, FM. 
Årsmøte avholdes i løpet av mars 
måned.    

Arbeidsutvalget, AU,  er krise-
senterets koordinerende organ 

mellom fellesmøtene. AU har 
møte hver 14. dag og består av 
dagarbeidere og et medlem fra 
hver av gruppene. 

Koordineringgruppa: Tar seg 
av saker som ikke ligger under 
gruppene.  De er til enhver tid 
ajourført med driften av senteret. 
De er et bindeledd mellom 
ansatte/medlemmer. Gruppen 
består av fire valgte medlemmer.

Økonomigruppas arbeids-
område er planlegging og opp-
følging av den økonomiske 
driften ved RKS. Gruppa 
består av tre valgte medlemmer.   
Skedsmo kommune fører regn-
skapet for RKS.

Personalutvalget (for de ansatte 
på RKS) er to valgte medlemmer 
pluss en fra koordineringgruppa.

Medlemmene er delt inn i fem 
arbeidsgrupper: Bolig-, Markeds-
føring-, Skolering-, Kontor- og 
Barnegruppe. Hver av gruppene 
velger en kontakt-kvinne som 
representerer 
gruppa i Arbeidsutvalget. 

Styret består av 4 represent-
anter fra de14 samarbeidskom-
munene og 4 representanter fra 
RKS.  Styreleder, en ordfører, 
har dobbeltstemme.  

organiser ing  av  sen tere t
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Denne kan kun brukes ved 
økonomiske spørsmål og i 
ansettelsessaker.  Kommunene 
dekker 20 % av driften, (utregnet 
etter innbyggertall) og Staten 
dekker 80 %.

Driften av senteret:
Krisesenteret tilbyr midlertidig 
opphold til mishandlete og 
voldtatte kvinner og deres barn.  
Vi tilbyr informasjon om ret-
tigheter, følge til det offentlige 
hjelpeapparat, samtaler etc. 
Vi tilbyr også hjelp til ekstern-
brukere over telefon og på kon-
toret.  Medlemmer har ansvaret 
for driften.  

Ansatte:
 I løpet av året har Romerike 
Krisesenter ansatt en dagarbei-
der i halv stilling. Vi har i dag 
fire dagarbeidere fordelt på en 
100% stilling og tre i 50% 
stillinger.
En lekeonkel går i 1/5 stilling og 
en renholder som tar rengjøring 
i kontordelen fire timer i uka.

Vaktordning: 
Krisesenteret er døgnbemannet.  
Gruppene har ansvar for vaktukene 
på omgang. Det er alltid to 
medlemmer på vakt.  

Boligen 
Vi har en bolig på 585 m2 fordelt 
på åtte beboelsesrom med egne 
bad og toalett. Beboerne bor i 
kollektiv med felles opphold-
srom, kjøkken og vaskerom Det 
er et eget lekerom for barna. Un-
gdommen har også sitt eget rom 
med TV og data. I tillegg har vi 
et soverom for vaktene, møterom 
og kontor. Boligen er tilrettelagt 
for funksjonshemmede.

Antall beboere
I 2005 bodde det 88 kvinner og 
74 barn på krisesenteret. 
Overnattingsdøgn for kvinner: 
2364. Overnattingsdøgn barn: 
2898. 14,42 personer pr. døgn.

Barna på Romerike Krisesenter: 
RKS har kontakt med parker 
og skole i nærmiljøet dersom 
barna ikke kan gå på  sin egen 
skole.  Lekeonkel tar barna ut 
på forskjellige aktiviteter tilpas-
set barnas alder. Boligen er lagt 
til rette for at barna skal ha det 
så bra som mulig.  Utearealet er 
trygt og barnevennlig.

dr i f ten  av  sen tere t
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Lekeonkels årsrapport
Det er et år siden sist jeg hadde 
en liten evaluering av arbeidet 
på senteret, og i den anledning 
er det på tide å skrive en rapport.
Jeg vil her gi et kort referat av 
noen av de tingene som barna og 
jeg har gjort i det seneste året.  

Vinteraktiviteter: 
Vi har gjentatte ganger vært i 
den store akebakken på Kjeller, 
med fryd og latter. Noen blå-
merker innimellom.  Slalåm-
bakken i Nittedal er også pop, 
ikke bare p.g.a. sin beliggenhet, 
men også fordi den er fin og 
belyst.  
Vi har også vært på noen skøyte-
turer, selv om ”onkel” er normalt 
sett den dårligste til å skøyte.  

Sommeraktiviteter:
Om sommeren er den største ak-
tiviteten bading, både på Nebben 
og i små sjøer.  Turene til Tusen-
fryd er også veldig populære for 
barn i alle aldere.  Vi har også 
tatt noen turer uten at vi gjør så 
veldig mye, bare fisker, leker og 
”herjer”.

I tillegg kommer ting vi gjør som 
ikke er sesongbetont.  Det kan 
være fotball- og håndballkam-
per, samt en del riding.  
Vi har også i år drevet med en 
del motorsport av forskjellig 

karakter.  De fleste gode kinoene 
for barn har vi fått med oss, og 
også et par teaterstykker.  Vi var 
også på Ungdommens kultur-
mønstring og kultursamlingen i 
kommunen.  Dette var gode ting 
å få med seg.  
Fotballskolen til LSK var også en 
fin aktivitet som barna satte pris 
på.  Kampen i slutten av uken 
var også til glede for det største 
barnet.  
Vi har også vært på tivoli og 
noen messer i løpet av året.  
Noen var bra og noen var mid-
dels.  Vi har vært en del i 
Hoppeloppeland.  Dette er et 
supert tilbud til de mindre barna 
slik at de får ut litt stim og ikke 
blir sittende så mye stille.  
I tillegg har vi Badeland som 
også er en fin aktivitet om vin-
teren.  

t i l t ak  for  barna
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Boligstiftelse
Gruppen har bestått av Turid 
Myklebust, Inger Beate Otterlei, 
Turid Tove Aspenes og Mona 
Granås Holt.

- Det er avholdt  3 møter i peri-
oden.

- Det er tatt kontakt med 
advokat Kristina Almestad i 
forbindelse med boligstiftelse.

- Det er sendt brev til Skedsmo 
Kommune vedrørende ønske om 
permanent bolig.
Vi har per i dag fremdeles ikke 
fått svar fra Skedsmo Kommune.

Har deltatt på et styremøte i 
Romerike Krisesenter og pre-
sentert et ønske om å få full-
makt til å opprette en stiftelse 
for Romerike Krisesenter og 
informasjon om det.
Styret vedtok å vente med en 
avgjørelse til grunnkapital på 
kr 100000,- var på plass og
ønsket også mer informasjon.  

Vi har ved utgangen av 2005 
oppnådd kr 100000,- til stif-
telsen og arbeider videre med å 
opprette en stiftelse.

Boliggruppa
Gruppa har bestått av 5 med-
lemmer i perioden.
Det er avholdt 10 gruppemøter.
Vi har hentet inventar til brukere 
diverse ganger.Vi har arrangert en 
fellesdugnad.
Gruppa har ansvaret for utstyr 
og dette er blitt komplettert 
i perioden. Vi har et medlem 
i koordineringsgruppa og et 
medlem i økonomiutvalget.
Gruppa har hatt en representant 
i hagegruppa. Vi har redigert og 
framlagt regnskap for seminarkonto. 
Vi har arrangert ett FM.

  
Skoleringsgruppa
Skoleringsgruppa har i året 
2005 bestått av 5 medlemmer.  
Ingunn har vært kontaktkvinne.
Vi har hatt 12 gruppemøter.
En av gruppas medlemmer har 
avlastet markedsføring ved å 
påta seg informasjonsoppdrag. 
Et av våre medlemmer reiste på 
en fem-dagers tur til Lilleham-
mer med bruker/barn.
I oktober arrangerte skolerings-
gruppa helgeseminar for ansatte 
og medlemmer på Lysebu.  
Emnet: Etikk. 

års rappor te r  f ra   g ruppene 
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Kontorgruppa
Kontorgruppa har i 2005 bestått 
av fem medlemmer. Vi har hatt 
åtte gruppemøter og to arbeids-
møter. 

Vi har startet med å oppjustere 
årsrapporten og gitt den et 
ansiktsløft. Sigrid har ført 
statistikk. Vi har arrangert et 
fellesmøte.

Markedsføringsgruppa
Markedsføringsgruppa har i 
2005 bestått av 7 medlemmer. 
Tre av medlemmene har i peri-
oder vært ute i permisjon.
Markedsføring har hatt 10 gruppe -
møter. Vi har ledet 2 fellesmøter. 

Markedsføring har samarbei-
det med TV-aksjonen ”Drøm-
mefanger”. 15.10.05 stod vi på 
stand på Lillestrøm Torv i forbin-
delse med aksjonen. Vi har også 
satt inn støtteannonse i 
Romerikes Blad. 

I september innledet vi et samar-
beid med GUM design angående 
utforming av hjemmeside. Vi 
hadde to møter med dem samt 
en rekke telefonsamtaler/e- post 
før vi sa oss fornøyd. I desember 
begynte vi å fylle inn informas-
jon på sidene. 

I forbindelse med utformingen av 
hjemmesiden, engasjerte vi en 
fotograf som tok bilder av rom-
mene på senteret + fire illustras-
joner. Disse bildene har vi kjøpt 
rettighetene til, og vi kan derfor 
fritt bruke dem i fremtidige an-
nonser, brosjyrer og lignende.

Vi har sendt ut brosjyrer til 
helsestasjoner, legesenter, 
sosialkontor etc. Brosjyren er 
nå oversatt også til thai. Vi har 
begynt arbeidet med å oppda-
tere listene over hvem som skal 
motta brosjyrer. En brosjyre 
som på mange forskjellige språk 
beskriver hva krisesenter er, er 
kjøpt inn og klargjort til utsend-
ing. 

Har i tillegg ansvar for PR-opp-
drag og annonsering.

Barnegruppa
Ved årsskiftet 2005 var vi 4 
medlemmer. Ett medlem sluttet i 
februar. I medlem har meldt seg 
passiv.   
Vi har hatt 10 gruppemøter + at 
vi har hatt ansvaret for FM en 
gang i løpet av året.
Lekeonkel:
Øystein er fremdeles lekeonkel 
på senteret, noe som både store 
og små barn setter utrolig stor 
pris på. 

9



Innkjøp til barn og ungdom ved 
senteret:
Kjøpt inn en del store og små 
leker og kasser til lageret.
Vi fikk en del leker i fra Hobby 
standard på Strømmen Stors-
enter
Vi handlet inn godis til 17.mai 
og pepperkakedeig til jul.
Aktiviteter og dugnader:
Vi har kastet og ryddet leker 
inne og ute.
Vasket og ryddet i dukkestua.
Har søkt og fått innvilget kr. 
30.000,- fra BDF som vi har 
brukt til barnehageplasser og 
skyss til og fra.

Informasjon
Avisintervju:
Romerikes Blad:
- 10, januar Tema: Familievold , 
”Tre av fire menn er edru når de 
slår”  Støtte fra krisesenteret.
- 22. juli ”Flere oppsøker 
krisesenteret” Intervju
- 22. oktober  Tema: TV-aksjo-
nen ”Drømmefanger” 
” Drømmen om et liv uten vold” 
Interjuv av  TV-Romerike. 
Ansvar: Dagarbeiderne
Annonsering:
I løpet av året har vi hatt 2 og 3 
spalters annonser om krisesen-
teret i distriktets lokalaviser: 

- Romerikes Blad – 13 annonser 
- Varingen – 15 annonser
- Raumnes – 6 annonser
- Eidsvoll og Ullensaker Blad – 8     
  annonser
Ansvar: Markedsføringsgruppa

PR-oppdrag
Vi har hatt 10 PR-oppdrag:
- 13.01.05 Rælingen Sanitets    
 forening
- 08.02.05 Nedre Romerike   
 Prosti
- 14.02.05 Rælingen kvinne og  
 familielag
- 08.03.05 Åttende mars-guppa  
 i Sørum
- 13.03.05 Sten Menighet,   
 Skedsmo kirke
- 14.03.05 Jessheim Videre-  
 gående skole
- 10.05.05 Lions-klubb Lille-  
 strøm 40-årsjubileum
- 02.06.05 Jessheim videre-  
 gående skole
- 09.06.05 Voksenopplæringen  
 avd. Skogveien
- 07.10.05 Flyktningekontoret  
 Sagelva skole

Ansvar: Markedsføringsgruppa/
Skolering

En stor takk til alle lag og 
foreninger som støtter oss.

in formas jons t i l t ak
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Kurs/konferanser
- 9. februar Brannvernkurs
 1 dagarbeider deltok

- 6.april Kurs i voldsoffer-
 erstatning
 1 medlem deltok

- 20. april Dixie/Likestillings-
 senteret i Oslo Tema: Skam
 AU-medlemmene deltok

- 21-24. april  Årsmøte, krise- 
 sentersekretariatet og Lands- 
 konferansen for krisesentrene i  
 Hammerfest 
 Tema: Ideologi, plattform og  
 trafficking
 1 dagarbeider, 1 medlem fra  
 markedsføring og 1 medlem fra  
 skolering deltok. 

- 23. mai Seminar, Oslo
 Tema: Trafficking
 2 dagarbeidere deltok.

- 2. -3. juni Seminar. Løren 
 skog.  Arrangør NKVTS
 Tema: Innvandrere
 2 dagarbeidere deltok.

- 23. – 25. september Regions- 
 konferanse, Askim  
 Tema: Trafficking og psykiatri
 2 dagarbeidere og 1 medlem  
 fra skolering og 1 fra kontor  
 deltok.

- 13. - 14. oktober Seminar,  
 Oslo  Tema: Møte i nettverk for  
 forskning og seksualisert vold
 1 dagarbeider deltok.

- 21. – 23. oktober Seminar  
 for medlemmer og dagarbeidere;  
 Lysebu  Tema: Etikk   
 og krisesenterarbeid Foredrags-  
 holder: Lars Gunnar Lingås
 3 dagarbeidere og 15 medlem 
 mer deltok

- 24. – 26.oktober Internasjon 
 alt voldsforebyggende seminar,  
 Voksenåsen
 Tema: Barn utsatt/vitne til  
 vold, barns rettigheter og tiltak  
 for barn.
 2 medlemmer fra barnegruppa  
 deltok

Råd og utvalg
Styrerepresentanter 
2004 – 2008;
Ordfører Jorunn Larsen Glosli, 
Hurdal kommune
Ordfører Lisbet Lofthus Gabri-
elsen, Fet kommune
Sosialsjef Kirsti E. Hannaseth, 
Sørum kommune
Økonomisjef Erik Nafstad, 
Skedsmo kommune
Fra Romerike Krisesenter:
Ett medlem fra økonomiutvalget
Sissel Ryen, dagarbeider
Paula Solfjeld fra barnegruppa 

in te rn  opplær ing
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Synnøve Wålbakken, fra skoler-
ing

Styret har hatt tre styremøter i 
2005.  Noen av sakene som er 
behandlet er økonomi, anset-
telse av dagarbeider og boligstif-
telse (ikke ferdigbehandlet)

3 forberedende styremøter
1 dagarbeider og 3 medlemmer 
har deltatt

Koordineringsgruppa:
Britt Kaldestad, kontorgruppa
Elin Udnes, markedsføring
Sigrid Føien, kontorgruppa
Turid Tove Aspenes, boliggruppa

Vi har avholdt 20 møter. 
Fulgt oppsatte prosedyrer med 
hensyn til oppfølging av saker 
som skal/er tatt opp på AU og 
FM.  Oppdatert prosjektlisten og 
ajourføre vedtektsboksene. 

Økonomigruppa:
Anne Lise Floberghagen, 
kontorgruppa
Gerd Myklebust, boliggruppa
Regina Post, skoleringsgruppa

Vi har avholdt 20 møter. 
Rapportere om økonomien på 

alle FM samt møteplikt på et AU 
i måneden. Anviser alle regnin-
ger som blir sent til verts-
kommunen som fører regn-
skapet vårt.  Fører fortløpende 
skyggeregnskap.  Anviser vakt-
lønn, møtegodtgjørelse, reise-
regninger, honorarlønn til alle 
som har tillitsverv og overtids-
lister for dagarbeidere.  Legger 
fram budsjettforslag for kom-
mende år samt revidere årets  
budsjett. Oppgjør av kontant-
kassen.

Personalgruppa  
Ingunn Storholt, skoleringsgr.
Lisbeth Diesen, barnegruppa
Britt Kaldestad, koordineringsgr.

Vi har avholdt 4 personalmøter 
og i tillegg avholdt medarbei-
dersamtale med alle 4 dagar-
beiderne. Hatt 3 møter samt 
et møte med kommunen og 
utarbeidet annonse i forkant av 
ansettelse av ny dagarbeider. 
Ellers vanlig personalarbeid. 
De arrangerte også julebord for 
personalet.

   

adminis t ra t ive  grupper
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Antall kvinner og barn som 
har bodd på Romerike krisesenter  	
	 	
Personer 2005 2004 2003	
Kvinner		 		 88	 			89	 		111
Barn	 	 		 74	 			78	 			99
Totalt   162  167  210

Antall overnattingsdøgn for kvinner 
og barn på Romerike krisesenter
	 	 	
	 	 2005 2004 2003
Kvinner		 2373	 2602	 3264
Barn	 	 2898	 2705	 2482
Totalt  5271 5307 5746

Oversikt pr mnd over kvinner og barn som har bodd hos oss 	
	 	 	
Kvinner 2005 2004 2003	 	
Januar			 15	 18	 18	 	
Februar		 17	 16	 16	 	
Mars	 	 14	 12	 14	 	
April	 	 13	 10	 16	 	
Mai	 	 11	 10	 12	 	
Juni	 	 		4	 10	 14	 	
Juli	 	 		7	 10	 20	 	
August	 	 12	 16	 21	 	
September	 14	 16	 23	 	
Oktober		 14	 16	 15	 	
November	 		8	 13	 16	 	
Desember	 		9	 17	 13
  

Barn  2005 2004 2003
Januar			 16	 14	 18
Februar		 12	 15	 8
Mars	 	 13	 17	 15
April	 	 12	 11	 20
Mai	 	 12	 15	 13
Juni	 	 12	 8	 7
Juli	 	 16	 5	 16
August	 	 11	 12	 22
September	 10	 16	 22
Oktober		 	 9	 17	 12
November	 16	 15	 4
Desember	 16	 15	 13



s ta t i s t ikk

Overnattingsdøgn fordelt på kommuner		 	 	
	 	 	
Kvinner  2005 2004 2003
Aurskog	Høland		 334	 210	 146
Eidsvoll		 	 		20	 208	 221
Enebakk	 	 		51	 		15	 192
Fet	 	 	 		17	 		44	 		97
Gjerdrum	 	 		98	 		76	 159
Hurdal	 	 	 		15	 		32	 		85
Lørenskog	 	 137	 112	 443
Nannestad	 	 		42	 166	 114
Nes	 	 	 169	 135	 298
Nittedal		 	 		73	 161	 169
Rælingen	 	 		60	 199	 178
Skedsmo	 	 595	 425	 326
Sørum	 	 	 		78	 485	 162
Ullensaker	 	 433	 223	 463
Oslo	 	 	 121	 				9	 		93
Andre	 	 	 130	 102	 118	
Totalt             2373     2602    3264

Barn   2005 2004 2003
Aurskog/Høland		 497	 200	 123
Eidsvoll		 	 			 0	 158	 		58
Enebakk	 	 144	 			4	 119
Fet	 	 	 				0	 		34	 		69
Gjerdrum	 	 		14	 		38	 		51
Hurdal	 	 	 				0	 		32	 		25
Lørenskog	 	 		92	 		13	 276
Nannestad	 	 		42	 		61	 		61
Nes	 	 	 117	 		87	 512
Nittedal		 	 149	 536	 140
Rælingen	 	 			 2	 221	 106
Skedsmo	 											1301	 268	 		49
Sørum	 	 	 		14	 566	 				7
Ullensaker	 	 410	 339	 		15
Oslo	 	 	 			 0	 				0	 				1
Andre	 	 	 116	 148	 				1
Totalt             2898      2705     1613
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19
Ankomst fordelt på ukedager/klokkeslett 	 	 	 	 	

	 	 2005 2004 2003  
mandag	 		5	 21	 16	 	
tirsdag	 	 14	 11	 16	 	
onsdag		 12	 13	 21	 	
torsdag		 14	 16	 23	 	
fredag	 	 15	 13	 12	 	
lørdag	 	 19	 		5	 10	 	
søndag		 		9	 10	 13	 	
totalt  88 89        111	 	
	 	 	 	 	

Tidspunkt 2005 2004 2003  
0800	-1700	 45	 39	 52	 	
1700	-1900	 13	 11	 13	 	
1900	-	0800	 30	 39	 46	 	
Totalt  88 89        111	  

Kvinnens alder		 	
	 	 2005 2004 
18-20	 	 		7	 		6
21-25	 	 13	 		7
26-30	 	 14	 14
31-35	 	 11	 15
36-40	 	 19	 17
41-46	 	 		7	 10
46-50	 	 		7	 11
51-55	 	 		7	 		4
56-60	 	 		1	 		4
61-65	 	 		1	 		1
66-70	 	 		0	
Vet	ikke		 		1	
Totalt  88 89

s ta t i s t ikk



Oversikt over hjemmehørende kommuner																		 	 	
	 	
Kvinner  2005 2004 2003  
Aurskog/Høland		 		7	 		6	 		7	 	
Eidsvoll		 	 		3	 		9	 		6	 	
Enebakk	 	 		2	 		3	 		4	 	
Fet	 	 	 		3		 		4	 		3	 	
Gjerdrum	 	 10	 		3	 		3	 	
Hurdal	 	 	 		2	 		1	 		3	 	
Lørenskog	 	 		6	 		8	 18	 	
Nannestad	 	 		3	 		3	 		3	 	
Nes	 	 	 		5	 		8	 		9	 	
Nittedal		 	 		4	 		5	 		8	 	
Rælingen	 	 		2	 		7	 		6	 	
Skedsmo	 	 24	 13	 17	 	
Sørum	 	 	 		3	 		6	 		6	 	
Ullensaker	 	 		6	 		6	 11	 	
Oslo	 	 	 		4	 		2	 		3	 	
Andre	 	 	 		4	 		5	 		4	 	
Totalt   88 89 111 	
	 	 	 	 	
Barn  2005 2004 2003 	
Aurskog/Høland		 		7	 		4	 		7	 	
Eidsvoll		 	 		0	 		7	 		4	 	
Enebakk	 	 		3	 		1	 		3	 	
Fet	 	 	 		0	 		3	 		2	 	
Gjerdrum	 	 		4	 		2	 		3	 	
Hurdal	 	 	 		0	 		1	 		1	 	
Lørenskog	 	 		6	 		6	 13	 	
Nannestad	 	 		2	 		2	 		3	 	
Nes	 	 	 		3	 		6	 16	 	
Nittedal		 	 		6	 		6	 		8	 	
Rælingen	 	 		2	 		5	 		9	 	
Skedsmo	 	 27	 13	 		6	 	
Sørum	 	 	 		1	 12	 		7	 	
Ullensaker	 	 10	 		7	 15	 	
Oslo	 	 	 		0	 		0	 		1	 	
Andre	 	 	 		3	 		3	 		1	 	
Totalt   74 78 99  

s ta t i s t ikk
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Antall kvinner fordelt på nasjonalitet   
            2005     2004     2003
Kasakstan	 	 1	 0	 0
Afganistan	 	 5	 0	 0
Bosnia	 	 	 0	 2	 1
Brasil	 	 	 0	 1	 2
Filippinene	 	 6	 3	 2
Iran	 	 	 2	 2	 3
Marokko	 	 2	 2	 1
Norge             41         44         63
Pakistan	 	 5	 5	 2
Polen	 	 	 2	 2	 0
Thailand	 	 7	 3	 2
Tyrkia	 	 	 1	 3	 4
Vietnam	 	 1	 5	 2
Annet	 	 	 1	 1	 1
Chile	 	 	 0	 0	 3
Irak	 	 	 3	 5	 8
Somalia	 	 1	 1	 1
Russland	 	 1	 3	 3
Kosovo		 	 3	 0	 0
Sri	Lanka	 	 0	 0	 1
Peru	 	 	 0	 0	 1
Dominikanske	republikk	0	 0	 2
Kenya	 	 	 0	 0	 1
Sverige		 	 0	 0	 1
Indonesia	 	 0	 2	 2
Georgia		 	 0	 0	 2
Quvait	 	 	 0	 0	 1
Island	 	 	 1	 2	 0
Romania	 	 0	 1	 1
Portugal	 	 0	 1	 0
Jordan	 	 	 0	 0	 1
Tesjenia	 	 4	 0	 0
Serbia	 	 	 1	 0	 0
Etiopia	 	 	 0	 1	 1
Totalt             88          89      112

s ta t i s t ikk



s ta t i s t ikk

Antall overnattingsdøgn kvinner	
Døgn	 	2005	 2004	 2003
1	 			11	 19	 10
2	-	6	 			26	 20	 21
7	-	30	 			24	 21	 22
31-90	 			23	 23	 35
91-150	 					3	 5	 1
151	 					1	 1	 2
Totalt     88 89 111

Antall overnattingsdøgn barn
	
Døgn	 2005	 2004	 2003
1	 				1	 19	 7
2	-	6	 		23	 13	 24
7	-	30	 		10	 19	 37
31-90	 		16	 21	 28
91-151	 		12	 4	 0
151	 		12	 2	 3
Totalt   74 78 99

Stedet kvinnen kom fra 	 	
	
Sted 	 	 	 2005	 2004	 2003	
Hjemmet	 	 		30	 		37	 		58	
Politi	 	 	 		22	 		26	 		21	
Lege/Sykehus/
Helsesøster	 			 				5	 				4	 				8	
Sosialkontor/
Barnevern	 			 				3	 				4	 				4	
Familie	/Venner		      5	 				3	 		13	
Skole	 	 	      2	 				9	 				1	
Flyktning-
konsulent	 			 				0	 				1	 				0	
Andre	krisesenter	 				4	 				1	 				5	
Asylmottak	 	      3	 	 	
Annet	 	 	 		14	 				4	 				1	
Totalt     88   89 111 

	
	
 
   

De fleste kvinnene kom til oss fra 
hjemmet, men en del kom også via 
politiet. Vi setter stor pris på det 
gode samarbeidet med politiet og 
det øvrige hjelpeapparatet.
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Kvinnens økonomiske situasjon
 	 	 	
Stilling  2005 2004 2003	
Fast	jobb	 				31	 				28	 				36	
Stønad/Trygd	 				33	 				34	 				50	
Student		 						3	 						4	 						5	
Hjemme-
arbeidende	 				12	 				14	 				13	
Annet	 	       2	 						2	 						2	
Vet	ikke		 	     7	 						7	 						5	
Totalt      88     89    111 

     
De fleste kvinner har en eller flere former for 
egen økonomi. Vi antar at det er lettere  
å bryte ut av et forhold når de ikke er økono-
misk avhengig av mishandleren.

	 	 	  

s t a t i s t ikk

Kvinner fulgt til hjelpeinstanser o.l. 	 	 	 	
  2005 2004 2003 	
Ikke	følge	 				61	 				58	 				81	 	
Familierådgivning				8	 						2	 						1	 	
Advokat	 	     4	 				15	 						7	 	
Boligkontor	 	     0	 						0	 						0	 	
Lege/Sykehus	 	     6	 						7	 						7	 	
Prest/Megler	 						0	 						0	 						0	 	
Politi	 	       1	 						7	 						5	 	
Hjem	 	 						5	 				10	 				10	 	
Sosialkontor	 						2	 						0	 						1	 	
Annet	 	 				10	 				18	 				13	 	

	
     
Kvinnen dro etter sitt opphold på senteret	 	 	
    2005 2004 2003
Hjem	til	samboer/ektefelle	 26	 15	 19
Hjem (den andre flyttet ut)   9	 		7	 13
Ny	bolig	 	 	 18	 24	 38
Familie/venner	 	 	 20	 16	 12
Rekreasjon	og	lignende		   0	 		6	 		0
Annet	krisesenter	 	 		6	 		5	 		4
Annet					 	 	 	 1	 11	 		8
Hjem til tidl.bolig(bodd alene)   1	 		3	 12
Vet	ikke		 	 	 	 7	 		2	 		4

Noen kvinner ble fulgt til flere instanser.



s ta t i s t ikk

Årsak til at kvinnene kom til krisesenteret	 	 	 	
Problemområde		 	 2005	 2004	 2003	 	
Fysisk/psykisk	mishandling	 66	 42	 60	 	
Psykisk	mishandling	 	 92	 71	 90	 	
Incest	 	 	 	 		0	 0	 0	 	
Voldtekt/Seksuelle	overgrep	 	 4	 3	 4	 	
Trusler	om	drap/våpentrusler	 16	 20	 13	 	
Trusler	om	kidnapping	 	 		0	 1	 0	 	
Trusler/Telefonterror	 	 		0	 0	 0	 	
Psyk.prob./selvm.tanker	kvin			 		1	 4	 2	 	
Selvmordstanker	menn	 	 		0	 0	 0	 	
Selvmordstanker	barn	 	 		0	 0	 0	 	
Rusmiddelproblemer	kvinner	 		0	 0	 0	 	
Rusmiddelproblemer	menn	 	 6	 1	 9	 	
Rusmiddelproblemer	barn	 		0	 1	 1	 	
Samlivsproblemer	 	   1	 5	 3	 	
Tap	av	jobb/bolig	 	 		0	 0	 0	 	
Økonomi	 	 	 		0	 0	 0	 	
Juridiske	problemer	 	 		0	 0	 0	 	
Tvangsgifte	 	 	   8	 0	 3	 	
Barn	utøver	vold	 	 		0	 1	 1	 	
Samvær	 	 	 		1	 0	 3	 	
Barnemishandling	 	 		0	 1	 1	 	
Seksuelle	overgrep	på	barn	 		0	 0	 0	 	
Problemer	med	x-mann		 		1	 1	 2	 	
Barnevernsak	 	 	 		0	 0	 0	 	
Barnefordeling	 	 	 		0	 0	 0	 	
Vet	ikke		 	 	 		0	 0	 0	 	
Telefonterror	 	 	 		0	 0	 0	 	
Trafficking     1	 0	 0	 	
Annet	 	 	 	 		0	 2	 2  
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s ta t i s t ikk

Kvinnens forhold til mishandleren
	 	 	Mishandler 2005 2004 2003
Ektemann	 				43	 			43	 			59
Samboer	 				26	 			17	 			24
X-mann/
x-samboer	 						9	 					8	 			19
Foreldre/
søsken		 						4	 					6	 					5
Vet	ikke		 						1	 					2	 					1
Barn		 	 						1	 					3	 					1
Annet	 	 					4	 			10	 					2
Totalt      88    89   111

Har anmeldt mishandleren
	 	 	
	 	 2005	 2004	 2003
Nei	 	 				65	 				70	 				76
Ja		 	 				21	 				19	 				34
Vet	ikke		 	     2	 						0	 						1
	 	 	
Besøksforbud	 						9	 					8	
Alarm		 	 				15	 					5	
Offentlig	påtale	 	     7	 					3 

Mishandlers økonomi
	 	 	
	 	 2005	 2004	 2003
Fast	jobb	 34	 37	 60
Stønad	og	trygd	 24	 22	 25
Student		 		1	 		2	 		2
Annet	 	 28	 		0	 22
Vet	ikke		 	 1	 28	 		2

Er mishandler påvirket		 	
	 	 2005	 2004	 2003
Nei	 	 48	 88	 54
Ja	 	 20	 		1	 29
Vet	ikke		 20	 		0	 28

Mishandlers nasjonalitet 	
	
	 	 2005	 2004	 2003
Norsk	 	 56	 57	 76
Utenlandsk	 24	 27	 30
Vet	ikke		 		8	 		5	 		5



Tidspunkt for henvendelsen	 	 	
	 	
Tid		 	 2005	 2004	 2003	 	

0800-1700	 236	 258	 306	 	

1700-1900	 		65	 		64	 		74	 	

1900-0800	 103	 101	 122	 	

Totalt	 	 404	 423	 502  

s t a t i s t ikk  nye  te le fonhenvendelser

Hvem var henvendelsen fra	 	 	 	

	 	 2005	 2004	 2003	
1	Kvinner		 214	 245	 287	
2	Menn	 	 		49	 		19	 		32	
3	Barn	 	 				2	 				1	 				0	
4	Offentlig	 		95	 108	 106	
5	Andre	krisesentre	 				4	 				5	 		26	
6	Andre	 	 		40	 			45	 			51	
Totalt	 	 404	 423	 502 
    
Offentlige henvendelser kommer fra sosialkontor, 
politi, advokater, sykehus lege o.a.  
 
 
   

Antall telefoner fordelt på kommuner	 	 	
	
	 	 	 2005	 2004	 2003
	1	Aurskog/Høland	 42	 20	 26
	2	Eidsvoll	 	 20	 21	 26
	3	Enebakk	 	   8	 		8	 16
	4	Fet	 	 	 22	 		8	 19
	5	Gjerdrum	 	 24	 		9	 17
	6	Hurdal	 	 		5	 		5	 15
	7	Lørenskog	 	 40	 60	 46
	8	Nannestad	 	 13	 14	 25
	9	Nes	 	 	 10	 21	 41
10	Nittedal	 	 12	 19	 23
11	Rælingen	 	 14	 30	 28
12	Skedsmo	 													101	 95	 73
13	Sørum	 	 11	 20	 25
14	Ullensaker	 	 27	 34	 41
15	Oslo	 	 	 19	 13	 25
16	Andre	 	 20	 26	 37
17	Vet	ikke	 	 16	 20	 19
Totalt   404 423 502
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Hvem var henvendelsen fra	 	 	 	

	 	 2005	 2004	 2003	
1	Kvinner		 214	 245	 287	
2	Menn	 	 		49	 		19	 		32	
3	Barn	 	 				2	 				1	 				0	
4	Offentlig	 		95	 108	 106	
5	Andre	krisesentre	 				4	 				5	 		26	
6	Andre	 	 		40	 			45	 			51	
Totalt	 	 404	 423	 502 
    
Offentlige henvendelser kommer fra sosialkontor, 
politi, advokater, sykehus lege o.a.  
 
 
   

s t a t i s t ikk  nye  te le fonhenvendelser

Årsak til henvendelsen	 	
	 	 	 2005	 2004
Fyskisk	mishandling		 		148	 			143
Psykisk	mishandling	 		191	 			193
Voldtekt/seksuelle	overgrep	 				12	 					19
Trusler	om	drap/våpentrusler	 				25	 					32
Tvangsekteskap	 	 				12	 						3
Samlivsproblemer	 	 			 21	 				14
Telefonterror	 	 						1	 						0
Psykiske	problemer		 				19	 				16
Rusmiddelproblemer	menn	 				30	 				14
Problemer	med	barn	 					 6	 						5
Barn	som	utøver	vold	 						3	 						1
Seksuelle	overgrep/incestbarn	 					 1	 						0
Barnemishandling	 	 						3	 						3
Barnefordeling	 	 						5	 						3
Samvær	 	 	 						1	 						1
Trusler	om	kidnapping	 						0	 						0
Økonomi	 	 	 				  5	 						8
Skifte		 	 	 				  5													11
Husproblemer	 	 						8	 						7
Voldsalarm	 	 						1	 						0
Separasjon/skilsmisse	 						8	 				10
Problemer	med	x-mann	 			 19	 				14
Menn	i	krise	 	 					 3	 						0
Rusproblemer	kvinne	 			 14	 						5
Annet	 	 	 					81	 				66
Vet	ikke	 	 	 					17	 				20
Trafficing         1	 						0

Henvist til hjelpeinstans 	
	 	 	 2005 2004
Sosialkontor	 	 				13	 			16
Fam.rådgivning/mekling	 				11	 				11
Advokat	 	 	 				21	 			47
Lege/sykehus	 	 				10	 			22
Politi	 	 	 				32	 			24
Lenken/AA	 	 						7	 					6
Barnevernet	 	 						3	 					8
PPT/BUP		 	 						1	 					0
Park/barnehage/skole	 						0	 					0
Incest/voldtektsenter	 						1	 					4
Arbeids/trygdekontor	 						1	 					1
Div.	instanser	vedr.	psykiatri	 							7	 					7
Krisetelefon	for	menn	 							4	 					0
Alternativ	til	vold	 	 							0	 					0
Selvhjelp	for	invandrere	 							1	 					1
Dixi	 	 	 							2	 					0
Andre	krisesenter	 	 					11	 				11
Tar	ny	kontakt	 	 			112         124
Samtale	på	kontoret		 					37	 			55
Kommer	kanskje	for	å	bo	 				50	 			40
Kommer	for	å	bo	 	 				72	 			86
Annet		 	 	 				30	 			23
Vet	ikke	 	 	 						1	 					0
Kirken	SOS	 	 						2	 					0

Ny statistikk for 2004. 2003 er derfor ikke med.  



Besøk fordelt på kommuner	 	
	
	 	
	 	 2005 2004 2003
Aurskog/Høland	 					1	 	 					1
Eidsvoll	 	 	 					1	 					1
Enebakk		 				 1	 	 					1
Fet	 	 	 	 					2
Gjerdrum	 	 						1	 					0
Hurdal	 	 	 						1	 					0
Lørenskog	 				 5	 						5	 					4
Nannestad	 				 1	 						1	 					1
Nes	 	 					1	 						1	 					1
Nittedal	 	 					1	 						2	 					1
Rælingen	 					1	 						5	 					3
Skedsmo	 			 11	 						7	 					3
Sørum	 	 	 						6	 					2
Ullensaker	 					5	 					1	 					3
Oslo	 	 	 					0
Andre	 	 	 					0
Vet	ikke	 	 	 					0
Totalt     27    31    23

Henvist til hjelpeapparat	 	
	
	 	 	 2005	 2004
Sosialkontor	 	 					6	 			7
Fam.rådgivning/mekling	 					2	 			3
Advokat	 	 	 				11	 			6
Lege/sykehus	 	 					 1	 			2
Politi	 	 	 						5	 			1
Lenkene	/	AA	 	
Barnevernet	 	 					2
PPT/BUP	 	
park/barnehage/skole	 	
Incest/voldtektsenter	 	
Arbeids/trygdekontor	 	
Div.instanser	vedr.	psykiatri								1	 			2
Krisetelefon	for	menn	 	
Alternativ	til	vold	 	
Selvhjelp	for	invandrere	 	
Dixi	 	
Andre	krisesenter		 						1	
Tar	ny	kontakt	 	 					 8	 			2
Samtale	på	kontoret	 						1 
Kommer	kanskje	for	å	bo	 						4	 			8
Kommer	for	å	bo	 	 					 1	 			4
Annet	 	 	 						2	 			2
	 	
Kvinnene kan være henvist til flere hjelpeinstanser. 
	
Ny statistikk for 2004. 

Derfor er ikke tallene for 2003 med.  

Antall henvendelser/telefoner/besøk 	 	 	
	 2005 2004 2003 
Telefon	 				83	 		183	 		200	 	
Besøk	 				11	 				14	 				23	 	
Totalt		 				94	 		197	 		223	

Henvendelsene gjelder alt fra personlige problemer, 
problemer til hjelpeapparatet,    

tidligere partnere og behov for noen å snakke med.	    

an ta l l  besøk  eks te rnbrukere 
Kvinner  som ikke  t id l igere  har  vær t  hos  oss .     
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anta l l  besøk  eks te rnbrukere 
Kvinner  som ikke  t id l igere  har  vær t  hos  oss .     

Årsak til henvisning	 	
	 	 	 	 2005 2004
Fysisk	mishandling	 	 		13	 				15
Psykis	mishandling	 	 		22	 				26
Voldtekt/seksuelle	overgrep	 				0	 						1
Trusler	om	drap/våpentrusler	 				3	 						3
Tvangsekteskap	 	 				1	 						0
Samlivsproblemer	 	 				3	 						1
Telefonterror	 	 	 				0	 						1
Psykiske	problemer	 	 				0	 						0
Rusmiddelproblemer	menn	 				3	 						1
Problemer	med	barn	 	 				0	 						0
Barn	som	utøver	vold	 	 				 0	 							0
Seksuelle	overgrep/incestbarn	 			 0	 						0
Barnemishandling	 	 				2	 						1
Barnefordeling	 	 	 				1	 						0
Samvær	 	 	 				1	 						0
Trusler	om	kidnapping	 	 				0	 						0
Økonomi	 	 	 				0	 						0
Skifte	 	 	 	 				0	 						1
Husproblemer	 	 	 			 0	 						0
Voldsalarm	 	 	 				0	 						0
Separasjon/skilsmisse	 	 			 0	 						0
Problemer	med	x-mann		 				5	 						1
Menn	i	krise	 	 	 		  0	 						0
Annet	 	 	 	 				1	 						1
Vet	ikke		 	 	 			 0	 						0

Kvinnene har ofte flere problemer.  
Ny statistikk for 2004. 	
Derfor er ikke tallene for 2003 med.	  



Antall besøk/telefonhenvendelser 
på kontoret	fordelt på kommuner	 	 	 	

Besøk og telefoner 2005 2004 2003 
Aurskog	-	Høland	 				14	 				21	 						9	
Eidsvoll		 	 						3	 						6	 						8	
Enebakk	 	 						2	 						0	 						1	
Fet	 		 	 						0	 						0	 						3	
Gjerdrum	 	 						2	 						1	 						3	
Hurdal	 	 	 						0	 						1	 						1	
Lørenskog	 	 						7	 				46	 				29	
Nannestad	 	 						2	 						3	 						3	
Nes	 	 	 			 15	 						6	 				21	
Nittedal		 	 					 1	 						7	 						6	
Rælingen	 	 						5	 				13	 						6	
Skedsmo	 	 				22	 				47	 				58	
Sørum	 	 	 						1	 				14	 				19	
Ullensaker	 	 						7	 				14	 				17	
Oslo	 	 	 						5	 						6	 				20	
Andre	 	 	 						6	 				10	 				19	
Vet	ikke		 	 						2	 						2	 					0	
Totalt       94    197    223	

anta l l  besøk  eks te rnbrukere 
Kvinner  som ikke  t id l igere  har  vær t  hos  oss .     
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Total oversikt over antall kvinner, barn og     
overnattingsdøgn fra starten 23.12.79 til 31.12.04.	 	 	 	

Årstall 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	 2373	 	 	 		74	 2898

Totalt	 	 	2638	 64608	 	 	 2348	 64612
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