ÅRSBERETNING 2010
Avdeling for voldsutsatte menn, Oslo Krisesenter
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1. Organisasjon
1.1 Organisasjonsform
1. januar 2010 kom en endring i ”Lov om kommunale krisesentertilbod” som
likestilte menn med kvinner og barn med hensyn til oppfølging.
§ 1: ” Formålet med denne lova er å sikre eit godt og heilskapleg krisesentertilbod
til kvinner, menn og barn som er utsette for vald eller truslar om vald i nære
relasjonar.”
§ 2: ”(…) Butilbodet til kvinner og butilbodet til menn skal vere fysisk skilde.
(…)”.
Oslo Kommune ga oppdraget om å opprette et krisesentertilbud for menn til Oslo
Krisesenter.
Avdeling for voldsutsatte menn ligger administrativt under Bokollektivet ved Oslo
Krisesenter. Prosjektleders nærmeste leder er Bokollektivets teamleder. Se ellers
Oslo Krisesenters årsberetning.
Opprettelsen
Våren 2010 startet Oslo Krisesenter kartlegging av hvilke grupper menn som
kunne tenkes å ha behov for et krisesentertilbud.
I juni 2010 underskrev Oslo Krisesenter en leiekontrakt på en leilighet, fysisk
adskilt fra kvinnenes botilbud. Denne leiligheten var tenkt som hovedbase for
avdelingen.
I august 2010 flyttet den første mannen inn.
1.2 Styrerepresentanter
Oslo Krisesenters styre representerer også avdeling for menn. Se ellers Oslo
Krisesenters årsberetning.
1.3 Avdelingens formål
Avdelingen skal ta imot menn utsatt for vold i nære relasjoner i henhold til ”Lov
om kommunale krisesentertilbod”.
Følgende grupper har pekt seg ut:
- Menn som er utsatt for vold av sine heterofile eller homofile partnere.
- Menn som har vært eller er i fare for å bli utsatt for tvangsekteskap.
- Menn som har vært eller er i fare for å bli utsatt for vold av nær familie
på grunn av seksuell legning.
- Menn over 18 år som kommer sammen med mor på grunn av vold i
hjemmet.
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Mennenes hjelpebehov har vi valgt å dele inn i 4 kategorier; praktisk,
psykososialt, juridisk og økonomisk.
1.4 Medlemskap i paraplyorganisasjon
Stiftelsen Oslo Krisesenter, og dermed også avdeling for voldsutsatte menn er
medlem i Krisesentersekretariatet og arbeidsgiverorganisasjonen HSH. De
ansatte er medlemmer i KLP i henhold til selskapets forskrifter.

2. Økonomi
2.1 Finansiering
Oslo Krisesenter fikk innvilget 680.000,- for 7 måneders drift av et
krisesentertilbud for menn. Dette innebar midler til en stillingshjemmel, drift av
avdelingen, leie av bolig og innkjøp av inventar. Avdelingen ble igangsatt som et
prosjekt.
Administrativt ligger avdelingen under Bokollektivet fordi denne avdelingen
allerede hadde noe erfaring med menn i krise. Økonomisk ligger avdelingen
direkte under Oslo Krisesenter på lik linje med krisesenterets andre avdelinger.
2.2 Revisjonsfirma
Avdelingen har eget budsjett og revisorgodkjent regnskap for 2010, ligger ved
denne årsberetningen.
Oslo Krisesenter har ekstern regnskapsfører og revisor; Berge og Lundal
Revisjonsselskap A/S, Tullinsgt 2, 0166 Oslo.
2.3 Personal og bemanningsplan
Avdeling for voldsutsatte menn har i 2010 hatt en ansatt, som prosjektleder.
Prosjektleder har søkt bistand til opprettelse og drift blant ansatte i andre
avdelinger. Tanken har vært å benytte de erfaringer og ressurser som allerede
finnes på Oslo Krisesenter. F. eks har det vært naturlig å tenke at barneteamet
deltar i kartlegging, inntak og oppfølging når menn med barn søker hjelp.
Mottaksteamet som har kompetanse på kartlegging og inntakssamtaler, har
bistått i dette ved henvendelser fra menn.
Oslo Krisesenter har tatt imot henvendelser fra menn hele døgnet og avdeling for
voldsutsatte menn har fulgt opp påfølgende arbeidsdag. Avdelingen har ikke
kunnet ha inntak på døgnbasis med kun en ansatt, men har etablert et samarbeid
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med Sosial vakttjeneste og Barnevernvakta ved menns henvendelser på
kveldstid og i helger når det har vært behov for akutt oppfølging.
2.4 Antall stillingshjemler
1 prosjektleder i 100 % stilling.
2.5 Avlønning og forsikringsordninger
Ansatte i Oslo Krisesenter lønnes etter avtale, med tilnærmet kommunal tariff.
De ansatte er medlemmer i KLP og det er tegnet yrkesskadeforsikring og
gruppelivsforsikring på alle.
2.6 HMS
Oslo Krisesenter utvikler kontinuerlig sitt arbeid med Helse, Miljø og Sikkerhet.
Krisesenteret gjennomfører brannøvelser, branninspeksjoner og andre
lovpålagte tiltak. Det legges stor vekt på det psykososiale arbeidsmiljøet.
Det har ikke vært noen alvorlige skader eller ulykker på avdelingen i 2010.
2.7 Sykefravær
Sykefraværet ved avdelingen var på 12,64 % og var i sin helhet
svangerskapsrelatert.
2.8 Tiltak for likestilling
Oslo Krisesenter har bare kvinnelige ansatte. Dette er nedfelt i Oslo
Krisesenters vedtekter. Stillinger blir utlyst i henhold til gjeldende regelverk.
3. Avdelingen og ytre miljø
Leiligheten
Botilbudet til voldsutsatte menn består av en leilighet med 3 soverom, felles stue,
kjøkken, og bad. Leiligheten har en stor og flott balkong som ligger skjermet til ut
mot bakgård. Et av soverommene er stort nok til at mann med barn kan bo der.
De to andre rommene har kun plass til en seng, skap og en liten skrivepult. I
stuen står det en sovesofa som brukes som seng ved behov. Denne har i
perioder vært i bruk. Leiligheten har alt av hvitevarer og er ellers møblert som et
vanlig hjem.
Leiligheten holder til i et bygg som betjenes med en døgnbemannet resepsjon.
Det er ikke tilgang for uvedkommende. Bygget har heis og er på den måten
tilrettelagt for rullestolbrukere. Bygget har felles brannsentral.
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Kontorfasiliteter
I utgangspunktet var det tenkt at et av rommene i leiligheten skulle innredes til et
kontor, men det viste seg raskt at dette også måtte brukes som botilbud.

4. Opplysningsplikt til barnevernet
Oslo Krisesenter melder til barneverntjenesten når det foreligger forhold som
nevnt i Lov om barnevern § 6-4 annet ledd. Avdelingen har i 2010 ikke hatt inntak
av menn med barn, men har etablert et samarbeid med krisesenterets barneteam
for oppfølging i tråd med krisesenterets etablerte praksis.

5. Internopplæring, kompetanseheving og samarbeidsmøter
5.1 Intern kompetanseutvikling
Oslo Krisesenter arrangerer månedlige fagdager og workshops med interne og
eksterne forelesere. Alle nyansatte får opplæring i voldsproblematikk,
traumebearbeiding og annen relevant metodikk.
Avdelingens ansatt har deltatt på planleggingsdager og teammøter med
Bokollektivet.
5.2 Ekstern kompetanseutvikling
Avdelingens ansatt har deltatt på eksterne foredrag og seminarer og blant annet
utfordringer blant muslimske homofile og tvangsekteskap.
5.3 Samarbeidspartnere og utadrettet virksomhet
Det tar tid å bygge opp et samarbeid, men alle henvendelser fra oss har blitt tatt
imot positivt av det etablerte hjelpeapparatet. I tillegg til et samarbeid med
Sosial Vakttjeneste og Barnevernvakta har avdelingen opprettet et samarbeid
med aktuelle NAV kontorer. Avdelingen har benyttet seg av erfarne advokater
som Oslo Krisesenter allerede har godt samarbeid med, Avdelingen er også i
gang med å opprette et samarbeid med psykologer og samtaleterapeuter.
På det faglige området har Reform, ressurssenter for menn vært den viktigste
samarbeidspartneren. Vi har etablert et samarbeid for erfaringsutveksling og har
jevnlige møter. Vi har henvist menn til Reform for samtaletilbud, og Reform har
henvist menn til oss for botilbud.
Vi har også etablert et samarbeid med Skeiv Verden, en interesseforening for
homofile.
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5.4 Kompetanse hos ansatte
Prosjektleder er utdannet barnevernspedagog, med videreutdanning i ledelse,
kognitiv terapi og veiledning. Prosjektleder har mange års erfaring som leder fra
barnevern, henholdsvis ruskollektiv og ungdomshjem.

6. Særlig tilrettelegging
6.1 Belegg, tendenser og brukergrunnlag
Siden august 2010 har avdelingen hatt voldsutsatte menn boende i sitt botilbud.
I tillegg har de fleste hatt et behov for oppfølging som dagbrukere etter utflytting.
Disse mennene har gitt oss et godt grunnlag fro å bekrefte og avkrefte tidligere
hypoteser om hvem de er og deres hjelpebehov. Det er for tidlig å si noe om
generelle tendenser blant voldsutsatte menn, men vi velger å presentere
statistikken for 2010.
Oslo Krisesenter har hatt totalt 46 henvendelser fra menn i krise eller på vegne
av menn i krise i perioden august 2010 – desember 2010. 21 av disse
henvendelsene var innenfor målgruppen. Av disse 21 tok 6 aldri kontakt med
oss igjen. 2 menn ble henvist til krisesenter i sine bostedskommuner, 2 menn ble
henvist til familievernkontor og 1 mann ble henvist til NAV. Totalt hadde
avdelingen 7 beboere og 3 dagbrukere.
De 25 mennene som falt utenfor målgruppen var også i behov av ulik type hjelp
og ble henvist videre til ulike instanser, blant annet til advokat, barnevern, NAV,
Reform, politi og asylmottak.
I perioden hadde avdelingen totalt 325 bodøgn fordelt på 7 beboere. Det
utgjør et gjennomsnitt på 46 døgn pr. beboer. Alle beboerne har vært
dagbrukere før og/eller etter botilbudet.
Avdelingen har i tillegg til mail, sms og telefonkontakt med dagbrukere møtt
dagbrukerne i alt 16 ganger i løpet av perioden.
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Hva slags vold ble mennene i målgruppen utsatt for?

8
7
Foreldre
6

Partner
Andre

5
4
3
2
1
0

6.2 Barn og unge
Avdelingen har ikke hatt inntak av menn med barn, men har lagt til rette for dette
i botilbudet og i samarbeidet med barneteamet.
6.3 Funksjonshemmede
Avdelingen har ikke hatt inntak av menn med funksjonshemminger, men
botilbudet er i noe grad lagt til rette for å kunne ivareta denne gruppen.

9

6.4 Alder

Alder

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Yngre
enn 18

18 - 23

24 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

Tabellen viser alder på 18 av 46 menn som henvendte seg. Noen
henvendelser ble ikke kartlagt med hensyn til alder, da disse opplysningene
ikke nødvendigvis kommer fram i første samtale over telefon.

Som det kommer fram av tabellen, var det stor spredning i alder blant
mennene som tok kontakt, 2 menn var over 50 år.
6.5 Menn med minoritetsbakgrunn

Etnisitet
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Tabellen viser etnisitet på 21 av 46 menn som henvendte seg. Noen
henvendelser ble ikke kartlagt med hensyn til etnisitet, da disse
opplysningene ikke nødvendigvis kommer fram i første samtale over telefon.

Som det kommer fram av tabellen, var det stor spredning i hvilke land mennene
som henvendte seg opprinnelig kom ifra. Foruten de etnisk norske, hadde flere
av mennene bodd i Norge i mange år og var godt etablert. Avdelingen hadde
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også henvendelser fra menn som var kommet til landet på familiegjenforening og
kun hadde bodd i Norge i 1-3 år.
6.6 Seksuell legning

Seksuell legning
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Heterofil

Homofil

Tabellen viser seksuell legning på 35 av 46 menn som henvendte seg, basert
på informasjon mennene ga om overgriper og seg selv. Noen henvendelser
ble ikke kartlagt med hensyn til seksuell legning da disse opplysningene ikke
nødvendigvis kommer fram i første samtale over telefon.

Avdelingen fikk henvendelser både fra heterofile og homofile menn. Tabellen
viser at det var en overvekt av heterofile menn som tok kontakt.

7. Utfordringer
7.1 Kartlegging og statistikk
Krisesentertilbud for menn er et nytt tilbud. Selv om vi vet at menn blir utsatt for
vold i nære relasjoner har det vært lite forskning på dette området. Vi har derfor
forsøkt å kartlegge hvilke menn som har tatt kontakt med oss i 2010.
Fra 2011 vil vi gjøre en grundigere kartlegging av henvendelser fra menn
allerede fra første samtale.
7.2 Kontorfasiliteter
Fordi menn ikke har tilgang til selve krisesenterets lokaler, har kartlegging og
inntakssamtaler med menn foregått på kaféer. Avdelingen har hatt en avtale
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med Reform om å få benytte samtalerom i deres lokaler når det har vært ledig.
Vi har av sikkerhetsmessige og praktiske hensyn ikke ønsket å ha slike samtaler
i selve leiligheten. På grunn av overbelegg en periode i 2010, ble planene om
kontor i avdelingens leilighet lagt på is. Vi erfarte også at de fleste beboerne
hadde behov for oppfølging etter utflytting. Vi konkluderte med at leiligheten var
uegnet til å huse et kontor hvor både nye og tidligere brukere skulle få mulighet
til bistand. Oslo Krisesenter konkluderte med at den beste løsningen vil være å
se etter et eksternt kontorlokale. Dette er tatt hensyn til i budsjettforslaget for
2011.
7.3 Botilbudet
Oslo Krisesenter har konkludert med at tilbudet bør utvides, og har tatt hensyn til
dette i budsjettforslaget for 2011.
7.4 Økt bemanning
Avdelingen har erfart at mennene som har tatt kontakt har hatt ulik grad av
oppfølgingsbehov, men dog så mye at avdelingen blir sårbar med kun en ansatt.
Da krisesenteret også ser behovet for å øke botilbudet, er det naturlig å øke
bemanningen også. Dette er tatt hensyn til i budsjettforslaget for 2011.
7.5 Synliggjøring av tilbudet
Avdeling for menn har i 2010 vært prosjektbasert og blir fra 2011 et fast tilbud. I
forbindelse med dette vil vi i større grad synliggjøre tilbudet. I tillegg til å fortsette
og formidle tilbudet til det etablerte hjelpeapparatet, vil vi også legge ut
informasjon på Oslo Krisesenters hjemmesider, med aktivt søk i ulike
søkemotorer. Voldsutsatte menn og deres hjelpere kan ta kontakt med Oslo
Krisesenter på det ordinære telefonnummeret, men vil også kunne ta kontakt via
egen mailadresse: mann@oslokrisesenter.no.
Oslo Krisesenter, 2011

12

