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Kommunenes krisesentertilbud som kritisk samfunnsfunksjon under
koronatiltakene
Som fylkesmannen er kjent med, har Bufdir hatt tett oppfølging av kommunenes
krisesentertilbud under koronatiltakene, som følge av at krisesentrene har status som kritisk
samfunnsfunksjon. I dette brevet ønsker vi å informere om forhold som er viktige i
fylkesmannens og kommunenes oppfølging av krisesentertilbudet under covid-19.
Bufdir har ansvar for å følge med på utviklingen av kommunenes krisesentertilbud, og fra og
med 2020 har vi også lovtolkningsansvar for krisesenterloven. Bufdir har fra samme år fått
ansvar for forvaltning/oppfølging av fylkesmannens tilsyn etter loven.
Bufdir vil i en egen henvendelse til fylkesmannen be om en kontaktperson på
avdelingsdirektørnivå i den videre kontakten og samarbeidet med fylkesmannen.
1. Informasjon om at krisesentrene overholder smittevernreglene
Krisesentrene har oppretthold et døgnåpent tilbud til voldsutsatte under koronatiltakene,
selv om terskelen har vært noe høyere for å få et beskyttet botilbud. Mange krisesentre har
opplevd mindre pågang under de strenge smitteverntiltakene, men har nå en økning i
henvendelser i takt med den gradvise gjenåpningen av samfunnet. Statistikken viser at det
har vært en nedgang i andelen brukere med innvandrerbakgrunn under koronatiltakene.
For å unngå at unødig frykt for smitte gjør at voldsutsatte unnlater å ta kontakt med et
krisesenter, er det viktig med god og målrettet informasjon om at krisesentrene følger de
anbefalte smittevernreglene.
Bufdir har derfor i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NKVTS utarbeidet en kort informasjonstekst om at krisesentrene følger smittevernreglene,
som er lagt ut på nettportalen dinutvei.no. Nettportalen er myndighetenes kanal for
informasjon om hjelpetilbudet til voldsutsatte og voldsutøvere, inkludert kommunenes
krisesentertilbud. Informasjonsteksten er oversatt til en rekke språk.
Vi oppfordrer til at denne informasjonen og vedlagte lenke legges ut både på kommunenes
nettside og krisesentrenes egen nettside:

www.bufdir.no

Organisasjonsnr:
986 128 433

Saksbehandler:
Line Lindsetmo

Postboks 2233
3103 Tønsberg

postmottak@bufdir.no

Telefon: 466 15 000

https://dinutvei.no/utsatt/hjelpetilbud-til-utsatte/248-krisesenter-omtale
2. Behov som følge av ekstra smitteverntiltak
Bufdir har fått henvendelser om at flere krisesentre har behov for ekstra midler på grunn av
økte utgifter under koronatiltakene som følge av vikarutgifter ved disponering av
personale/karantene, smittevernutstyr, ekstra renhold etc.
Flere av kommunenes krisesentertilbud har trange budsjetter og til dels kritisk lav
bemanning. Noen sentre strever med å ha et døgnåpent og faglig godt tilbud i tråd med
krisesenterloven. Økte utgifter som følge av koronatiltakene kan derfor være vanskelig å
dekke innenfor ordinære budsjetter. Vi ber derfor om at kommunene har en dialog med eget
krisesentertilbud om eventuelle behov i år.
3. Krisesentertilbudet til særlig risikoutsatte grupper
Bufdir har fått en henvendelse fra RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon og Actis –
Rusfeltets samarbeidsorgan der det uttrykkes bekymring for hvordan tiltak i forbindelse med
koronavirusutbruddet påvirker krisesentertilbudet til kvinner i aktiv rus. Det informeres om
at legevakttjenesten i større grad avviser denne gruppen, og at de få skjermede plassene til
voldsutsatte kvinner i aktiv rus er avsatt til personer med rusavhengighet som enten er
smittet eller satt i karantene. Det er også registrert en økt uro i rusmiljøet knyttet til en
redusert tilgang på rusmidler, redusert lavterskeltilbud og meldinger om økt forekomst av
partnervold.
Flere kommuner har de siste årene gjort en særlig innsats for å styrke krisesentertilbudet til
voldsutsatte kvinner med alvorlig rusproblematikk, og Bufdir gir tilskudd til dette gjennom
tilskuddsordningen til tiltak mot vold i nære relasjoner.
Bufdir ber fylkesmannen og kommunene ha et særlig søkelys på krisesentertilbudet til særlig
risikoutsatte grupper med alvorlig problematikk knyttet til rus, psykisk lidelse,
funksjonsnedsettelse og andre risikoutsatte voksne som eldre, minoriteter mv. Det er grunn
til å tro at forekomsten av vold i nære relasjoner er høyere enn normalt i en vanskelig
situasjon for mange under koronatiltakene, og at dette kan ramme enkelte grupper særlig
hardt.
Vi ber om at fylkesmannen distribuerer dette brevet til alle kommunene i sitt fylke.
Vi vil også be fylkesmennene om å ta kontakt med Bufdir hvis de oppdager utfordringer
knyttet til kommunenes krisesentertilbud og andre tiltak mot vold i nære relasjoner under
koronasituasjonen som direktoratet bør ha kunnskap om.
Med hilsen
Tove Bruusgaard (e.f)
Avdelingsdirektør

Line Lindsetmo
seniorrådgiver
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