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Basisavtale for samhandling mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Inderøy 
kommune

Rådmannens forslag til vedtak
Hovedutvalg Folk tar Rådmannens orientering til etterretning. Inderøy kommune viderefører 
sin Basisavtale for samhandling mellom Helse Nord – Trøndelag HF og Inderøy kommune til 
31.12.2011.

Vedlegg
1 Basisavtale for samhandling

Bakgrunn
Nåværende basisavtale for samarbeid mellom Helse Nord-Trøndelag, kommunene i Nord-
Trøndelag, Bindal kommune og Osen kommune har en gyldighet fram til utgangen av
2010. 
Samarbeidsutvalget behandlet behov for revidering av avtalen i møte 30.08.10 og besluttet
å justere avtalen med forlengelse ut 2011. 
Vedtaket har slik ordlyd:
"Samarbeidsutvalget vedtar at Basisavtalen forlenges med ett år uten endringer.
Foreliggende innspill tas med i neste revidering. I forbindelse med neste revidering bør det også 
fokuseres mer på hvordan avtalen skal håndteres i praksis med standardisering av rutiner og 
verktøy. Forlengelsen av gjeldende Basisavtale, godkjennes av kommunene."
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Basisavtalen regulerer samhandlingen mellom Helse Nord – Trøndelag (HNT) og Inderøy 
kommune.
Basisavtalens felles overordnet mål er blant annet å optimalisere helsevesenets totale 
ressursinnsats i behandlingskjeden. Dette innebærer at tjenestetilbudet i behandlingskjeden 
mellom Inderøy kommune og helseforetaket skal samordnes slik at tjenesteyterne har god 
kommunikasjon for å gi pasientene best mulig oppfølgning.
Diagnostikk, øvrig kartlegging, behandling, habilitering/rehabilitering, pleie og omsorg skal skje 
slik at enkelttiltak forberedes og iverksettes i et samarbeid mellom pasient, pårørende, 
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i en sammenhengende tiltakskjede.

Avtalen omfatter alle omsorgsnivå og regulerer følgende områder:

• Henvisning til spesialisthelsetjenesten
• Samhandling i forbindelse med utredning og behandling
• Forberedelse til overføring
• Videre tiltak 
• Avvik
• Faste samarbeidsordninger

Det vises for øvrig til vedlagte Basisavtale.

Vurdering
I all hovedsak er det et godt samarbeid mellom HNT og Inderøy kommune. Det gode 
samarbeidet er bygd på gjensidig tillit over tid. En av de viktigste årsakene til dette, er 
basisavtalen som samarbeidet har vært bygget på. De medisinsk beste løsningene for 
pasientene har vært viktigere enn å fokusere på økonomi. Dette tjener på sikt både 
pasientene, HNT og kommunene på.
For at en slik avtale skal fungere, må både HNT og kommunene oppleve flere fordeler enn 
ulemper med avtalen. 
Inderøy kommune har i 2010 ikke mottatt noen avviksmelding fra sykehusene. Noe som trolig 
skyldes gode rutiner, god dialog og en gjensidig tillit mellom partene. 

Konklusjon

Rådmannen er fornøyd med at avtalen fungerer etter gitte målsetninger og ser det som viktig 
at Inderøy kommune gir sin tilslutning til å forlenge avtalen fram til 31.12.2011
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asisavtale for samhandling mellom Helse Nord-Trøndelag HF og kommunene

1. FELLES OVERORDNET MÅL

BASISAVTALE FOR SAMHANDLING
mellom

Helse Nord-Trøndelag HF

og

 kommune

2.  HENVISNING TIL SPESIALISTHELSETJENESTEN

ros,
Side 1 -av 6

ersjon:
Erstatter versj:

yldig f.o.m.:
yldig t.o.m.: []

Kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF har som mål å utvikle en effektivt samhandling
for å bidra til at den enkelte pasient får et helhetlig tjenestetilbud. Diagnostikk, øvrig
kartlegging, behandling, habilitering/rehabilitering, pleie og omsorg skal skje slik at
enkelttiltak forberedes og iverksettes i et samarbeid mellom pasient, pårørende, primær-
helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i en sammenhengende tiltakskjede.

Avtalen omfatter alle omsorgsnivå (Poliklinikk, ambulerende tjeneste, dagbehandling,
observasjonsplass, innleggelse) og tjenesteområder (utredning, behandling, habilitering/
rehabilitering, pleie og omsorg).

Avtalen forutsetter at det ikke etableres rutiner for økonomiske oppgjørsordninger mellom
kommuner og helseforetak, uten at dette avtales særskilt mellom partene.

2.1 HENVISNINGSINSTANS
I den grad lov og forskrifter ikke er til hinder for det, skal henvisning til spesialist-
helsetjenesten skje med basis i vurderinger gjort av primærlege eller andre som har slik
myndighet.

2.2 HELHETLIG INFORMASJON
Kommunen har ansvar for nødvendig helhetlig informasjon ved henvisning av pasienter
dersom det er mulig. Dette innebærer at informasjon fra ulike tjenesteytere, for eksem-
pel legetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, sosialtjenesten, barnevernstjenesten,
skoleetaten og trygdeetaten må fremgå av henvisningen, dersom dette er av betydning
for videre utredning, behandling, habilitering/rehabilitering og tilrettelegging.
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2.3 MOTTAK, SAKSBEHANDLING OG SVARRUTINE
Spesialisthelsetjenestens mottaks- og saksbehandlingsrutiner av henvisninger skal
oppfylle de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser. Fullført saksbehandling skal
følges opp ved informasjons- og svarrutiner som sikrer pasientens rettigheter (kfr.
vurderingsgarantien, rett til nødvendig helsehjelp, individuell behandlingsfrist, rett til
fritt sykehusvalg, rett til å klage)

2.4 INNHENTING AV TILLEGGSINFORMASJON
Spesialisthelsetjenesten har plikt til å innhente nødvendig tilleggsinformasjon fra
pasient/pårørende og kommunale instanser, når dette ansees nødvendig for å
gjennomføre prioritering, planlegging og informasjon i tilknytning til tjenesten.

2.5 RUTINER/SKJEMA
Det innføres hensiktsmessige rutiner og skjema tilpasset behovet i de enkelte sykehus-
avdelinger.

3. SAMHANDLING I FORBINDELSE MED UTREDNING OG BEHANDLING

3.1 KOORDINATORFUNKSJONER
For å ivareta samhandlingen best mulig skal det i kommunen og helseforetaket  være
definert og gjort kjent hvilke(n) instans(er) som er tillagt koordinatorfunksjoner. I
spesialisthelsetjenesten skal denne funksjonen  være  tillagt avdelingssykepleier/ enhets-
leder, eller deres stedfortreder. Koordinators oppgave er å motta og formidle henvend-
elser fra ulike samarbeidsinstanser, og sørge for at informasjon når fram til de faglig
ansvarlige for den enkelte pasient.

3.2 SAMHANDLING
Ved planlegging av utredning eller behandling i spesialisthelsetjenesten (poliklinikk,
innleggelse) er det viktig at det praktiseres god samhandling mellom ansvarlig enhet og
kommunal instans. Dette skal sikre nødvendig informasjonsutveksling om
• Hjemmeforhold
• Sosial situasjon
• Kommunenes tjenestetilbud
• Planlegging av syketransport
• Behov for nye eller endrede hjelpetiltak som følge av sykdom og behandling

Planleggingen kan skje skriftlig, ved telefonkontakt, ved møte i spesialavdeling eller i
kommunen, evt. ved besøk i pasientens hjem. Konklusjonene dokumenteres skriftlig av
spesialisthelsetjenesten, med kopi til kommunen.

3.3 RUTINER FOR SAMARBEID
Både helseforetaket og kommunen har ansvaret for å utøve slikt samarbeid. Det skal
alltid skje hvis pasienten ønsker det. Det skal foreligge rutiner for informasjon til
pasienten og for praktisering av samarbeidet.

Side 7



4. FORBEREDELSE TIL OVERFØRING

3

4.1 INDIVIDUELL PLAN
Behov for langvarige og koordinerte tjenester skal i samråd med pasienten utløse
arbeid med individuell plan (IP) før pasienten defineres som overføringsklar. Dette
gjelder pasienter hvor sykdommen eller dens virkninger gjør det nødvendig å sikre mål-
oppnåelse gjennom tiltak som krever samhandling og ansvarsavklaring mellom to eller
fiere tjenesteytere.
Dette betyr at arbeidet med IP skal være iverksatt, og det skal foreligge avtale som
sikrer at arbeidet blir fullført. Ansvar for å initiere arbeid med IP påhviler den enkelte
pasientansvarlige lege eller sykepleier, evt. også andre med selvstendig faglig ansvar
som identifiserer behovet, kfr. Forskrift om IP. Det skal være utarbeidet prosedyre for
samhandling mellom tjenestenivåene i slike tilfelle.

4.2 OVERFØRINGSKLAR
I denne avtalen defineres pasienten som "overføringsklar" når det er planlagt oppfølg-
ing på et annet helsetjenestenivå.

En pasient er overføringsklar når følgende punkter er vurdert og konklusjonene
dokumentert i pasientjournalen:
• Problemstillingen(e) slik disse var formulert av henvisende instans skal være avklart
• Øvrige problemstillinger som har framkommet skal som hovedregel være avklart
• Dersom man avstår fra endelig å avklare enkelte spørsmål skal dette redegjøres for
• Det skal foreligge et klart standpunkt til diagnose, samt videre plan for oppfølging

av pasienten
• Pasientens samlede funksjonsnivå, - endring fra tidligere tilstand og forventet

framtidig utvikling skal være vurdert
• Dersom pasienten har behov for spesialisthelsetjenester som er utenfor den aktuelle

avdelingens ansvarsområde skal pasienten henvises videre

4.3 HÅNDTERING AV FUNKSJONSSVIKT
Den enkelte faginstans i helseforetaket skal definere og initiere tiltak som er nødven-
dige for håndtering av funksjonssvikt, kfr. punkt 4.1 vedr. individuell plan. Tiltakene
skal kunne videreføres på et faglig forsvarlig nivå i primærhelsetjenesten. Økonomiske
konsekvenser skal være avklart før ansvaret overføres. Ansvarlig for mottak av
pasienten i kommunen skal være identifisert ved navn.

Når det oppstår behov for å involvere personell fra kommunen i tilknytning til opphold
for sterkt funksjonshemmede pasienter i spesialisthelsetjenesten, skal det på forhånd
være avtalt varighet og økonomisk oppgjør for slik følgetjeneste, og avtalen skal være
skriftlig.

4.4 VEILEDNINGSPLIKT
Spesialisthelsetjenesten har lovbestemt veiledningsplikt overfor kommunehelsetjen-
esten. Dette skal sikre at personell i kommunene får den bistand til opplæring og
rådgivning som er nødvendig for å ivareta sine oppgaver overfor enkeltpasienter eller
pasientgrupper på forsvarlig måte, både m.h.t. utredning, behandling, habilitering/
rehabilitering og pleie. Dette gjelder både i forhold til pasienter som planlegges
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overført fra spesialisthelsetjenesten og for pasienter som er under kommunalt ansvar,
dersom det oppstår problemer som kommunehelsetjenesten trenger bistand til å løse.

4.5 BEHOV FOR KONTINUERLIG BISTAND
Når det er avklart at en pasient har behov for kontinuerlig bistand til behandling, pleie
og habilitering/rehabilitering, skal
• spesialisthelsetjenesten i samråd med pasient/pårørende gi skriftlig og muntlig

melding til kommunen, slik at inngåelse av avtaler for videre oppfølging kan skje
tidligst mulig

• spesialisthelsetjenesten og kommunen i fellesskap med pasient/pårørende definere
målsetting, tiltak og ansvar, kfr. punkt 4.1 vedr. individuell plan

• det er en forutsetning at informasjonsutvekslingen mellom helseforetak, kommune,
pasient og pårørende gir rom for nødvendig tid før pasienten får status som over-
føringsklar jfr. pkt 4.8.

• henvendelse fra spesialisthelsetjenesten skjer ved godkjent meldingsblankett,
forutsatt samtykke fra pasient/pårørende

Både spesialisthelsetjeneste og kommune kan forlange et møte for å avklare spørsmål
og ansvarsforhold i forbindelse med overføring.

4.6 UTREDNING OG BEHANDLING
Den utredning og behandling som er tilfredstillende ut fra godt klinisk skjønn skal
ansees tilstrekkelig. Helseforetaket har det faglige ansvaret for slike vurderinger.
Dersom det under utredningen finnes vesentlige medisinske tilstander utenom de rent
akuttmedisinske, skal også relevante behandlingstiltak iverksettes. Helseforetaket skal
dessuten ta initiativ til å ivareta sosiale og trygdemessige forhold som følger av situa-
sjonen under pasientens kontakt med spesialisthelsetjenesten.

4.7 ROLLEFORDELING
Helseforetaket har det juridiske ansvaret for å avgjøre når pasienten er overføringsklar
og fatter beslutning om dette. Samtidig kan spesialist- og kommunehelsetjenesten etter
overføring ha et delt ansvar for pasienten, kfr. punkt 4.1. vedr. individuell plan. Dette
gjelder bl.a. ved videreføring av oppgaver knyttet til utredning, behandling, opplæring,
veiledning og habilitering/rehabilitering. Ved overføring av oppgaver må det derfor
ved behov beskrives en tydelig rollefordeling som dokumenteres av spesialisthelse-
tjenesten ved overføring. Dette gjelder både for somatiske og psykiatriske pasienter.

4.8 TIDSFRIST VED OVERFØRING
Når det er fattet beslutning om overføring og kommunen er varslet, kan kommunen i
vanlige tilfelle bruke inntil 7 dager for å etablere nødvendige hjelpetiltak før overfør-
ing. Perioden på 7 dager er satt som norm, ut fra en vurdering av hva som vil gjelde de
fleste pasienter. I enkelte tilfelle kan overføring avtales raskere, - i andre tilfelle vil for-
beredelse til overføring kreve lengre tid. Så langt det er mulig bør det avtales en
individuelt fastsatt dato for overføring.

4.9 KOMMUNALE TJENESTER
Hvilke kommunale tjenestetilbud pasienten skal ha, er det kommunens ansvar å
beslutte i dialog med pasient, evt. nærmeste pårørende. Spesialisthelsetjenesten kan
ikke love eller bevilge tjenester på kommunens vegne. Vurderinger av hva som er
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egnet gjøres av aktuelle kommunale organer og spesialisttjeneste i fellesskap, og alltid i
samråd med pasient og pårørende, kfr. punkt 4.1. Ved tildeling av kommunale tjenester,
er det som oftest krav om at det fattes enkeltvedtak som kan påklages.

4.10 DOKUMENTASJON VED OVERFØRING
Når pasienten overføres til kommunalt nivå, skal det foreligge

• nødvendig skriftlig pasientinformasjon
• sykepleierrapport fra sykehuset til pleie- og omsorgsansvarlig i kommunen
• epikrise til pasientens faste lege og/eller tilsynslege
• eventuelle rapporter til annet relevant fagpersonale
• dokumentasjon for på hvilken måte helseforetakets veiledningsplikt skal

oppfylles (når det er aktuelt)
• etablert arbeid med individuell plan for pasienter med behov for langvarige og

koordinerte tjenester (kfr. punkt 4.1)
• navn på person som er ansvarlig for å motta pasienten i kommunen

Sykepleierapport og epikrise skal inneholde konkrete råd om kontroll, behandling,
evt. habilitering/rehabilitering av pasienten i kommunehelsetjenesten. Når pasienten
overføres er det spesialisthelsetjenestens ansvar å sikre at pasienten har nødvendige
rekvisisjoner tilgjengelig. Informasjon om virkninger og eventuelle bivirkninger ved
bruk av medikamenter skal så langt det er mulig være gitt før overføring.

5. VIDERE TILTAK
For pasienter med komplekse sykdomsbilder og stort omsorgsbehov er det avgjørende
at tilbudet gies som en helhetlig tjeneste, der fokus er et sammenhengende pasient-
forløp. De største utfordringene i samhandling finner vi når tjenesteyterne er gjensidig
avhengig av hverandre og når tjenestene skal ytes samtidig. I slike tilfelle vil det være
behov for å utvide samarbeidsformene, for eksempel ved "åpen retur". Kfr. også punkt

4.1 vedr. individuell plan og punkt 4.5. om spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt.

6. AVVIK.
Samarbeidet mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten er et viktig forbedrings-
område. Dette omfatter også samhandlingen med andre tjenesteytere, for eksempel
ambulansetjenesten. Det er derfor nødvendig å fange opp hendelser hvor pasienter,
pårørende og personell opplever avvik, slik at holdninger kan påvirkes og samarbeidet
kvalitetssikres.

Samarbeidspartene skal registrere og rapportere avvik. Det skal anvendes et eget
skjema for slik rapportering og oppfølging. Både helseforetak og kommune har ansvar
for å utarbeide prosedyrer og oppnevne ansvarlig instans for behandling av avvik.

7.  FASTE SAMARBEIDSORDNINGER

7.1. SAMARBEIDSUTVALGET
Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag etableres en løpende dialog gjennom
Samarbeidsutvalget. Dette utvalget skal bidra til at Helse Nord-Trøndelag HF og
kommunehelsetjenesten i Nord-Trøndelag tilbyr våre felles pasienter og pårørende en
samordnet og helhetlig helsetjeneste.
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Samarbeidsutvalget omfatter 5 KS-oppnevnte administrative og helsefaglige
representanter for kommunene og 5 representanter for Helse Nord-Trøndelag. Helse
Nord-Trøndelag ivaretar sekretariatsfunksjonen.

Samarbeidsutvalget skal utveksle erfaringer og synspunkter om aktuelle saker av
felles interesse i den hensikt å gi råd til beslutningstakere i helseforetaket og
KS/kommunene i Nord-Trøndelag.

7.2. ARBEIDSUTVALGET
Med utgangspunkt i Samarbeidsutvalget oppnevnes et Arbeidsutvalg, sammensatt av
medlemmer både fra kommunalt nivå og fra helseforetaket.

Arbeidsutvalget er innrettet med siktemål på en rullerende besøksordning og andre
former for dialog med enkeltkommuner eller flere kommuner som regelmessig gjør
bruk av helseforetakets tjenester.

Arbeidsoppgavene er
• å sørge for utveksling av informasjon og erfaringer om samarbeidet mellom

tjenestenivåene
• å utvikle en bedre gjensidig kunnskap om de utfordringer helsetjenesten står

overfor
• å bygge opp gode relasjoner mellom ansvarsnivåene i helseforetaket og

kommunene

7.3 SAMARBEIDSKONFERANSER
Samarbeidsutvalget har ansvar for å arrangere samarbeidsmøter mellom helseforetaket
og kommunene minst en gang årlig , for eksempel i form av en samarbeidskonferanse.
Ved disse møtene skal også brukerrepresentanter delta.

7.4 ANDRE SAMARBEIDSFORMER
Møter kan også gjennomføres kommunevis, interkommunalt, eller for bestemte
tjenester/fagområder. Ansvar for gjennomføring (utarbeidelse av program, innkalling,
møteledelse og referat) kan alternere mellom helseforetaket og kommunene.

7.5 KOMPETANSEUTVEKSLING
Det er vedvarende behov for å utveksle kompetanse og utvikle gode samarbeidsrela-
sjoner mellom helseforetakets og kommunenes helsepersonell. Dette behovet kan
møtes på flere måter: ved gjennomføring av samarbeidskonferanser (pkt. 7.3), ved
planlagte møter arrangert for bestemte faggrupper eller med bestemte tema (pkt.7.4),
ved veiledning og rådgivning mellom personell i helsetjenesten, og ved hospiterings-
eller besøks-ordninger for personellgrupper eller enkeltindivider. Hospiteringsord-
ninger vil ofte stille krav til gjensidige avtaler for å kunne realiseres. Begge parter har
i denne sammenheng ansvar for å medvirke.

8. IVERKSETTING OG VARIGHET

8.1 Avtalen er 4-årig og trer i kraft 1.1.2007 og varer til 31.12.2010. Avtalen skal
evalueres og eventuelt reforhandles innen utløpet av avtaleperioden.
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8.2 Begge parter kan si opp avtalen med 6 måneders varsel. Det forutsettes også da at den
skal evalueres og eventuelt reforhandles.

8.3 I tillegg ti1 ovenstående avtale, kan den enkelte kommune inngå tilleggsavtale
med helseforetaket. Denne skal i tilfelle bygge på prinsippene i Basisavtalen.

 den 204

iommune

7

G.  den  be  200  (c)

Helse Nord-Trøndelag HF

Kryssreferanser:
12/2 Rutiner for samarbeid mellom somatisk klinikk og kommunene - basisavtalen
13-3/5 Rutiner for samarbeid mellom psykiatrisk klinikk og kommunene - basisavtalen
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Arkivsak. Nr.:
2009/1722-10
Saksbehandler:
Bente Molde

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 52/10 19.10.2010

Formannskapet

Inderøy kommunestyre

Krisesenteret i Nord-Trøndelag - et tilbud til kommunene

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune slutter seg til felles avtale, utarbeidet av KS, kommunene i Nord-Trøndelag 
og Krisesenteret i Nord-Trøndelag.

Det økonomiske tilskudd til drift for 2011 – ca kr. 300.000,- eller kr. 53,- pr innbygger –
innarbeides i budsjettet for 2011.

Vedlegg
1 KRISESENTER I NORD TRØNDELAG - ET TILBUD FOR 2011 - 2013
2 Krisesenter i Nord-Trøndelag - et tilbud til kommunene
3 Utredning Kriesenter i Nord-Tr.lag
4 Orientering til kommunene - lov om kommunale krisesentertilbod

Bakgrunn
Lov om kommunale krisesentertilbud ble vedtatt i juni 2009 og trådd i kraft 1. januar 2010. 
Lovendringen innebærer en kommunal plikt til å sørge for at personer som er utsatt for vold i 
nære relasjoner, får vern, hjelp og oppfølging. Krisesentertilbudet skal være tilrettelagt for 
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kvinner, menn og barn. Det er nytt at også menn skal ha et tilbud. Botilbudet skal være fysisk 
adskilt mellom kvinner og menn. En viktig grunn til å legge dette ansvaret på kommunene er å 
bedre helheten i tilbudet til brukerne både når det gjelder de akutte hjelpetiltakene og den 
mer langsiktige oppfølgingen som mange voldsutsatte har behov for.
Styret i KS Nord-Trøndelag oppnevnte et utvalg som fikk i mandat å utrede et nytt 
krisesentertilbud for fylket, som følge av lovendringen.
Midler til utvidet drift av krisesentret blir en del av kommunens rammetilskudd fra 2011.

Vurdering
Krisesenteret i Nord-Trøndelag ble etablert i 1981 og eies og drives av frivillige vakter.  
Krisesenteret er medlem i Krisesentersekretariatet og baserer sin virksomhet på en felles 
plattform i drift av senteret og krisetelefon.
I og med lovendringen i juni 2009 er det kommunen som har ansvaret for drift av et 
krisesentertilbud.  Videre skal kommunene sørge for et helhetlig tilbud gjennom samordning av 
tiltak mellom krisesenteret og andre deler av hjelpeapparatet.  Det skal sørges for at tilbudet er 
individuelt for den enkelte bruker, bla. Skal tilbudet som gis til barn være tilpasse barns behov.  
Videre skal kvalifisert tolk være tilgjengelig der det er nødvendig.  Fylkesmannen skal føre tilsyn 
med at kommunen oppfyller pliktene sine.
Den nye krisesenterloven krever en rekke tilpasninger og tilrettelegginger som vil være 
kostnadskrevende. 2010 er et overgangsår slik at kommunen skal få innrettet tilbudet.  Dette 
er utredet av en arbeidsgruppe nedsatt av KS.  Krisesenteret i Nord-Trøndelag har i løpet av 
2010 tilpasset sin drift gjennom å øke bemanningen på dagtid og kveld.  Fortsatt har dagens 
løsning sine begrensninger i og med at det ikke er et tilbud til menn.  Dette søkes løst gjennom 
et samarbeid med Trondheim.
KS har påtatt seg å utrede en permanent løsning innen august 2011.

Konklusjon
Følgende konklusjon er gitt fra utvalget som utredet en ny krisesenterløsning for Nord-
Trøndelag.
Utvalget tilrår at det inngås avtale mellom kommunene i Nord-Trøndelag og Krisesentret i 
Nord-Trøndelag for 2011 og 2012 i henhold til tilbudet fra Krisesenteret.
Dagens krisesenter har så store mangler både bygningsmessig og ift beliggenhet at det ikke 
anbefales som en varig lokalisering.
Utvalget tilrår at KS tar ansvar for videre dialog med Trondheim kommune og øvrige 
kommuner i Sør-Trøndelag med sikte på å få utredet et mulig felles krisesenter fra 2013. 
Dersom dette ikke lykkes bør kommunene i Nord-Trøndelag utfordres i forhold til om noen vil 
ta på seg en vertskapsrolle for nytt krisesenter i fylket.
Når det gjelder tilbud om krisesenter for menn må det arbeides mer med dette opp mot 
Trondheim kommune. Utvalget foreslår at en benytter 2011 til å kartlegge behovet ut fra 
telefonhenvendelsene som kommer til krisesentret.
Utgiftene til en omlegging av driften av krisesenteret vil utgjøre kr 53,-/innbygger.  
Overføringen kommer i rammetilskuddet.
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Saksbehandler Bente Molde. Det fremmes en sak for politisk nivå.
 
Jah
 

Fra: Einar Johan Jakobsen [mailto:einar.jakobsen@ks.no] 
Sendt: 5. august 2010 13:49
Til: alf daniel moen; Alf Robert Arvasli; Anne Marit Mevassvik; Annikken Kjær Haraldsen; Arve Haug (E-post); 
Bjørg Tingstad; bjorn-arild.gram@steinkjer.kommune.no; Bjørn Iversen ; Bård Langsåvold (E-post); Carl Ivar 
Køppen (E-post); einar.strom@leksvik.kommune.no; Erik Seem (E-post); Frank Cgristiansen; Frode Revhaug; 
Gunar Viken; Johan Arnt Elverum (E-post); Johannes Sandstad; Jostein Hildrum (E-post); Kari Ystgård; Karin 
Søraunet (E-post); Lars Otto Okstad (E-post); Magnar Namsvatn; Morten Stene; Ole Tronstad; Reidar 
Lindseth (E-post); Robert Svarva; Steinar Aspli (E-post); Steinar Lyngstad (E-post); Tor Erik Jensen; Vigdis 
Hjulstad Belbo (E-post); Anne Hagen Fevang; Arne Ketil Auran; Arnt Wendelbo; Erlend Myking ; Geir Staldvik 
(E-post); Hege Sørlie ; Henrik Vinje (E-post); Inge Fornes; Jacob Br. Almlid (E-post); Jon Arve Hollekim; Karl 
Audun Fagerli (E-post); Kjell Fosse (E-post); Lars H. Daling; Ola Stene (E-post); Ole Jørgen Rødøy (E-post); 
Per Sperstad; Reidar Viken (E-post); Roar Pedersen (E-post); Roy Harald Ottesen (E-post); Rudolf Holmvik 
(E-post); Rune Strøm ; Svein Helland (E-post); Torunn Austheim; Trond Stenvik; Truls Eggen (E-post)
Kopi: Tomas Iver Hallem; Endre Skjervø; Karl Audun Fagerli
Emne: KRISESENTER I NORD TRØNDELAG - ET TILBUD FOR 2011 - 2013
 

 
Det er som kjent kommet en ny lov om krisesenter og KS har en tid arbeidet med å få fram et nytt tilbud til 
kommunene i NT.
 
Styret i KS NT oppnevnte derfor et utvalg til å arbeide med saken og dette utvalget har anbefalt følgende:
 
Utvalget tilrår at det inngås avtale mellom kommunene i Nord-Trøndelag og Krisesenteret i Nord-
Trøndelag for 2011 og 2012 i henhold til tilbud fra Krisesenteret. 
Dagens krisesenter har så store mangler både bygningsmessig og beliggenhetsmessig at det ikke 
anbefales som en varig lokalisering.
Utvalget tilrår at KS tar ansvar for videre dialog med Trondheim kommune og øvrige kommuner i 
Sør-Trøndelag med sikte på å få utredet et mulig felles Krisesenter fra 2013. Dersom dette ikke 
lykkes bør kommunene i Nord-Trøndelag utfordrers i forhold til om noen vil ta på seg en 
vertskapsrolle for nytt krisesenter i fylket. 
Når det gjelder tilbud om Krisesenter for menn må det arbeides mer med dette opp mot Trondheim 
kommune. Gruppa foreslår at en benytter 2011 til å kartlegge behovet ut fra telefonhenvendelsene 
som kommer til Krisesenteret. For øvrig henvises til det ordinære kommunale hjelpeapparatet ved 
siden av det telefonvaktsystem en har.
 
Etter fullmakt fra styret behandlet arbeidsutvalget dette som sak 10/15 og fattet følgende vedtak:
 
1. Forslag til avtale for de neste to årene med dagens Krisesenter sendes ut til kommunene for 
godkjenning.
 
2. I det videre arbeidet med saken utredes a) Felles krisesenter med ST (Trondheim?) og b) eget 
Krisesenter for Nord Trøndelag som 1) en videreføring av dagens senter eller 2) eget nytt senter.
 
3. Det legges fram egen sak for styret i oktober med mandat for videre utredning med sikte på nytt 
Krisesentertilbud fra 2013.
 
 
Som det fremgår av vedtaket i AU anbefales det overfor styret å arbeide videre med denne saken 
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med sikte på et permanent tilbud fra 2013.
 
Som løsning for 2011 og 2012 anbefales at det inngås avtale i tråd med vedlagte tilbud fra dagens 
Krisesenter.
 
Det vil arbeides videre med denne saken med sikte på å komme fram til forslag om en permanent 
løsning innen august/september 2011.
 
KS anmoder på denne bakgrunn om kommunenes godkjenning av foreliggende avtale.
 
 
 
Med vennlig hilsen

 
 

Einar Jakobsen
Daglig leder KS Nord-Trøndelag
Office Manager
  
Epost Email: Einar.jakobsen@ks.no
Telefon Phone: (+47) 24 13 26 00
Mobil Cellular: (+47) 48 15 68 78
http://www.ks.no  
  

KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities
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Utredning Krisesenterløsning for Nord-
Trøndelag fra 1.1.2011

Rapport fra utvalg nedsatt av Fylkesstyret i KS 28.1.2010
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1 Utvalgets arbeid - mandat
Fylkesstyret i KS fattet slikt vedtak i sitt møte 28.1.2010: 

1. Kommunene i NT samarbeider om ett krisesenter for kvinner.
2. Det søkes samarbeid med Trondheim Kommune om krisesenter for menn for ST og NT.
3. Det opprettes et eget utvalg som utreder spørsmålet om nytt krisesenter innenfor rammene av den nye 

loven. Utvalget skal også utrede og foreslå organisasjonsmodell
Følgende oppnevnes: Rådmann Ola Stene, Levanger Kommune
Kommunalsjef Tone Haugan, Verdal kommune
Fagperson(sosionom) fra Steinkjer Kommune (Annbjørg Olsen oppnevnt 11.2)
Utredningen må være ferdig innen 15. mars 2010 (senere utvidet til 1.6.2010)
Leder for RU gies fullmakt til å oppnevne i tilfelle behov.

4. Utvalget får følgende mandat:
1. Utrede overtagelse av dagens Krisesenter.
2. Utrede kjøp av tjenester fra dagens senter (bestiller/utførermodell)
3. Utrede samarbeid mellom NT og ST 

5. De økonomiske rammene for det ”nye” krisesenteret må være i tråd med rammeoverføringene fra 
Staten.

6. Arbeidsutvalget får fullmakt til å gjennomføre videre saksbehandling.

Utvalget har hatt 6 møter, inklusive møte med kommuner i Sør-Trøndelag og Krisesenteret i 
Nord-Trøndelag.

2 Sammendrag og konklusjoner
Utvalget tilrår at det inngås avtale mellom kommunene i Nord-Trøndelag og Krisesenteret i 
Nord-Trøndelag for 2011 og 2012 i henhold til tilbud fra Krisesenteret. 

Dagens krisesenter har så store mangler både bygningsmessig og beliggenhetsmessig at det 
ikke anbefales som en varig lokalisering.

Utvalget tilrår at KS tar ansvar for videre dialog med Trondheim kommune og øvrige 
kommuner i Sør-Trøndelag med sikte på å få utredet et mulig felles Krisesenter fra 2013. 
Dersom dette ikke lykkes bør kommunene i Nord-Trøndelag utfordrers i forhold til om noen 
vil ta på seg en vertskapsrolle for nytt krisesenter i fylket. 

Når det gjelder tilbud om Krisesenter for menn må det arbeides mer med dette opp mot 
Trondheim kommune. Gruppa foreslår at en benytter 2011 til å kartlegge behovet ut fra 
telefonhenvendelsene som kommer til Krisesenteret. For øvrig henvises til det ordinære 
kommunale hjelpeapparatet ved siden av det telefonvaktsystem en har.

3 Historikk
Krisesenteret i Nord Trøndelag ble etablert i 1981, og er et helårs døgnåpent krisesenter eiet 
og drevet av vaktene på senteret. 
Dagens krisesenter er et lavterskeltilbud til kvinner og barn utsatt for fysisk eller psykisk vold.
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Krisesenteret er et beredskapstilbud som mennesker i en krisesituasjon kan oppsøke direkte 
uten timeavtale eller henvisning fra andre. Enkelte menn tar også telefonisk kontakt med 
senteret.
Krisesenteret gir i dag brukerne et gratis, trygt, foreløpig bo tilbud, med støtte, videre råd og 
hjelp for å ta kontakt med aktuelt og nødvendig hjelpeapparat eks. kontakt med tolketjeneste, 
psykiatrisk sykepleier, advokathjelp med mer.

Krisesenteret har i dag 8 sengeplasser + 2 reisesenger og 2 barnesenger til bruk ved behov. 

Krisesenteret har i dag ansatt et daglig lederteam i 1,2 stilling og en 
assistentfunksjon/stedfortreder i 30 % stilling. I tillegg renholder i 20 % stilling. Resten av 
døgnet dekkes av 31 frivillige vakter, 1 vakt på ettermiddag fra kl. 15.30 til 21.30 og 2 vakter 
på natt fra 21.30 til kl. 8.00. Disse har hvilende vakt.

Verdal kommune har vært vertskommune for krisesenteret siden starten og har etter hvert 
opparbeidet et konstruktivt samarbeid. Kommunalsjef velferd er krisesenterets kontaktperson 
i kommunen. 

I 2007 var krisesenteret blant annet på grunn av interne forhold i en svært vanskelig 
økonomisk situasjon med et underskudd på 270 000,- For å kunne greie de utfordringer og 
krav som lå på krisesenteret i forhold til inndekning av underskuddet på driften ble det 
gjennomført store interne omorganiseringer både i den daglige driften og i styrets 
sammensetning.  I dag består styret i tillegg til representanter fra vaktene av 2 representanter 
for kommunene. 

Statistikk:

2009 2008 2007
Anall kvinner som har benyttet døgntilbudet 47 27 33
 Overnattingsdøgn 716 280 461
Antall barn som har vært med til senteret 28 16 34
 Overnattingsdøgn 509 116 637

10 personer har benyttet dagtilbud, og 9 av disse har vært i kontakt med senteret tidligere. 
Brukerne har vært fra ulike kommuner. 

Krisesenteret er tilknyttet Krisesentersekretariatet. 

Alle kommunene i Nord Trøndelag har bidratt økonomisk til drift av krisesenteret.
Verdal kommune har som vertskommune forskuttert kommunenes egenandel på 20 % og 
krevd inn pengene fra den enkelte kommune utregnet etter folketall.
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4 Ny krisesenterlov
Fra 2010 er kommunene pålagt, ved lov 2009-06-19 nr.44: Lov om kommunale 
krisesentertilbud (Krisesenterlova), å ha et tilbud for kvinner, menn og barn som er utsatt for 
vold eller trusler om vold i nære relasjoner. 
Nytt er at også menn skal ha et tilbud. Botilbudet skal være fysisk adskilt mellom kvinner og 
menn. Omfanget av behovet for menn er usikkert, men det må forventes et behov/ økt 
etterspørsel ettersom tilbudet lanseres som en rettighet. Utvalget ønsker å utfordre dagens 
krisesenter med hensyn til kartlegging/ registrering av de telefonsamtaler de (allerede) mottar 
fra menn, for om mulig å få opp et bilde av behovet. De samtalene de så langt har tatt i mot 
viser at det er andre årsaker enn ”vold i nære relasjoner” som er årsaken til kontakten.

Kompetanse
Det er i ny lov økt fokus på kompetanse, real- og formalkompetanse, blant ansatte på 
krisesenteret for å sikre god nok kvalitet. Det innebærer en formalisering og nøye vurdering 
av den formal- og realkompetansen senterets ansatte har, noe dagens krisesenter allerede er 
utfordret på å fremskaffe. Det anbefales blant annet det at den daglige lederen bør ha
utdanning fra høyskole eller universitet, helst fra helse- eller sosialfaglige utdanning. Leder 
bør også ha kunnskap om administrasjon og ledelse. Naturlig nok vil slike krav måtte innføres 
over tid. Det skal utarbeides forskrift som beskriver mer detaljert hvordan rekruttering skal 
skje, men denne foreligger ikke pr. dato.

Internkontroll/tilsyn
Kommunen skal føre internkontroll for å sikre at oppgavene som utføres er i samsvar med 
krav fastsatt i lov og forskrift (§8), noe som gjør at vertskommunerollen blir mer omfattende 
enn den har vært til i dag. 

Det vil være behov for å inngå forpliktende samarbeidsavtaler mellom samarbeidende 
kommuner som sikrer økonomisk drift i henhold til nye lovkrav.  Kommunene må ha en 
tilbakemeldingsfrist på om de ønsker å fortsette med dagens krisesenter, og Verdal kommune 
som vertskommune, i en overgangsfase, eller om de ønsker egne tilbud etter 1.1.2011.

Fylkesmannen skal i henhold til ny lov føre tilsyn med at kommunen utfører de oppgavene 
som kommunen er pålagt (§9). Elles gjelder reglene om statlig tilsyn med kommunene etter 
kommunelovens kapittel 10A. 

Økonomi
Midler til helhetlig drift av krisesenter blir en del av kommunens rammetilskudd fra 2011. 
Samtidig vil krav om økt kompetanse, se ovenfor, i tillegg til lovbestemt rettighet for menn, 
nødvendigvis bli mer kostnadskrevende for den enkelte kommune. For at vertskommunen 
skal kunne levere i forhold til krav, nødvendiggjør det en forpliktende avtale mellom 
vertskommune og deltagerkommunene. Dagens krisesenter har i sitt tilbud til kommunene 
(vedlagt) gjort et anslag av hva den enkelte kommune må betale. Forslaget til budsjett for 
2011 viser et tilskuddsbehov på 40,95 kr pr innbygger. I 2010 har det kommunale tilskuddet 
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vært 4 kr pr innbygger. I følge kommuneproposisjonen for 2011 vil kommunene få 231 mill i 
rammetilskuddet relatert til drift av krisesenter. Kommunene i Nord-Trøndelag sin andel av 
dette er beregnet til i underkant av 7 mill kr, hvilket i gjennomsnitt utgjør 53 kr pr innbygger i 
fylket. For den enkelte kommune varierer beløpet fra 48 til 76 kr pr innbygger.  
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5 Vurdering av ulike alternativer

5.1 Utrede overtagelse av dagens krisesenter

5.1.1 Beliggenhet, bygningsmasse

Dagens krisesenter er et bolighus liggende i sentrum av Verdal i et tett bebygd område. Huset 
består av 2 etasjer med 1 leilighet i hver. Kontorlokaler for drift av senteret i 1. etg. Huset har 
veier på alle sider og har slik begrenset utbyggingsmuligheter. Veiene vanskeliggjør 
nødvendig/optimal skjerming av beboere og ansatte. Huset trenger renovering/tilrettelegging 
med hensyn til universell utforming og nødvendig tilpasning for ulike behov, noe som blant 
annet skyldes husets romløsninger. Huset er uaktuelt for å kunne ha tilbud for menn i samme 
lokaler.

5.1.2 Bemanning og struktur 

Dagens bemanning består av frivillige vakter med ulik alder og kompetanse. Flere av vaktene 
har vært ved senteret siden det åpnet. Det er ulikt syn i personalgruppa om det på sikt er mulig 
å drive på ”frivillighetstanken” eller om det eneste mulige er faste ansatte med fast lønn. Så 
langt har det fungert med en kombinasjon av frivillige og faste ansatte, men dette er neppe 
”bærekraftig” i framtida.

Senteret har arbeidet for at tilbudet skal være kvalitativt godt og ha i seg de nødvendige 
systemkrav med hensyn til stillingsbeskrivelser/rolleavklaring, helse-miljø og sikkerhet 
(HMS) og kan vise til gode rutiner for mye av dette. Personalet har vært på kurs på spesielle 
tema, uten at opplæring kan sies å være satt i system fullt ut. Vertskommunens oppfatning er 
at under de rammebetingelsene som har vært, har senteret fungert bra med unntak av en del 
personalkonflikter de siste årene som har bidratt til en del støy og usikkerhet i organisasjonen, 
noe som besøkstallet i 2007 kan være et bevis på. 

For 2010 som er et overgangsår hvor kommunene bidrar med 20% finansiering, mens det i 
2011 blir 100%, er det søkt om statlig engangsbevilgning for tilpassing til ny lov gjeldende fra 
01.01.2010. I brev av 10.05.2010 fra Bufdir er senteret innvilget kroner 1.196.167 til 
formålet. Krisesenteret vil framover arbeide for en målrettet bruk av midlene spesielt opp mot 
faste ansettelser av personell og nødvendig kompetanseheving. I tillegg vil nødvendige 
fysiske tilpasninger bli gjennomført. Blant annet innebærer dette sikring av vinduene i 1. etg 
og skjerming for innsyn i 2.etg.

5.1.3 Framtidig krisesenter

Nedsatt arbeidsgruppe ser ikke at dagens senter er framtidsrettet med hensyn til
bygningsmasse og organisering. For å sikre god nok kvalitet i henhold til ny lov, vil en måtte 
påregne flere faste ansatte og færre frivillige. I henhold til kravene i ny lov vil ikke dagens 
beliggenhet være hensiktsmessig med hensyn til nødvendig sikring av ansatte og brukere av 
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senteret. Tilpasning av bygningsmassen med hensyn til krav om tilgjengelighet/ universell 
utforming vil kreve store kostnader, og det er ikke utbyggingsmuligheter med tanke på økte 
behov. En vil måtte påregne økt etterspørsel også av nye brukergrupper som i dag ikke har 
tilbud ved senteret eks. ofre for menneskehandel (jfr. Rosaprosjektet som 
Krisesentersekretariatet driver) Pr. dags dato er en kvinne i denne målgruppen meldt til 
senteret. 

Arbeidsgruppa tilrår ikke at kommunene overtar dagens senter. 

Samtidig vil senteret i en overgangsfase på 2- 3 år kunne fungere slik som i dag, med noen 
tilpasninger, noe som også ligger i tilbudet fra dagens krisesenter (side 9).  Med de kvalitets-
/kompetansekrav loven beskriver vil kostnadsbildet for fremtidig drift bli et helt annet enn 
dagens drift genererer. 

5.2 Utrede kjøp av tjenester fra dagens senter (bestiller/utførermodell)
Arbeidsgruppa har bedt om tilbud om kjøp av tjenester fra krisesenteret. Tilbudet vedlegges 
rapporten i sin helhet.

For 2011 vil krisesenteret i Nord-Trøndelag tilby en krisesenterløsning med utvidet tilbud for 
alle kommunene i fylket for 40,95 kr pr innbygger.

Styret fattet følgende vedtak 19.5.2010:

1. Krisesenteret tilbyr å fortsette å være kommunenes apparat til å etterkomme kravene 
krisesenterloven stiller til kommunene når det gjelder tilbud til kvinner og barn som er 
utsatt for vold i nære relasjoner.

2. For å videreføre og tilpasse driften til de nye krav som stilles, er Krisesenteret 
avhengig av en forutsigbar økonomi, og forutsetter at den enkelte kommune inngår en 
skriftlig avtale. I avtalen må det bl.a fremkomme:
• tidsperiode
• dekningsbeløp
• gjensidig oppsigelsestid

3. Krisesenteret forventer en tilbakemelding i god tid i forhold til videre drift neste år

4. Utredningen med vedlegg oversendes den oppnevnte rådmannsgruppa.

Ut fra lokalenes beskaffenhet og beliggenhet og risikoen for at drifta blir kostbar pr innbygger 
med det innbyggertall og bruksfrekvens en har i Nord-Trøndelag anbefales heller ikke 
langsiktig løsning med bestiller/utfører, men tilrår at dette blir ordningen for 2011 og 2012, 
bl.a for å høste erfaring med nye lov og for å kunne komme videre med dialog med andre, jfr 
punkt 4.1.5

5.3 Utrede samarbeid mellom NT og ST 
For å kunne få et faglig forsvarlig nivå på driften til en akseptabel pris er en avhengig av et 
visst volum. Gruppen ser det slik at Nord-Trøndelag nok er for lite til å gi et slikt optimalt 
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tilbud og har hatt kontakt med Sør-Trøndelag med sikte på samarbeid. Arbeidsgruppa og 
daglig leder i KS Nord-Trøndelag har hatt møte med representanter for Trondheim kommune, 
Malvik og Melhus kommune samt barnevernsvakta i Trondheimsområdet. Kommunene i Sør-
Trøndelag (ST) har så langt benyttet senteret i Trondheim som har tatt et ansvar for drifta
både praktisk og økonomisk. Senteret i ST er i stor grad drevet etter samme mønster som i NT 
og vil etter hvert ha behov for andre lokaler, da dagens senter ikke i stor nok grad ivaretar de 
krav loven stiller til skjerming/anonymitet. I tillegg er dagens senter fylt opp og har i perioder 
benyttet kapasitet i Nord Trøndelag. 

Det er varslet sentrale retningslinjer som beskriver nærmere hva lovens krav innebærer i 
praksis, men disse foreligger ikke så langt.

Når det gjelder krav om senter for menn, må dette utredes nærmere og her ser en for seg at 
telefonkontakt vil kunne være et alternativ å samarbeide om. Behov/omfanget kjenner vi ikke 
pr. i dag. Felles tilbud for menn for NT og ST er drøftet med representanter for Trondheim 
kommune. Trondheim kommune har uttalt seg positivt til slikt samarbeid. En vet imidlertid 
svært lite om behovet for denne gruppa og vi foreslår at en bruker 2011 på å skaffe seg 
oversikt over behovet. Dagens krisesenter er utfordret på å kartlegge de telefonhenvendelsene 
de allerede har fra menn. Det utarbeides kartleggingsskjema. Utover det henvises til det 
ordinære kommunale hjelpeapparatet ved siden av det telefovaktsystem en har.

5.4 Økonomiske og praktiske konsekvenser
For å ha et lovlig krisesentertilbud i 2011 må hver enkelt kommune inngå en avtale med 
Krisesenteret. KS i Nord-Trøndelag bør anbefale en modell for dette og Verdal kommune 
anmodes om å koordinere arbeidet. Modellen for finansiering av overgrepsmottaket kan 
benyttes.

De fleste kommuenne i Nord-Trøndelag er minsteinntektskommuner som vil ha 
vanskeligheter med å bevilge så mye til krisesenter som det som de beløp som indikeres i 
kommuneproposisjonen.  Erfaringene tilsier at det blir harde prioriteringer i kommunene og at 
det over tid vil være vanskelig å forsvare så store overføringer til Krisesenterdrift som det 
forutsettes her.
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2011 2011
Kommune folketall 1.1.2010 kommunalt tilskudd Statlig tilskudd Kommunalt tilskudd Antatt andel av

4 kr pr innb 16 kr pr innb 35,89 kr pr innb rammetilskudd

1702 Steinkjer 21 080 84 320 337 280 756 561 1 059 582 

1703 Namsos 12 795 51 180 204 720 459 213 648 674 

1711 Meråker 2 471 9 884 39 536 88 684 149 083 

1714 Stjørdal 21 375 85 500 342 000 767 149 1 027 271 

1717 Frosta 2 495 9 980 39 920 89 546 145 017 

1718 Leksvik 3 528 14 112 56 448 126 620 213 035 

1719 Levanger 18 580 74 320 297 280 666 836 893 574 

1721 Verdal 14 222 56 888 227 552 510 428 711 628 

1723 Mosvik 810 3 240 12 960 29 071 58 921 

1724 Verran1 2 914 11 656 46 624 104 583 166 197 

1725 Namdalseid 1 697 6 788 27 152 60 905 112 936 

1729 Inderøy 5 879 23 516 94 064 210 997 310 627 

1736 Snåsa 2 164 8 656 34 624 77 666 140 638 

1738 Lierne 1 435 5 740 22 960 51 502 105 112 

1739 Røyrvik 495 1 980 7 920 17 766 37 577 

1740 Namsskogan 928 3 712 14 848 33 306 70 061 

1742 Grong 2 361 9 444 37 776 84 736 148 010 

1743 Høylandet 1 270 5 080 20 320 45 580 93 036 

1744 Overhalla 3 577 14 308 57 232 128 379 194 690 

1748 Fosnes 670 2 680 10 720 24 046 49 841 

1749 Flatanger 1 104 4 416 17 664 39 623 82 262 

1750 Vikna 4 122 16 488 65 952 147 939 224 296 

1751 Nærøy 4 990 19 960 79 840 179 091 295 716 

1755 Leka 593 2 372 9 488 21 283 41 941 
Sum 131 555 526 220 2 104 880 4 721 509 6 979 725 

2010

Det blir viktig i en overgangsfase å inkludere alle kommunene i mye større grad enn i dag, da 
de så langt har hatt et perifert forhold til vertskommunen og drifta av senteret. 
Verdal kommune signaliserer etter mange år som vertskommune at de ønsker at andre skal ta 
dette ansvaret når ny krisesenterdrift skal etableres (2013/2014).
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6 Vedlegg: Tilbud fra krisesenteret i Nord-Trøndelag
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2 1 sEpT, 2009

Kommunene

Deres ref

osta resse ontora esse

Postboks 8036 Dep Akersgt. 59
0030 Oslo

DET KONGELIGE 1111111in

BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTE
013114

Vår ref

200903450
Dato

14. september 2009

Rundbrev til kommunene  — orientering om lov om kommunale
krisesentertilbod (krisesenterlova)

Stortinget vedtok i juni 2009 Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova).
Det vises til Ot.prp. nr. 96 (2008-2009) og Innst. 0. nr. 130 (2008-2009). Loven trer i
kraft 1. januar 2010.

Lovfestingen innebærer en kommunal plikt til å sørge for at personer som er utsatt for
vold i nære relasjoner, får vern, hjelp og oppfølging. En viktig grunn til å legge dette
ansvaret på kommunene er å bedre helheten i tilbudet til brukerne både når det gjelder
de akutte hjelpetiltakene og den mer langsiktige oppfølgingen som mange voldsutsatte
har behov for.

Når det gjelder utformingen av tilbudet, bygger loven i stor utstrekning på det tilbudet
de nåværende krisesentrene gir. Det legges videre vekt på et godt tilbud til barn, samt
at også menn utsatt for vold i nære relasjoner skal sikres hjelp. Et viktig mål er et tilbud
til brukerne av jevnere kvalitet enn i dag, uansett hvor i landet de bor. For nærmere
informasjon om loven se www.re 'erin en.no bld under temaoverskriften vold og
overgrep i nære relasjoner/krisesentre.

Barne- og likestillingsdepartementet vil oppfordre kommunene til å starte arbeidet med
å tilpasse seg loven så snart som mulig. Departementet vil videre oppfordre
kommunene til å samarbeide med nabokommuner eller andre regionale
sammenslutninger der dette er hensiktsmessig.

e e on lys- og
likestillingsavdelingen

22 24 90 90 Telefaks
Org no. 22 24 27 18
972 417 793

s e an er

Hilde Marit Knotten
22 24 25 81
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Det er vedtatt at 2010 skal være et overgangsår når det gjelder finansiering av tiltakene
for å gi spesielt kommunene, men også eksisterende krisesentre, en viss tid til
omstilling og tilpasning som følge av loven. Statstilskuddet til krisesentre vil bli
innlemmet i rammetilskuddet til kommunene fra 2011.

Når det gjelder den budsjettmessige oppfølgingen vises det til regjeringens forslag til
statsbudsjett for 2010, som legges fram 13. oktober 2009.

Departementet vil komme tilbake til kommuner og krisesentre med informasjon og
veiledning i løpet av høsten.

Kopi:
Krisesentrene
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Fylkesmennene
Norsk krisesenterforbund
Krisesentersekretariatet
Kommunenes sentralforbund
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