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Samarbeidsmøte i det interkommunale krisesentersamarbeidet 

01/14 den 23.05.14 kl. 10.00 – 13.00. 

Sted:  Krisesenteret i Hønefoss. 

Tilstede:  Kirsten Orebråten (Ringerike), Roger Mathiesen (Ringerike), Anne Kari 

Ranheim (Valdres), Mette Jahr (Krødsherad), Edvin Straume (Gran), Maria 

Bikset (Hole), Anne Marie Lobben (Sigdal), Hilde Tolpinrud 

(ansattrepresentant) og Miriam Rasch (leder på Krisesenteret). 

Frafall:  Mental Helse Valdres, Nanna Nordhagen (Modum), Andrè Skjørberg 

(Jevnaker) og Janicke Brechan (Lunner). 

Agenda: 

De fremmøtte for deltakerkommunene ble ansett som beslutningsdyktige for det 

interkommunale krisesentersamarbeidet. 

1. Utkast til revidert samarbeidsavtale. 
a. Roger orienterte om økonomi og overheadkostnader. 
b. Redigert avtale fra kommuneadvokaten ble utlevert og gjennomgått sammen 

med tidligere utsendt utkast til samarbeidsavtale. 
c. Valdres innspill på punkt 3.2 i samsvar med kommuneadvokaten. Endres i 

samsvar. 
d. Valdres innspill på punkt 4.1 vedr. nødvendigheten av det som fremgår om 

klagesaksbehandling, dette da tilbudet er et lavterskeltilbud og det ikke fattes 
enkeltvedtak. Kommuneadvokaten er konsultert og punktet tas bort. 

e. Valdres innspill på punkt 5.1, andre avsnitt tas bort. De andre 
deltakerkommunene ønsket at dette skulle stå. Avsnittet blir stående. 

f. Modum, Krødsherad og Sigdal var ikke enig i at overheadkostnadene på kr 
920 000 skulle komme i tillegg. Konsekvensene av dette forslaget er 
oppsigelse av 2 fulle årsverk. Dagens bemanning har 7,5 årsverk i drift/turnus 
og det skal 5 årsverk til for 1 person på jobb (tilsvarende sentralbord og 
dørvakt), samt oppdeling av resterende stillinger til flere deltidsstillinger for å 
dekke opp en døgnturnus. Dette vil føre til et helt annet tilbud enn hva det er 
i dag og muligens føre til nedleggelse av tilbudet. De andre 
deltakerkommunene ønsket ikke dette og forslaget i avtalen står. Jevnaker 
støtter også den foreslåtte økningen, jf. mail.  

g. Det ble muntlig gitt informasjon om hva andre krisesentertilbud koster. Prisen 
som fremgår av avtalen er betraktelig lavere sammenlignet med pris og tilbud 
på tilsvarende andre krisesentre. Deltakerkommunene tok dette til 
etterretning. 

h. Diskusjon på punkt 5.1, tredje avsnitt vedr. lønns- og prisstigning. Det ble 
enighet om at det skulle stå, men at det ble lagt til «og eventuelle endrede 
driftsforutsetninger». Endret i samsvar med enighet. 
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i. Gran innspill på punkt 5.1, tredje avsnitt om prisen i 2014 kunne fremgå av et 
vedlegg til avtalen med fotnote. Det ble enighet om dette punkt. Endret i 
samsvar med forslaget.  

j. Valdres innspill på punkt 5.1, siste avsnitt, andre setning. Forslag om endring 
til: Størrelsen på fondet vurderes i forbindelse med budsjettforhandlingene. 
Endres i samsvar med forslaget. 

k. Redigert avtale med vedlegg blir sendt ut i løpet av 1 uke til alle 
deltakerkommunene. 

2. Årsrapport 2013. 
a. Godkjent. 

3. Økonomirapportering per 30.04.14. 
a. Godkjent. 

4. Statistikk per 30.04.14.. 
a. Godkjent. 

5. Orientering fra hver enkelt kommune om hva som er gjort for å implementere 
tilbudet i sin kommune. 

a. Hver kommune informerte. 
6. Orientering om arbeidet med dispensasjonssøknad. 

a. Leder informerte om historikken, bakgrunnen og tanker fremover.  
7. Innspill fra kommunene. (Orienterings- og oppdateringsbehov). 

a. Ingen i forkant. 
b. Det ble gitt ut nye brosjyrer og visittkort. Informasjon om bestilling av flere 

ble sendt på mail den 27.05.14.  
c. Følgende info ble også sendt på mail den 27.05.14: 

i. Link til Facebook siden. 
ii. Link til Krisesenterloven. 

iii. Link til forarbeidene til Krisesenterloven. 
iv. Link til hjemmesiden til Ringerike. 
v. Link til hjemmesiden til Krisesenteret. 

vi. Sende grønn brosjyre «Krisesenteret – et tilbud til deg?» som er 
oversatt til 25 språk som kan lastes inn på hjemmesiden til hver enkelt 
deltakerkommune. 

 

Referent: 

Miriam Rasch                                     

Leder                         

Krisesenteret i Hønefoss 

27.05.14 

 

 

 


