SAK 30/18

HALLINGDAL KRISESENTER, FRAMTIDIG DRIFT

Saksopplysning
Det er eit ynskje frå Gol kommune ved/rådmannen å orientere/drøfte framtidig drift av
Hallingdal Krisesenter som og er sendt kommunane i Hallingdal for vidare handsaming.
Styret for stiftinga Hallingdal krisesenter har vedteke å be kommunane i Hallingdal om å
overta drifta ved Hallingdal krisesenter. Bakgrunnen for vedtaket er endringar i
krisesenterlova, som gjer krisesentertilbodet lovpålagt.
Gol kommune har sett på mogelegheitene for å slå saman Hallingdal krisesenter med psykisk
helse på Gol, for å kunne drifte krisesentertilbodet rimelegare enn i dag.
Eit vertskommunesamarbeid i Hallingdal med Gol som vertskommune vil bli ei rimelegare
ordning enn dagens løysning. Eit samarbeid med Ringerike kommune om Hønefoss
krisesenter vil kunne vera eit alternativ som isolert sett vil vera rimelegare, men vil ha
negative faktorar i forhold til sjølve tenesta m.a. avstand. Det vil og vera negativt i forhold til
anna samarbeid, m.a. med Hallingdal barnevernsteneste.
Nye kostnader krisesenter med Gol som vertskommune (reduksjon 2 stillingar, om lag 1.3
mill), grunnlag same fordelingsnøkkel og innbyggartal som 2018.
Kommune
Flå
Nes
Gol
Hemsedal
Ål
Hol

Gamal kostnad

Ny kostnad
250 000
790 000
1 086 000
583 000
1 109 000
1 068 920

180 000
580 000
796 000
430 000
814 000
786 000

Som grunnlag for drøfting er saksutgreiing Flå kommune lagt ved.

Hallingdal, 21.6.18
Knut Arne Gurigard
Dagleg leiar

Vedlegg 1:

Flå kommune, Hallingdal Krisesenter - vertskommunesamarbeid
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HALLINGDAL KRISESENTER – VERTSKOMMUNESAMARBEID.

Saken avgjøres av:
Kommunestyret
Vedlegg:
Saksopplysninger:

Styret for stiftelsen Hallingdal krisesenter har vedtatt å be kommunene i Hallingdal om å
overta driften ved Hallingdal krisesenter. Bakgrunnen for vedtaket er endringer i
krisesenterlova, som gjør krisesentertilbudet lovpålagt. Styret mener dagens organisering gir
kommunen lite kontroll og innsyn.
Krisesenteret i Hallingdal ble opprettet i 1984. Driften var basert på idealisme og frivillig engasjement
fra om lag 70 kvinner i Hallingdal. Etter 15 år med frivillige vakter ble det i 1999 tilsatt fast personale
ved senteret. Stifelsen ble opprettet i 2001. Alle kommuner i Hallingdal har avtale med stiftelsen om
drift av krisesentertjenesten. Senteret ligger i Gol.
Krisesentrene i Norge har gått gjennom mange endringer fra midten av 1980-tallet. Tidligere hadde
krisesenteret hemmelig adresse og var svært lukket. De ble bare benyttet av kvinner og barn, som
gjerne bodde der i lengre tid. I dag er krisesenteret mer orientert mot nærmiljøet, der de har tilbud
til både kvinner og menn. Man legger mer vekt på å arbeide for rehabilitering og kortest mulig
opphold på senteret.
Kommunen har ansvar for å sørge for at alle som trenger det har et krisesentertilbud. I Lov om
krisesenter §2 blir det stillet disse kravene til tilbudet:
Kommunen skal sørgje for eit krisesentertilbod som skal kunne nyttast av personar som er utsette for vald eller
truslar om vald i nære relasjonar, og som har behov for rådgjeving eller eit trygt og mellombels butilbod.
Tilbodet skal gi brukarane støtte, rettleiing, hjelp til å ta kontakt med andre delar av tenesteapparatet og skal
omfatte:
a) eit krisesenter eller eit tilsvarande gratis, heilårs, heildøgns, trygt og mellombels butilbod, og
b) eit gratis dagtilbod, og
c) eit heilårs og heildøgns tilbod der personar nemnde i første ledd kan få råd og rettleiing per telefon, og
d) oppfølging i reetableringsfasen, jf. § 4.
Enkeltpersonar kan vende seg direkte til krisesentertilbodet som nemnt i andre ledd, utan tilvising eller
timeavtale.

Krisesenteret tilbyr i dag samtaler, kartlegging av brukerens situasjon, hjelp til å ta kontakt med og
koordinere annet hjelpetilbud, hjelp til å finne bosted, barnepass, praktisk hjelp og tilbud om ulike
sosiale aktiviteter.
Krisesenteret er bemannet 24 timer i døgnet. Stiftelsen har 5,9 årsverk, som går i turnus. Budsjettet
for 2018 er på kr. 4.890.000,-. Flå sin andel av disse kostnadene er ca. kr. 250.000,-.
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Gol kommune har sett på muligheten for å slå sammen Hallingdal krisesenter med psykisk helse på
Gol for å kunne drifte krisesentertilbudet rimeligere enn i dag. Ved en slik sammenslåing vil man
kunne spare to årsverk, anslagsvis kr. 1.300.000,-. Med en slik løsning ville budsjettet for 2018 blitt
på kr. 3.590.000,- ( ca 170 pr innbygger mot tidligere ca. 230,- pr innbygger). Krisesentertilbudet er
tenkt drevet som et vertskommunesamarbeid jf kommuneloven § 28-1, b.

Økonomiske konsekvenser:
Et vertskommunesamarbeid i Hallingdal med Gol som vertskommune vil bli en rimeligere løsning enn
dagens løsning. Et samarbeid med Ringerike kommune om Hønefoss krisesenter vil isolert sett bli
mye rimeligere, men vil være negativt i forhold til annet samarbeid, blant annet med Hallingdal
barnevernstjeneste.
Vurdering:
Etter at styret for stiftelsen Hallingdal krisesenter vedtok å be kommunene i Hallingdal om å overta
driften av Hallingdal krisesenter har Gol kommune utredet muligheten for drive krisesentertilbudet
som et vertskommunesamarbeid. Ved å slå sammen psykisk helse på Gol og krisesenteret vil
kostnaden bli ca. kr. 170 pr. innbygger.
Alternativet til et vertskommunesamarbeid i Hallingdal er at kommunene i Hallingdal kjøper tjenester
fra annet krisesenter, eller blir med i et annet vertskommunesamarbeid. Krisesenteret i Hønefoss er
et interkommunalt krisesenter med 14 kommuner (Etnedal, Gran, Hole, Jevnaker, Krødsherad,
Lunner, Modum, Nord-Aurdal, Ringerike, Sigdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre).
Ringerike er vertskommune og senteret dekker en befolkning på 103.130 innbyggere. Kostnaden for
deltakerne er ca kr. 80 pr innbygger.
Dersom man ser på kostnad pr. innbygger i de to alternativene vil det være mest gunstig å gå inn i et
samarbeid om Hønefoss krisesenter med vertskommunen Ringerike. Generelt for
Hallindalskommunene vil dette ha følgende negative konsekvenser:
-

Avstand til senteret vil medføre et dårligere tilbud og mindre bruk.
Dagsamtaler vil være vanskelig
Koordinering av lokalt hjelpeapparat vil bli vanskeligere
Helhetlig oppfølging kan bli dårligere
Vil medføre kostnader dersom barn som er fra Hallingdal må være gjesteelever i en annen
kommune
Kostnaden til barnevernstjeneste vil øke da Hallingdal barnevernstjeneste samarbeider med
krisesenteret i dag
Muligheten for større samarbeid mellom barnevernstjeneste og krisesenter om blant annet
akuttplasseringer bortfaller
Mulighet for å et samarbeid rundt sorg og krise beredskap

Avstanden til krisesenteret er ikke like kritisk for Flå som for de andre kommunene i Hallingdal, men
samordning av tjenester, koordinering av lokalt hjelpeapparat og ikke minst kostnader til
barnevernstjenester vil være momenter som må tas med i vurderingen. Rådmann vil anbefale at Flå
kommune stiller seg positiv til et vertskommunesamarbeid i Hallingdal og man jobber for et utvidet
samarbeid mellom barnevernstjenesten og krisesenteret for å få ned de samlede kostnadene.
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Rådmannens innstilling:
1. Flå kommune stiller seg positiv til etablering av krisesentertilbud i Hallingdal som et
vertskommunesamarbeid med vertskommune Gol
2. Det bør være klare målsetninger i avtalen om utvikling av samarbeid mellom krisesenteret og
barnevernstjenesten for å få ned den samlede kostnaden.
3. Det bør jobbes med muligheten for å kunne dekke sorg og kriseberedskap i dette samarbeidet.

