
SAK OM UTREDNING AV KRISESENTERTILBUD I INDRE ØSTFOLD 

 

Representantens innstilling 

1. Representantskapet vil utrede fremtidig krisesentertilbud for befolkningen i Indre Østfold 

2. Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal utrede og komme med forslag til en bærekraftig og 

helhetlig løsning for krisesentertilbud for Indre Østfold, som skal være i samsvar med Lov om 

kommunale krisesentertilbod 

3. Arbeidsgruppen skal bestå av representantskapets leder, styreleder, daglig leder, to 

tillitsvalgtrepresentanter, og to deltakere fra eierkommunene 

4. Som en av to deltakere fra eierkommunene, velges Rita Sletner som leder av arbeidsgruppen 

5. Leveransen fra arbeidsgruppen, som er beskrevet i vedlagte mandat, skal presenteres for 

eierne innen utgangen av september 2018 

 

Hva saken gjelder 

Saken er oversendt fra Prosjekt Indre Østfold kommune 2020, som foretar en gjennomgang av de 

interkommunale selskapene. I forbindelse med at Rakkestad og Skiptvet kommuner har meldt seg ut 

av Indre Østfold Krisesenter IKS, sees behov for en snarlig utredning av tjenestetilbudet.  

 

Bakgrunn 

Gjennom Indre Østfold Krisesenter IKS sørger kommunene for et tilbud som skal kunne benyttes av 
kvinner og deres barn, som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har 
behov for rådgiving eller et trygt og midlertidig botilbud. Indre Østfold Krisesenter IKS gir ikke tilbud 
til menn. Her kjøper eierkommunene tjenester av Fredrikstad Krise- og incestsenter. 

Som en forberedelse til etableringen av Indre Østfold kommune, foretar Prosjekt Indre Østfold 
kommune 2020 (heretter I Ø 2020) en gjennomgang av hele eierporteføljen. Arbeidet legger til grunn 
at de økonomiske framtidsutsikter krever at den nye kommunen organiserer arbeidsprosesser og 
eierskapet på en hensiktsmessig måte, som legger til rette for god styring, kostnadseffektive 
løsninger og kvalitet i tjenesteleveransene.  

Sommeren 2017 meldte Rakkestad kommune seg ut av Indre Østfold Krisesenter IKS, med virkning 
fra 01.01.2019. Skiptvet kommune meldte seg ut samme høst, og er utmeldt med virkning fra 
01.11.2018. Disse kommunene eier om lag 20% av selskapets andeler. Overføringen fra 
eierkommunene til selskapet beløper seg til ca. 9,5 mill. i 2018. Med dagens finansieringsmodell 
utgjør Rakkestad og Skiptvet sin del av dette til sammen over 1,9 mill. Krisesenteret kan ikke 
fakturere kommuner etter bruk. 

Representanter fra I Ø 2020 har hatt overordnede samtaler med ordfører og rådmann i Rakkestad og 
i Skiptvet kommuner. Begge kommuner er åpne for å vurdere forslag til alternative løsninger for 
krisesentertilbud i Indre Østfold. I Ø 2020 har drøftet situasjonen i delprosjektet for interkommunalt 
samarbeid og eierskap, og vil tilråde representantskapet å prioritere en utredning av 
krisesentertilbudet i Indre Østfold.  

 
Vurderinger 
Opprettelsen av et interkommunalt krisesenter har gitt nødvendig dimensjonering for å yte et mer 

kostnadseffektivt døgntilbud og samle kompetanse på fagområdet. Ved siden av å oppnå 

stordriftsfordeler, har det vært vurdert å lettere å kunne skjerme brukerne med et regionalt tilbud, 



fremfor lokalt. 

Eiersituasjonen er nå under endring, både ved uttreden av kommuner og ved at fem av 

eierkommunene blir til en. Med den nye eiersituasjonen kan Indre Østfold Krisesenter IKS ligge an til 

å ha to eiere fra 01.01.2020: Indre Østfold kommune og Marker kommune1.  

I Ø 2020 foretar nå en grundig gjennomgang av alle sine selskaper og samarbeid. Arbeidet følger en 

forsyningsstrategi og en dokumentert prosess som skal sikre kvalitet i vurderings- og 

beslutningsprosesser. På grunn av utmeldingene av Indre Østfold Krisesenter IKS, ønsker prosjektet å 

prioritere utredningen av denne tjenesten. 

I Ø 2020 vil be om at utredningen av krisesentertilbudet i Indre Østfold skjer i regi av 

representantskapet for Indre Østfold Krisesenter IKS. Det vurderes at muligheten for å finne en 

bærekraftig og solidarisk økonomisk løsning finnes i et utstrakt samarbeid: 

• Det er få eksempler i landet forøvrig på at krisesentertilbudet er samorganisert med andre 

tjenester. Stordriftsfordelen ligger således først og fremst i størrelsen på nedslagsfeltet for 

tjenesten. Det knytter seg derfor usikkerhet til om Indre Østfold kommune kan finne en 

bærekraftig løsning i egen regi eller i et samarbeid med Marker. Dette kan også bety at vi må 

vurdere samarbeid utenfor vår egen region. 

• I henhold til dagens lovgivning kan enkeltpersoner henvende seg direkte til krisesenteret 

uten henvisning. Krisesenteret skal gi hjelp til alle som henvender seg, uavhengig av bosted. 

Dette innebærer at innbyggere i Skiptvet og Rakkestad fortsatt vil kunne oppsøke Indre 

Østfold Krisesenter, uten at kommunene kan stilles økonomisk ansvarlige. 

Det anbefales nå å etablere en arbeidsgruppe som kan ha en overordnet tilnærming til 

problemstillinger og muligheter. Deltakelse fra representantskapets leder og styreleder sørger for 

tilknytningen til selskapets eierstruktur. Representanter fra kommunene bør ha bakgrunn fra 

kommunale tjenester som samarbeider tett med krisesenteret i dag, som f.eks. NAV, barnevern, 

skole, helsestasjon og psykiatritjenesten. Det anbefales at de tillitsvalgte er representert med to 

deltakere i arbeidsgruppen: En fra selskapet og en fra kommunene. 

Det pågår en tilsvarende prosess i Fredrikstad og Hvaler kommuner som utreder en alternativ 

innretning av krisesentertilbudet. Rita Sletner, NAV-leder i Eidsberg, er godt kjent med dette 

arbeidet. Hun deltok også i utarbeidelsen av eierstrategi for Indre Østfold Krisesenter i 2014. Det er 

derfor et ønske fra I Ø 2020 at hun inngår som leder av arbeidsgruppen, som en av to deltakere fra 

den kommende Indre Østfold kommune. I Ø 2020 vil kunne stå for frikjøp av Sletner tilsvarende 10-

15% stilling i arbeidsperioden. 

Det tilrådes at arbeidsgruppen utreder minst 2 alternative konsepter for fremtidig løsning for 

krisesentertilbud i Indre Østfold, der mulige forslag og hovedtall blir presentert. Overleveringen bør 

skje i løpet av september 2018. Eiernes valg av konsept vil da avgjøre om ferdigstillelse av løsningen 

skal ivaretas i eller utenfor eierstyringslinja. 

 

Vedlegg:  Mandat for arbeidsgruppen - Utredning av krisesentertilbud i Indre Østfold 

                                                           
1 Rømskog har ikke meldt seg ut av Indre Østfold Krisesenter IKS, men blir del av nye Aurskog-Høland kommune 
fra 01.01.2020. Aurskog-Høland er i dag medeier i Romerike Krisesenter IKS. Fremtidig krisesentertilbud for den 
nye kommunen er ennå ikke avklart.  


