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Utredning av krisesentertilbud i Indre Østfold 
Bakgrunn 
Eiersituasjonen for Indre Østfold Krisesenter er under endring. Fem av eierkommunene 
forbereder sammenslåing, og foretar i den forbindelse en gjennomgang av eierporteføljen. 
Rakkestad og Skiptvet kommuner har meldt seg ut av Indre Østfold Krisesenter IKS, og det er 
derfor behov for en snarlig utredning og veivalg når det gjelder fremtidig tjenestetilbud.  
 
Opprettelsen av Krisesenteret i Indre Østfold har vært et «spleiselag» siden senteret ble opprettet. 
Krisesenterets budsjett har vært fordelt mellom eierkommune. Fra å være et frivillig tilbud for 
kommunene, er i dag krisesentertilbud lovfestet og har gått inn i kommunenes rammetilskudd.  
 
Utmeldingene fra to eierkommuner påvirker den økonomiske driften, og det blir vanskelig å drifte 
et kvalitativt og kostnadseffektivt krisesentertilbud slik det er innrettet i dag. Det vurderes at 
muligheten for å finne en fremtidsrettet og solidarisk økonomisk løsning finnes i et utstrakt 
samarbeid i vår og omliggende regioner.  
 
I tillegg til å ivareta interkommunale hensyn, er det viktig at tjenesten utformes for å være rustet 
overfor kommunesektorens endrede rammebetingelser. I regi av representantskapet settes det 
derfor ned en arbeidsgruppe som skal utrede fremtidig krisesentertilbud til befolkningen i Indre 
Østfold.  
 

Hensikt med arbeidsgruppe - hvilket behov skal dekkes? 
Arbeidet skal finne konsepter for krisesentertilbudet som organiserer arbeidsprosesser og 
eierskapet på en hensiktsmessig måte, og som legger til rette for god styring, kostnadseffektive 
løsninger og kvalitet i tjenesteleveransene.  

 
Endringer arbeidet skal bidra til å skape 
Hensikten med etableringen av arbeidsgruppen er å komme frem til alternative løsninger for 
krisesentertilbud til befolkningen i Indre Østfold, som er hensiktsmessig organisert, med god kvalitet og 
økonomisk bærekraftig. 
 
Tilbudet skal være helhetlig og fremtidsrettet, og oppfylle Lov om kommunale krisesentertilbod. 
 
Det er et mål at forslaget svarer på forventningene fra utmeldte kommuner.  
 

Føringer for arbeidsgruppen - mandat og avgrensinger 
Arbeidsgruppen gis mandat til å: 

1. Kartlegge nåsituasjonen og klarlegge målsetninger 
2. Utrede ulike løsninger, velge og anbefale et konsept 
3. Beskrive risiko og usikkerhet ved valgt konsept 
4. Presentere nøkkeltall og gi innspill til budsjett 
5. Beskrive hovedleveranser 
6. Identifisere og sette mål for gevinstrealisering  
7. Identifisere avhengigheter og kommunikasjonsbehov 
8. Lage en tidsplan for arbeidsgruppens arbeid innen de fastsatte frister 
9. Utrede og foreslå behov for endringer i prosesser, roller og ansvar 
10. Utrede og foreslå bruk av digitale verktøy for bedre og mer effektive tjenesteleveranser 
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Arbeidsgruppen skal innledningsvis gjøre en interessentanalyse og igangsette tiltak for å involvere og 
informere aktuelle parter og interessenter underveis i arbeidet, jf. pkt. 7. Denne tiltaksplanen skal 
oversendes eierne (ordfører og rådmann) og styret til orientering. 
 

Kompetansebehov 
Prosjekt Indre Østfold kommune 2020 kan bistå utredningen med kompetanse innen anskaffelser, 
digitalisering og juss. Behov meldes prosjektleder Bjørn Sjøvold. 
 

Tidsramme og ressursbehov for konseptfasen 

 
 
Dette mandatet gir arbeidsgruppen grunnlag for utredning av konseptfasen. I slutten av denne legges 
det frem en anbefalt løsning som vurderes av representantskapet. Arbeidsgruppen skal utrede minst 2 
alternative konsepter til fremtidig løsning for krisesentertilbud i Indre Østfold, der anbefalinger og 
hovedtall blir presentert.  
 
Fristen for levering av utredning og anbefaling av konsept er: 28. september 2018. Anbefalingen skal 
legges frem i et eiermøte. 
 
Eiernes valg av konsept vil avgjøre om ferdigstillelse av løsningen skal ivaretas i eller utenfor 
eierstyringslinja. Eierne vil samtidig ta stilling til prosess for planlegging og gjennomføring, samt tildeling 
av nødvendige ressurser. 
 
Det vil være behov for frikjøp av arbeidsgruppens leder i 10-15% i utredningsperioden. Prosjekt Indre 
Østfold kommune 2020 kompenserer for dette med et beløp på 50 000,-. 
 

Organisering og ansvar 
Leder av arbeidsgruppen er: 
Rita Sletner (NAV-leder Eidsberg kommune), rita.iren.sletner@eidsberg.kommune.no 
  
Arbeidsgruppen består av:  
Ellen Solbrække (Representantskapsleder), Ellen.Solbraekke@rakkestad.kommune.no 
Pernille Lemming (Styreleder), pernille@lemming.no 
Kari Mette Fjell (Daglig leder), karimette.fjell@ioks.no 
Marianne Hvalshagen (Tillitsvalgt), marianne@ioks.no 
Anne-Jorunn Nilsen (Tillitsvalgt Eidsberg kommune), anne.jorunn.nilsen@eidsberg.kommune.no 
Nn (Barnevernsansatt, nn kommune) 
 

• Representantskapets leder har ansvar for å holde eierne informert underveis i prosessen  

• Leder av arbeidsgruppen informerer prosjektleder for Prosjekt Indre Østfold kommune 2020   

• Daglig leder er sekretær for arbeidsgruppen 
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