
Skjema nr. 7B Kommunens krisesentertilbud og arbeid mot vold i nære 

relasjoner per 31.12.2022 

Opplysningene hentes inn av Statistisk sentralbyrå med hjemmel i lov om kommuner og 

fylkeskommuner av 22. juni 2018 nr. 83 § 16-1. Statistisk sentralbyrå vil med hjemmel i lov om 

offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) av 21. juni 2019, nr. 32 § 10(1) 

benytte oppgavene til utarbeidelse av offisiell statistikk.  

1. Opplysninger om kommunen 

1. Kommunenummer: __1.1.________  2. Kommunenavn: ____1.2.___________________ 

3. Bydelsnummer.: ____1.3.______  4. Bydelsnavn: _______1.4.___________________ 

5. Ansvarlig for innholdet i skjemaet: ___1.5.______________________ 

6. E-postadresse til skjemaansvarlig: _____1.6.____________________       7. Telefon nr.: _1.7.______ 

 

2. Politisk plan mot vold i nære relasjoner: 

Har kommunen en gjeldende politisk vedtatt plan for arbeid mot vold i nære relasjoner? 

a. Ja, i egen kommune 

b. Ja, i samarbeid med andre kommuner (interkommunal) 

c. Nei  

 

3. Koordineringsansvar knyttet til arbeid mot vold i nære relasjoner  

      Har kommunen noen med koordineringsansvar for arbeidet mot vold i nære relasjoner? [Ja/Nei]  

 

→ Hvis [Ja]: Angi antall årsverk som er knyttet til dette koordineringsansvaret for arbeidet mot 

vold i nære relasjoner (inntil 1 desimal): … 

 

4. Samarbeid med kommunens krisesentertilbud 

Hvilke av kommunens tjenester har et formalisert samarbeid med kommunens krisesentertilbud – 

enten senteret ligger i egen kommune eller annen – om helhetlig oppfølging av brukerne (jf. §§ 1 og 

4 i krisesenterloven)?  Flere kryss mulig: 

- NAV-kontor [Ja/Nei] 

- Barnevern [Ja/Nei] 

- Helsestasjon [Ja/Nei] 

- Skole/Skolehelsetjenesten [Ja/Nei] 

- Fastlege [Ja/Nei] 

- Psykisk helse- og rustjenester i kommunen [Ja/Nei] 

- Øvrige helse- og omsorgstjenester (hjemmetjenester, ergo/fysio m.m.) [Ja/Nei] 

- Kommunalt boligkontor [Ja/Nei] 

- Ingen formaliserte samarbeid 

 

 

 



5. Krisesentre 

 

a) Totale kostnader pr. 31.12.2021 i norske kroner: Hva er din kommunes økonomiske overføringer 

til drift av krisesentertilbudet i henhold til plikten som følger av krisesenterloven, uavhengig av 

om kommunen er vertskommune eller ikke: …  

 

b) Er krisesentertilbudet for kvinner lokalisert i deres kommune per 31.12.? [Ja/Nei] 

 

a. Hvis nei: i hvilken kommune er kommunens krisesentertilbud for kvinner lokalisert? ... 

 

c) Er krisesentertilbudet for menn lokalisert i deres kommune per 31.12.? [Ja/Nei] 

 

a. Hvis nei: i hvilken kommune er kommunens krisesentertilbud for menn lokalisert?… 

 

d) Samarbeider kommunen med andre kommuner om krisesentertilbudet? [Ja/Nei] 

 

e) Har kommunen etablert et system for internkontroll for å sikre at kommunens krisesentertilbud 

oppfyller lovens krav (jfr. kommuneloven § 25-1 andre ledd)? [Ja/Nei] 

 

 

 

6.  Kommentarer og merknader 

 

 


