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Økning hos Krisesenteret

Flere blir lenger
Hos Krisesenteret i
Hamar har antall overnattingsdøgn skutt i
været de siste årene. Nå
trenger senteret flere
ansatte.
HAN NE MA REN TOR PEN HOK STAD
414 42 177 • hho@h-a.no

HAMAR: Også pågangen i 2010 har
vært stor. Mens antall beboere har
holdt seg relativt stabilt, har overnattingsdøgn økt kraftig. I 2005
hadde senteret 2.052 overnattinger.
De påfølgende årene gikk tallene
opp og ned, men i 2009 hadde senteret hele 4.384 overnattinger.
Så langt i år har den gamle Røde
Kors-klinikken i Hamar huset 95
overnattingsgjester, derav 53 barn.
Tendensen så langt i år tyder på at
2010 vil bli et nytt rekordår, på godt
og vondt. – Det gode at folk søker
hjelp og finner vegen hit når de
trenger det, sier Carina Morland,
konstituert leder ved senteret.

Tar lang tid
Kvinner og barn med minoritetsbakgrunn står for flesteparten av
overnattingene, og blir ofte boende
lenger enn andre.
Morland oppgir flere grunner for
hvorfor besøksdøgnene har økt. I
tillegg til at en del av volden er sammensatt, har mange kvinner med
seg barn. I 2009 sto barn for om lag
halvparten av overnattingene. De
er egne brukere.
– Mange kvinner med barn venter på nytt bosted. Noen blir flere
måneder, ofte av sikkerhetsmessige

NYE BESTEMMELSER: Sølvi Hagen (f.v.), Torill Solberg, Hallgeir Malm Lillesveen og Carina Morland ved Krisesenteret i Hamar fikk flere nye lovbestemmelser å
forholde seg til etter krisesenterloven av 2010.
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årsaker. Det er ofte mange ting som
skal på plass, og sikring kan ta lang
tid. Vi har et godt samarbeid med
politiet, sier Morland.
I januar ble en ny krisesenterlov
innført. Den sier blant annet at tilbudene til barna skal styrkes.
– Nå har vi utlyst flere stillinger
for å sikre at vi etterkommer loven,
forteller Morland.

Overvåking
Krisesenteret er koselig innredet.

Fikk HV-medalje
Reidar Melhuus var sjef
for alle HV-mannskapene under landsskytterstevnet - og fikk medalje for innsatsen. Han vil
dele æren med alle
gutta.
DAG SOL BERG
464 32 850 • dso@h-a.no

HAMAR: «Commanders coin»
kalles medaljen som generalinspektøren for Heimevernet hadde
gleden av å dele ut til HV-sjef Reidar Melhuus etter landsskytterstevnet i Elverum. Melhuus
jobber til daglig på deltid som
HV-sjef i Hamarregionen. Ellers
jobber han i NAV.
Det var hele fem HV-distrikter
som deltok i det frivillige arbeidet, men siden Melhuus er den
av HV-sjefene som har høyest
rang, han er nemlig major, var det
Melhuus som ble tildelt kommandoen. Han ledet opptil 500
HV-soldater.
– Det var en fantastisk gjeng
som sto på hele vegen og jobbet
utrolig godt. For meg ble det faktisk en meget enkel jobb. Vi fikk
fantastisk gode tilbakemeldinger

fra arrangørene og fra det frivillige skyttervesenet. Det var en ren
fryd å holde på, sier Melhuus.
Han vil derfor dele æren for
utmerkelsen med alle soldatene
som deltok under arbeidet. På
forhånd var det, slik HA skrev tidligere, rettet kritikk mot at HVs
ressurser i så stort monn brukes
til dette arbeidet og at det ikke
fins tid og penger til å drive egne
øvelser.
– Denne kritikken forstummet
i hvert fall under landsskytterstevnet. Alle sto på med glede og
entusiasme og jobbet prikkfritt,
sier Melhuus.

På et personalrom har de dataskjerm med overvåking av inngangene. I naborommet står sengen til
nattevakten. På veggen henger en
aktivitetsplan. De ansatte forsøker
å gjøre sommeren hyggelig for de
besøkende, for ferietiden er slett
ikke stille i den gamle Røde Korsbygningen.
– Det klare kjennetegnet på sommeren er at det skjer ting, forteller
Morland. Ting kan toppe seg når
familien skal tilbringe mye tid sam-

men. Senterlederen sier det er tenkelig at voldsproblemer kan
forsterkes i sommermånedene.

Nytt for menn
En annen del av den nye loven er at
det skal tas høyde for at også menn
opplever krisesituasjoner i hjemmet. Menn har hatt samme dagsamtaletilbud som kvinner i mange
år, men det er nytt at de kan overnatte ved senteret. Menn kommer
med samme problemstillinger som

kvinner. Noen opplever tvangsekteskap eller menneskehandel, mens
noen eldre mennesker opplever at
barna deres er voldelige.
– Vi er glade for å kunne hjelpe
menn også, for vi vet at behovet er
der. Vi tilegner oss erfaring, og det
er kjempespennende. Jeg håper
terskelen kan senkes for at menn
skal ta kontakt, sier Morland.
Kvinner og menn skal bo atskilt i
bygningen, slik lovteksten sier. Så
langt har ingen menn overnattet.

Vi gjør plass til nye

Nå er verdens beste moreller
i en fruktdisk nær deg!
Endelig er norske moreller i butikken. Men sesongen er kort,
så nyt dem nå. Les og lær mer på bama.no.
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FIKK HEDER: Reidar Melhuus med
utmerkelsen «commanders coin».
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