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Sandnes 11.08.22

Forslag om inngåelse av 4-årig samarbeidsavtale mellom Karmøy kommune og
Nok. Sør-Vest, subsidiert driftsstøtte.

Utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende opplever nå gleden av å få ett mer helhetlig og likt tilbud over
hele landet. Dette tydeliggjøres i at Nok. Norge som vår paraplyorganisasjon og Nok. senterne i organisasjonen
samlet seg bak ett felles navn etter blant annet anbefalinger gitt i NOVA rapport 2017. Det nye nasjonale navnet er
Nok. For SMISO Rogaland innebar dette en navneendring til Nok. Sør-Vest november 2020.

For kommuner, som våre nærmeste samarbeidspartnere, innebærer dette at tilbudene dere kan få
fra oss faglig blir enda bedre. Samarbeidet mellom senterne vil bli enda tettere og med dette også
informasjonsflyten. Ved siden av dette vil dere også fortsette å få samme rammer og tilbud som før.
En vinn-vinn for alle involverte.

Som en del av prosessen er vi og nå underlagt felles faglig Platform med de andre senterne i Nok. Norge. Denne kan
leses i sin helhet på; www.noknorge.no

Nærhet til de som trenger oss er viktig. Vi er derfor stolte av at vi nå har avdelinger i både Eigersund og Haugesund
slik at det er lettere å komme til en samtale med en faglig veileder uavhengig av hvor du bor i fylket. Vi tilbyr også
selvfølgelig samtaletilbud på telefon og digitale plattformer for dem som ønsker og/eller har behov for det.

Vi i Nok. Sør-Vest er stolte over at 22 av 23 kommuner i Rogaland støtter oss så langt i 2022! Vi håper at alle
kommuner er med i 2023. 18 av kommunene som støtter oss har inngått intensjon/samarbeidsavtale.
Samarbeidsavtalene gir oss mer forutsigbarhet og mulighet til langsiktig satsing på den forebyggende delen av vårt
arbeid og ett enda bedre tilbud til innbyggerne i kommunen.

Vårt samarbeid med andre instanser har økt markant i perioden 2017 – 2021. Noe vi setter stor pris på. At fokuset på
å bekjempe seksuelle overgrep er sterkt er noe som motiverer oss for det videre arbeidet.

Nasjonalt gikk henvendelser til sentrene opp 17 % i 2021. Nok. Sør-Vest fikk en økning i brukere med 35 %i 2021.

I 2021 gikk vi og inn i ett prosjektsamarbeid med Rogaland fylkeskommune hvor vi skal gi kompetanse i å avdekke,
overgrep og møte utsatte til alle elever innen helse og sosialfag på VGS. Til nå i 2022 har vi gjennomført undervisning
for 16 klasser. Målet er at vi i 2023 kan si at Rogaland fylke er det første fylke i landet hvor alle elever innen helse og
sosialfag har med seg denne kompetansen inn i arbeidslivet!

Kommunene som støtter oss nå har mulighet, og oppfordres, til å utnevne en kontaktperson opp mot Nok. Sør-Vest.
Kontaktpersonen har mulighet til å melde saker inn til styremøter gjennom styreleder eller Daglig leder.

http://www.noknorge.no/
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Vi ser vi får utrettet mye, og ønsker å utrette enda mer. Vi håper derfor at Karmøy kommune er med ogstøtter oss i
2023, og fortrinnsvis ved å inngå intensjonsavtale med oss.

Nok. Sør-Vest tillater seg å foreslå inngåelse av en 4-årig samarbeidsavtale mellom senteret og Karmøy kommune.
Ved inngåelse av en intensjonsavtale ber vi kommunen sende en vedlagt signert avtale.

Subsidiert søker vi med dette om driftstøtte for 2023 av de midler kommunen kan tilse.

Hvem er vi?

Nok. Sør vest, kompetanse- og samtalesenter mot seksuelle overgrep, er et tilbud for mennesker som har vært
utsatt for seksuelle overgrep, og deres pårørende. Nok. Sør-Vest er et lavterskel tilbud og er et supplement til det
offentlige hjelpeapparatet. Vi arbeider etter hjelp til selvhjelpsprinsippet, Traumebevist omsorg og motiverende
samtale. Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne frem til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i
den retningen en ønsker. På senteret kan en få hjelp og støtte til bearbeiding av det de har utsatt for.

Brukerne våre er personer fra 16 år og oppover. Vi har også tilrettelagt tilbud til mennesker med
funksjonsnedsettelser.

Ved siden av samtalesenter er vi også ett kompetansesenter og har fokus på forebygging og avdekking gjennom
opplysningsarbeid og undervisning, veiledning/ rådgiving, seminarer, opplæring og foredrag.

Bryter vi tabuer, åpner vi for å snakke om problematikken. Da minsker skyld og skam.

I 2023 fyller Nok. Sør-Vest 30 år og sammen med Nok. Norge vil vi avholde Nasjonal Overgreps Konferanse i
Stavanger 10-12/5-22. Konferansen samler ansatte fra sentrene fra hele landet og er også åpen for fagpersoner
lokalt. Informasjon ligger allerede på våre sosiale nettverk og invitasjoner sendes snart ut.

Hva er en samarbeidsavtale?

En samarbeidsavtale går ut på at kommunen betaler kr 3,5 pr. innbygger pr. år i avtaleperioden på 4 år for å sikre
drift, og gi innbyggerne et godt tilbud. Det statlige driftstilskuddet for Nok. Sør-Vest avhenger av kommunes bidrag.
For hver krone kommunen gir utløser det firdobbelt beløp i statstilskudd. Det vil i praksis si en 80/20 deling mellom
stat og kommune.
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Hvorfor samarbeidsavtale?
En samarbeidsavtale gir senteret en stabil økonomisk situasjon som sikrer forutsigbarhet og stabilitet i tilbudet for
brukerne, til forebyggende arbeid, i daglig drift av senteret og gi de ansatte mulighet for stadig å øke kompetansen
om incest og seksuelle overgrep.

Hva tilbyr vi brukerne?
- Enesamtaler
- Telefonsamtaler/digitale samtaler (på bakgrunn av bosted, sikkerhet eller ønske.)
- Selvhjelpsgrupper
- Temakveld med foredragsholder
- Sosiale treffpunkt.
- Følge brukerne til politi, advokat, lege, tannlege, NAV og lignende

Tilbud til de kommunene som støtter Nok. Sør-Vest økonomisk:

Nok. Sør-Vest har som mål å bekjempe incest, voldtekt og andre seksuelle overgrep ved å drive forebyggende arbeid,
slik som undervisning og annet opplysningsarbeid i samfunnet. Kommuner som økonomisk støtter senteret får tilbud
om blant annet kompetanseheving, drøfting i enkeltsaker, debrifing og veiledning.

Informasjon/samarbeid (Tilbud til alle kommuner som støtter økonomisk).

Vi tilbyr foredrag med fokus på sunn og skadelig seksualitet til blant annet ansatte på skoler, barnehager, SFO,
barnevernstjeneste, tannhelsetjeneste, helsesykepleiertjenestene og psykisk helsetjenester. Vi har også tilbud om
veiledning i både generelle og enkeltsaker om seksuelle overgrep.

Undervisning for ansatte i bolig for intellektuell funksjonsnedsettelse
(Tilbud til alle kommuner som støtter økonomisk).

Vi ønsker å øke kunnskap om seksuelle overgrep rettet mot personer med intellektuell funksjonsnedsettelse
(Tidligere kalt psykisk utviklingshemmede). Dette mener vi kan bidra til å forebygge seksuelle overgrep både innad i
brukergruppen og av andre.

Undervisning for 6.klassetrinnet
(Gjelder bare kommuner med samarbeidsavtale):
Undervisningsopplegget har fokus på:

- Gode og vonde berøringer
- Kroppen vår – private områder og sex
- Hva er incest og seksuelle overgrep?
- Nettovergrep og bildedeling
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- Barn med skadelig seksuell atferd (SSA – tidligere kalt unge overgripere)
- Gode og vonde hemmeligheter
- Trygge voksne
- Barns rettigheter og straffbar handling

Temaene drøftes i åpen dialog med elevene. Barnevernstjenesten i den aktuelle kommunen varsles om senterets
undervisning før den finner sted. Helsesøster og lærere i 6.trinn deltar som observatører.

Hvorfor trenger vi et senter mot incest og seksuelle overgrep?

Incest og seksuelle overgrep er et stort folkehelseproblem. Nok. Sør-Vest jobber sammen med de andre sentrene
lokalt og nasjonalt for å innføre nullvisjon mot seksuelle overgrep. Vi jobber også sammen med Redd barna og NIF
for kompetanseheving i idrettslagene.

Det er godt for brukerne å komme til et senter de kan få støtte til å bearbeide det de har opplevd. Det å møte andre
med lignende historier kan gi gjensidig forståelse. Det kan igjen skape et verdifullt samhold brukerne imellom, hvor
de kan være en støtte for å lære av hverandre.

Nok. Sør-Vest er et av fire senter i landet som deltok i forskningsprosjektet LISA- Longitudinal Investigation og Sexual
Abuse- forestått av Universitet i Bergen. Undersøkelsen strakk seg over 10 år, og er unik også i internasjonal
sammenheng. Et av funnene så langt viser at det i gjennomsnitt tar 17,2 år fra siste gang en opplever seksuelle
overgrep til første gang vedkommende velger å fortelle dette til noen. Funn og artikler er tilgjengelig på vår
hjemmeside.

Barne,- Ungdoms- og Familiedirektoratet publiserer hvert år en rapport over overgrepsstatistikk basert på de 21
sentrene mot seksuelle overgrep som finnes i Norge. Statistikken viser at de som blir utsatt for seksuelle overgrep
blir stadig yngre. Omtrent 5 av 10 brukere er 14 år eller yngre ved første overgrep.

Vi håper at deres kommune vil inngå en intensjonsavtale med oss. Vi ber kommunen returnere et underskrevet
eksemplar for at intensjonsavtalen skal gjelde.

Subsidiert søker vi med dette om driftstøtte for 2023 av de midler kommunen kan tilse.

Skulle kommunen ønske det, kommer vi gjerne på et møte for å informere mer om våre tjenester og hvordan vi kan
samarbeide videre.

Ønsker dere å lese mer om oss, eller laste ned flere eksemplarer av årsrapporten, besøk nettsiden vår:
www.nok-sorvest.no

http://www.nok-sorvest.no/
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Ønsker dere innblikk i statistikken til Nok. senterne er de lett tilgjengelig på;
https:/ /bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Vold_og_overgrep_tall_og_statistikk/Sentrene_mot_incest_og_overgrep_i_
Norge/

Sammen utgjør vi en forskjell!

Med vennlig hilsen

Lasse Hjelmervik
Daglig leder
Nok. Sør-Vest

OPPSUMERING:
Nok. Sør-Vest håper med dette at Karmøy kommune velger å støtte oss i det videre arbeidet med
å erkjenne, bearbeide og forebygge seksuelle overgrep.

Vi håper kommunen er klar til å inngå en intensjonsavtale over 4 år basert på kr. 3,5,- pr innbygger
i kommunen. Dette vil utgjøre kr. 149.076,- (basert på 2022 tall). I praksis vil dette kunne utløse
støtte fra Bufdir på kr. 596.304,- og utgjøre kr. 745.380,- av vårt samlede budsjett. Noe som
samlet gjør at vi vil kunne beholde bemanningen stor nok til å møte tilbudet skissert over .

Subsidiert søker vi med dette om driftstøtte for 2022 av de midler kommunen kan tilse.

https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Vold_og_overgrep_tall_og_statistikk/Sentrene_mot_incest_og_overgrep_i_Norge/
https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Vold_og_overgrep_tall_og_statistikk/Sentrene_mot_incest_og_overgrep_i_Norge/

