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NOU 2008:4 "Fra ord til handling  -  Bekjempelse  av voldtekt  krever handling"

Finansdepartementet viser til Justisdepartementets brev av 14. mars 2008, vedlagt
Voldtektsutvalgets utredning NOU 2008:4 "Fra ord til handling - Bekjempelse av
voldtekt krever handling". Utredningen ble overlevert  justisministeren  24. januar 2008.

Justisdepartementet viser til at Regjeringen ved kongelig resolusjon 1. september 2006
oppnevnte et utvalg som skulle utrede tiltak for å sikre bedre oppfølging av personer
som blir utsatt for voldtekt. Utvalgets mandat har videre vært å kartlegge omfanget av
voldtekt, identifisere faktorer som fører til at voldtekt ikke anmeldes, foreslå tiltak for å
øke anmeldelseshyppigheten, samt vurdere behovet for kompetansehevende tiltak for
politiets gjennomføring av sporsikring og bevissikring i straffesaker.

Utvalget fikk også i oppdrag å se nærmere på hvordan det offentlige apparatet møter
ofre for voldtekt,  herunder å foreslå tiltak for å styrke oppfølgingen av voldtektsutsatte
der hvor dagens tilbud ikke er tilstrekkelig.  Videre skulle utvalget vurdere om
tilrettelagt dialog mellom den voldtektsutsatte og gjern ingspersonen kan være et
virkemiddel i den voldtektsutsattes rehabiliteringsprosess .  Utvalget ble også bedt om å
fremme forslag som kan forebygge voldtekt,  især tiltak rettet mot ungdom .  Endelig
skulle utvalget se nærmere på i hvilken grad dagens støtte-  og erstatningsordninger
ivaretar voldtektsutsattes  behov for  økonomisk bistand.

I utredningen foreslår utvalget tiltak knyttet til en rekke samfunnsområder.
Blant disse er opprettelse av en landsdekkende spesialenhet i politiet med ansvar for
seksualisert vold  - Politiets sentrale enhet mot seksualisert vold (SEPOL),  en utvidelse av
Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre, samt opprettelse av team med ansvar for
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etterforsking av seksuelle overgrep (SO-team) i alle politidistrikt. Utvalget foreslår
videre en rekke forebyggende tiltak og kompetansehevingstiltak. Utvalget foreslår
videre at voldtektsofre skal tilbys gratis psykososial oppfølging, og det foreslås også
tiltak knyttet til erstatningsordninger, ordninger for saksomkostninger og ordninger for
bistandsadvokat.

Finansdepartementets vurdering
Finansdepartementet viser til at utvalget i henhold  til mandatet  skulle utrede de
økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser som forslagene kan
medføre, samt  vurdere disse konsekvensene opp mot forventet effekt av hvert enkelt
tiltak. Utvalget skulle videre avgi  minst  ett forslag basert på uendret ressursbruk.

Finansdepartementet registrerer i denne sammenheng at utredningen inneholder en
presentasjon av de antatte økonomiske og administrative konsekvensene av utvalgets
forslag, men at mange av forslagene ifølge utvalget er av en slik art at det kan være
vanskelig å tallfeste kostnadene forbundet med dem. Finansdepartementet merker seg
videre at det etter utvalgets oppfatning ikke vil være  mulig  å gjennomføre de sentrale
tiltakene av utvalgets forslag dersom ressursene ikke økes, men at flere av utvalgets
forslag likevel medfører få eller ingen kostnader.

Dersom justisdepartementets oppfølging av utredningen resulterer i konkrete
fremtidige forslag, legger Finansdepartementet til grunn at Justisdepartementet foretar
en nærmere vurdering av de økonomiske og administrative konsekvensene av
forslagene opp mot forventet effekt av hvert enkelt forslag. Finansdepartementet
forutsetter at eventuelle kostnader forbundet med oppfølging av forslag dekkes
innenfor justisdepartementets til enhver tid gjeldende budsjettramme eller spilles inn
som satsingsforslag i den ordinære budsjettprosessen.

Finansdepartementet har på det nåværende tidspunkt  ingen  øvrige merknader til
rapportens innhold.
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