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HØRING NOU 2008:4: FRA ORD TIL HANDLING - BEKJEMPELSE AV
VOLDTEKT KREVER HANDLING
Byråden avgir på vegne av Oslo kommune i henhold til delegert myndighet, følgende uttalelse
vedrørende forslag om tiltak for å sikre bedre oppfølging av personer som blir utsatt for
voldtekt.
Ved en inkurie er høringsuttalelsen fra Oslo kommune, Legevakten sendt direkte til
departementet. For ordens skyld følger denne vedlagt.
Generelt om forslagene
Oslo kommune vil innledningsvis si seg enig i de fleste forslagene som fremkommer i en
utredning vi finner både grundig og systematisk. Forslagene som legges frem, synes godt
begrunnede og relevante. Forbedringer i det fysiske miljøet og beskjæring av trær og busker i
parker og uteområder, kan også ha en forebyggende effekt. Oslo kommune skal utarbeide en
gatebelysningsplan med sikte på blant annet å identifisere risikosteder for voldtekt.
Utredningen dreier seg om voldtekt og seksuelle overgrep. Oslo kommune vil bemerke at de
fleste tiltakene som legges frem, like gjerne kunne omfatte andre former for grov vold.
Oslo kommune er tilfreds med at politiets ressurser styrkes med en spesialenhet for
sedelighetssaker og med SO-team i hvert politidistrikt. Vi er dessuten opptatt av at straffenivået
i denne type saker må skjerpes.
Forebyggende tiltak, ungdom
Oslo kommune mener en styrking av undervisningen om seksualitet, grensesetting og overgrep
er viktig. Med tanke på de mange voldtektene i ungdomsmiljøene, mener vi at dette må inn i
undervisningen på en langt mer systematisk måte enn tilfellet er i dag. I tillegg er det viktig å
arbeide mot miljøer som mangler respekt for kvinner og deres rett til å bestemme over eget liv.
Med slike holdninger kan terskelen for å begå voldtekt bli mindre.
Helsesøstrene har kompetanse til å undervise på de foreslåtte områdene og og kunne dermed
sikre kontinuitet i dette arbeidet. Personellet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten er godt
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skolert på de fleste områder, og i Oslo er det et relativt bredt spekter av kompetansehevende
tiltak. Dersom en skal ha tilgjengelighet utenom kontortid, kreves det økte ressurser.
Kommunene må få tilført tilstrekkelig med ressurser dersom skolehelstjenestilbudet skal
utvides i det omfang som utvalget skisserer.
Hjelpetiltakene
Oppfølging av overgrepsutsatte
Oslo kommune vil påpeke at det ved Overgrepsmottaket ved Oslo legevakt i årevis har vært gitt
et tilbud om psykososial oppfølging. Rapporten fra Oslo legevakt Et sinnsykt stort kjempskille i
livet (desember 2004), er utarbeidet på bakgrunn av samtaler med voldsutsatte og foreslår en
rekke tiltak for å forbedre tilbudet.
Av de foreslåtte tiltakene er vi spesielt fornøyd med utprøving av psykolog/psykiater tilknyttet
overgrepsmottakene og at utsatte kan tilbys kostnadsfri spesialistoppfølging. Oslo kommune
tror at en nasjonal finansieringsordning av overgrepsmottakene, kan føre til at arbeidet med
overgrepsutsatte får mer status og blir langt bedre utbygd på landsbasis. Med holdepunkter i
forskning og erfaring vil vi kunne anta at dette kan medføre at færre enn i dag vil slite med
traumer og uheldige langtidsvirkninger etter voldtekt og overgrep.
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