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Hørings uttalelse

- NOU 2008 :4 " Fra ord til handling".

Det vises til ovennevnte og høringsfrist pr. 16.06.2008.
RKK - Oslo ønsker å fremme sine synspunkter sett i henhold til rapportens innhold.
Det som vil bli kommentert er i særlig utstrekning knyttet til utvalgets forslag vedrørende
Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre (RKK).
Vi vil også kort komme inn på bistandsadvokat ordningen, helsesøstres rolle og opprettelse av SEPOL som er
omtalt i NOU en. Øvrige forslag/ innspill vil ikke bli berørt fra vår side.
En finner det samtidig riktig å kort kommentere tidligere arbeidsutvalgs omtale/ utvikling av RKK, det tenkes
da spesielt på Rapport 2005 "Æ e itj fornærma, æ e forbanna" og Rapport 2006 "Oppfølgning av vitner i
straffesaker." Samt kort om støtte telefonen for kriminalitetsofre. Dette for å sette RKK i et helhetlig og helt
nødvendig perspektiv.

RKK's formål , oppgaver.
Det nevnte er hentet fra vår brosjyre..
Hvem er vi?
RKK er et gratis lavterskeltilbud til personer som har opplevd kriminalitet.
Alle som har problemer relatert til kriminalitet, også pårørende, kan kontakte rådgivningskontorene. Tilbudet
er åpent for alle, enten forholdet er politianmeldt eller ikke. Rådgiverne har taushetsplikt. Du står fritt til å
kontakte rådgivningskontoret anonymt, hvis du ønsker det.
Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre finnes i dag 14 byer med geografisk spredning. Rådgiverne har
bred yrkes og erfaringsbakgrunn. Tilbudet har vært drevet som et prosjekt fra 1996 og fra 1. januar 2007 ble
tilbudet permanent.
Regjerningen har som uttalt mål å bygge ut antallet rådgivningskontor og styrke de eksisterende.
Hva kan vi bidra med?
Støttesamtaler, råd, veiledning
Informasjon om rettigheter og bistand til å kontakte det øvrige hjelpeapparatet om nødvendig
Informasjon om anmeldelsesrutiner, råd, veiledning i erstatningsspørsmål
Yte bistand ved søknad om voldsoffererstatning fra staten
Informasjon om gangen i straffesaker og støtte til vitner.
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Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre skal være et trygt holdepunkt og gi medmenneskelig støtte og
hjelp til personer som har vært utsatt for kriminalitet.

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre:
Det har vært viktig og er viktig for RKK at vi har vært/er rådgivere, og ikke behandlere.
Ved tanken om at RKK skal være lands dekkende, er det tenkt ut fra antallet politidistrikter i landet - dvs. 27
landsdekkende distrikter.
Hvis man ser på RKK's nåværende arbeidsoppgaver favner de meget langt det NOU 2008:4 stiller opp med
ønsker som skal bistå voldteksoffere. Alle som tar kontakt med kontorene vil få den hjelp som ønskes
innenfor våre rammer. Det som blir noe søkt etter vår mening er å trekke en sammenligning til et hjelpetilbud
fra New York "Barrier Free Justice" Det er 20 sosial arbeidere som på frivillig basis bistår voldteksoffere - de
ligger direkte under Statsadvokaten (District Attorny's Office), men i NY - eller USA - har de ikke
helsetilbud eller bistandsadvokat - det er mye av det jobben går utpå der.
RKK står helt støtt på egne ben og vi hjelper alle voldtatte menn, kvinner og pårørende i den utstrekning de
måtte ønske det. Dette gjelder selvsagt alle personer med funksjonshemming av hvilken som helst art og
minoriteter. Det som først er viktigst vil være å bygge ut kontorene til alle distrikter. Det er ikke mulig å ha et
løpende apparat ved hvert kontor med direkte tilgang på ekstern hjelp for eksempel. døvetolker, bistand til
blinde, tolker til alle språk som måtte bli aktuelle m.m. Det er en del av rådgiverens hverdag å hjelpe til med
forskjellige/personer/mennesker/saker.
Slik at de forskjellige problemstillingene må løses etter hvert som de
oppstår.
De ansatte ved RKK i dag er ikke ansatt som behandlere og har ikke kompetanse til det etter vårt syn - vi er
gode lyttere, rådgivere og kjenner nettverk og systemer. De fleste som er ansatt ved RKK har lang relevant
yrkes erfaring det er mange tidligere polititjenestemenn - sosionomer, jurister m.m. Behandling av
kriminalitetsofre, en tenker seg da bearbeiding av traumer og kontinuerlig oppfølgning i et ubegrenset tidsrom
må profesjonelle på området ta seg av. Se for eksempel forslag i NOU om et års gratis oppfølgning av
psykolog.

RKK som landsomfattende tiltak er foreslått også i tidligere rapporter fra Justisdepartement se Rapport 2005
og Rapport 2006 -benevnt ovenfor. Der er kontorene spesielt nevnt og da særlig som spesiell støtte til vitner.
Det er også et eksplisitt ønske i NOU 2008:4. Det utfører kontorene i dag og det var meningen at vi skulle
være de respektive domstoler behjelpelige med et eget vitnestøtteengasjement. Dette ble utarbeidet i Oslo og
Trondheim som et prøveprosjekt. Da med verving av frivillige vitnestøtter som ble kurset og nøye vurdert og

godkjent for å gjøre jobben, arbeidsplassen er i domstolen.. For å nevne erfaring fra Oslo ble dette meget godt
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gjennomført og det var/er til enhver tid ca. 50 frivillige som bistår vitner i Oslo tingrett, og nå også
Borgarting lagmannsrett. RKK var ment å være i aktive med i dette. Det er mange frivillige som kan mye
språk, har forskjellig yrkesbakgrunn og spesialferdigheter ( døvespråk) for å nevne noe. Dog ble det i brev av
3. januar 2007 fra Justisdepartementet besluttet at dette allikevel ikke skulle være noe som RKK skulle bruke
ressursene sine på. Dette etter et års meget postitiv drift. Fra Oslo's side har det medført at vi ikke har noe
med domstolens vitnestøtte å gjøre og vi kan ikke dra veksler på den flotte mengden med personer som
utfører denne virksomheten. Det viser seg i Oslo at det er mange som er tidlig pensjonerte og blir lenge i
jobben. Vitnestøtte er iverksatt også ved andre Domstoler uten at RKK har noe med det å gjøre. Det er lagt til
Røde Kors og Domstolene. Her ville det vært mange personer som ville kunne dra nytte av hverandre, lett
tilgang og uten større kostnader. Alt ansvar for vitnestøtte bør legges til RKK. Den totale vitnestøtten ( utøvet
av RKK eller en frivillig i Domstolen) ville bli helhetlig, satt i et bedre system og tilbudet ville bli bedre for
alle. Som det er blitt nå er det et delt og uten gjensidig nytte/kompetanse utveksling ved vitnestøtte. Derfor
bør dette revurderes og gjenopptatt som foreslått i de forannevnte rapporter.. En samlet og helhetlig vitnestøtte
vil også komme voldteksofre og deres pårørende til gunst - derfor taes det med som et viktig punkt her.
Det bør også nevnes at det fra høsten 2008 skal settes i gang en støtte telefon for kriminalitetsutsatte som skal
driftes av RKK ansatte. Ved utvidelse av kontorene til hele landet vil det bli flere til å betjene denne telefonen
- og kostnadene til å drive den vil bli mindre. Støtte telefonen vil vel være et meget viktig tiltak sett i henhold
til at man ønsker å fange opp uanmeldte voldtekter. Her kan man ringe umiddelbart etter handlingen ( selvsagt
senere også) og forhøre seg om rettigheter osv. Det viser seg jo ofte at mange kvier seg for de føler skyld og
skam, dette er en fin åpning for å få styrke til veien videre. Til å betjene støtte telefonen kunne en også tenkt
seg at man kunne brukt frivillige som hadde fungert en stund som vitnestøtter - selvsagt forutsatt av at RKK
var involvert i Domstolens vitnestøtte drift. Det er også mulig å ringe til RKK anonymt, det er da også da
viktig at RKK er et reelt tilbud med mange nok kontorer til å dekke opp etterspørselen.

Ønske om navne endring av Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre. Full enighet om at det er et langt og
"vanskelig" navn, men det er godt dekkende for hva vi driver med. Hvis man konsekvent benytter seg av
RKK, vil det være et dekkende og godt/lett brukelig navn. Helt uten sammenligning for øvrig kan nevnes
NHO og LO.
RKK vil etter dette mene - at vi er godt egnet til å bli benyttet som NOU skisserer - det gjøres allerede i dag.
Det er meget viktig med kunnskap/informasjonskampanjer
om at RKK er der og hva vi bistår med slik at alle
som har behov vil få kontakt med et av kontorene. Dog må ingen kriminalitetsofre/ grupper - favoriseres. Vi
er til for alle kriminalitetsofre.
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Bistandsadvokat:
I Norge har man krav på bistandsadvokat før og etter anmeldelse.
Mange steder i Norge er det også godt utbygde " Voldteksmottak". Det er ikke i NOUen tatt noen stilling til
hvor i landet "voldtektene"begås, men vi mener uansett det er viktig at en som har vært utsatt for et så grovt
overgrep må få hjelp, men antall personer den utsatte personen må forholde seg til bør begrenses.
Det kan nevnes her at time antallet for bist andsadvokater er sterkt reduse rt og svekker deres mulighet til å bistå
ofrene på en god måte. Stykkpris statsene for bist andsadvokater bør fjern es, slik at de kan hjelpe o frene som
det er omtalt i NOU' en og gi o frene den bist and som er forventet av en bist andsadvokat.

Helsesøstre:
Helsesøstrenes innsats må nevnes spesielt i og med de er tatt med i NOU'en. Det må satses på denne
yrkesgruppen, de en av få - hvis det hadde vært ansatt mange nok, som ville kunne avdekke
overgrep/voldtekter som ikke vil bli anmeldt hos personer i skolepliktig alder. De er i nærheten av der den
overgrepne er og vil være en person man kan velge å gå til, hvis de var mange nok og hadde tid nok. Da
kunne mye skade vært tidligere avverget og helt sikkert mange flere saker avdekket. En kunne tenke seg her et
tett samarbeid med denne yrkesgruppen og RKK.

Sepol:
Kort om SEPOL. Kripos har allerede i dag en enhet som driver med disse sakene. Det beste er vel om denne
enheten styrkes og får øremerkede midler til utvikling av dreiebok og bemanning. Kripos har mye kunnskap
og administrasjon, og det vil bli unødig dyrt å opprette en ny enhet.
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