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HØRINGS UTTALELSE NOU 2008:4 "FRA ORD TIL  HANDLING"

Det vises til ovennevnte og høringsfrist pr. 16.06.2008.

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre (RKK) i Haugaland og Sunnhordland slutter seg til
RKK OSLOs høringsuttalelse, som følger vedlagt.
Dette kontoret ønsker imidlertid å tilføye følgende:

Innledning :  "Undersøkelser viser at de  fleste voldtektsofrene  vegrer seg for å anmelde overgrepet til
politiet  i frykt for  at møtet med politi -  og rettsapparatet skal oppleves som et nytt overgrep"
Denne frykten er, etter mitt skjønn, i mange tilfeller også velbegrunnet. Jeg har flere ganger vært vitne
til at vitner/fornærmet nesten blir overkjørt av forsvarer uten at rettens administrator griper inn. Det er
administrator som tillater at frykten brer seg ved ikke å påtale forsvarers til tider sterke utfall mot
vitner/fornærmet.. Det er ikke politi eller rettsvesen som skaper frykt, men konsekvensene ved å stå
frem kan for mange være vanskelig pga manglende samfunnsansvar. Jeg vil tro at man kan vinne tilliten
tilbake ved enkle forholdsregler.

Utval  et oreslår videre å i n e arbeidso aver  tilØ 'for å følge opp voldtatte, herunder
voldtatte med særskilte behov ,  og at  RKK gjøres  landsdekkende  og yter  støtte til  offeret  uavhengig av
om saken anmeldes  eller ikke"
Jeg er selvfølgelig enig med utvalget som foreslår å gjøre RKK landsdekkende. Landsdekning er ikke
nytenkning, men har vært innebygd som en forutsetning fra RKK start i 1996. Videre burde det være
kjent for utvalget at RKK følger opp og yter bistand og støtte til all slags form for voldtekt eller annen
kriminalitet, uansett om saken anmeldes eller ikke.
Jeg stiller meg derfor uforstående til utvalget som henviser til nye oppgaver for RKK, som foran
beskrevet.
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RKK er et lavterskeltilbud som ikke skal behandle, men videresende trengende til utdannet personell.
Hvis utvalget mener å utvide RKK med nye ordninger, er det et brudd på forutsetningen hvis RKK skal
tre inn i en behandlersituasjon.
Utvidet tilbud vil medføre nye ansettelser med dertil store lønnskostnader.
I parentes kan tilføyes at Haugaland og Sunnhordland politidistrikt hadde 18 voldtektsanmeldelser i
2007.
To av disse voldtektsanmeldelsene ble etter ønske fra anmelder fulgt opp av RKK.
På bakgrunn av foranstående vil jeg karakterisere det som meningsløst å tilsette fagfolk, utover allerede
eksisterende bemanning, for å "betjene" disse to anmeldelsene og antatt mørketall av voldtekter.

Når utvalget henviser til støtte og empati for å bearbeide situasjonen i akuttfasen, kan både utvalg og
departement beroliges med at de av brukerne som  ønsker  denne form for hjelp, også får denne
oppfølging av rådgivere, som allerede er underlagt dagens RKK- modell.
Jeg er derfor helt uenig med utvalget som mener at kontorene må oppgraderes med sosialfaglig
kompetanse.

RKK bør ikke konkurrere med andre hjelpeorganisasjoner, men heller forbedre seg på det vi kan og det
vi er gode til. En ytterligere oppgradering med sosialfaglig kompetanse i 100 % stilling i alle
politidistrikt synes for meg som absolutt unødvendig, og står for meg som en uklok gjennomføring og
misbruk av folkets skattepenger.
I sammenheng her bør det også vurderes behov for ny beliggenhet, ytterligere kontorlokaler, og dertil
høyere driftsutgifter i tillegg til eksisterende utgifter.

I beste RKK forstand er jeg særdeles opptatt av at brukere  som rammes  av voldtekt eller annen kriminell
aktivitet skal få den beste form for bistand som samfunnet kan yte. I så henseende mener jeg det er
viktig å fokusere og utvikle det hjelpeapparat som i dag allerede eksisterer, og som vi vet brukerne søker
i akuttfasen.
Ved overgrep er det naturlig å oppsøke politiet. For å sikre bevis er det like naturlig for politiet å sende
en voldtatt  til "mottak for voldta tte kvinner".
Begge instansene  sliter dessverre med ressurser som kan vanskeliggjøre hjelpen når behovet for denne
er aller størst.
Ved å øremerke midler, kan både politi og mottak for voldtatte kvinner bygges ut slik at alle som blir
utsatt for overgrep sikres verdig og nødvendig hjelp  uten unødvendig langt opphold  i akuttfasen.
RKK lever likevel livet som før og yter nødvendig bistand når behovet melder seg.

Avslutningsvis, og i brukersammenheng, føler jeg det riktig å opplyse at politiet står som leverandør for
ca. 75 - 80 % av absolutt alle brukere i Haugaland og Sunnhordland.

Torstein Svelland
kontorleder

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre i Haugesund

Besøksadresse : Postadresse : E-post : Telefon : 78989620 (22) Åpningstider:
Smedasundet 50 Postboks 278, torstein .svelland Telefaks : 78989621 Mand - Torsd.:
(Politihuset, 5.et.) 5501 HAUGESUND (u@kriminalitetsofre.no 0800 - 1500


