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

I denne høringsuttalelsen ønsker vi å kommentere det av høringsuttalelsen som berører
Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (RKK).

På telefonmøte den 23. april, diskuterte rådgiverne ovenfornevnte NOU uten at man kom til
enighet.
Fra RKK Troms var det satt fram et forslag i 4 punkter som det ikke kom innvendinger mot.

Dette er:
1 : RKK skal opprettholdes som et lavterskeltilbud
2 : RKK etableres i alle politidistrikt
3 : Klienter skal ved behov henvises til det lokale hjelpeapparatet for behandling.
4 : Kontoret bemannes med pensjonerte polititjenestemenn/-kvinner og andre personer med

bred yrkeserfaring og evne i å kommunisere med personer i krisesituasjoner.

Dette er betingelser som ikke bryter med de forutsetninger som ble lagt til grunn da RKK ble
opprettet, og som vi vil slutte oss til.

Voldtektsofre blir i dag bistått av RKK på lik linje med andre kriminalitetsutsatte.
I NOU 2008:4 i pkt. 9.4.9., 3. avsnitt står det :" Utvalget foreslår at Rådgivningskontorene for
kriminalitetsofre utvider sitt virkeområde og får som oppgave å gå inn i en støttefunksjon for
voldtektsofre, og bistår den voldtatte ut fra den enkeltes behov." og senere i samme avsnitt :
" Kontoret må settes i stand til å ivareta denne oppgaven ved økt kompetanse og kapasitet. Det
må ansettes kompetente medarbeidere som har tilhørighet til og kunnskap og forståelse om
behovet til de ulike gruppene, herunder personer med minioritetsbakgrunn. I tillegg bør
representanter for de aktuelle gruppene - med relevant kompetanse - knyttes til kontorene på
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permanent basis og de må være med å utvikle og tilrettelegge programmer og andre tjenester
tilpasset de enkelte gruppene av ofre ."
Ser man dette i sammenheng med pkt.12.3.3., 2. avsnitt :" I tillegg til utvidelse av antall
kontorer, vil det medføre ekstrakostnader å oppgradere kontorene med sosialfaglig
kompetanse ved hvert kontor", så vil dette etter vår vurdering bety at rådgivningskontorene
ikke lenger vil være rene rådgivningskontorer, men at vi i voldtektssaker også skal drive med
behandling/terapi. Dette er et klart brudd med de retningslinjer kontorene drives etter i dag.
Når man ønsker å tilsette mennesker med sosialfaglig kompetanse, så er det vel under
forutsetning av at de skal bruke sin kompetanse på områder som rådgivningskontorene ikke
dekker i dag. Dette forsterkes av det som er nevnt ovenfor om å øke kompetansen ved
kontorene.
Vi er derfor av den formening at å gjennomføre NOU 2008:4 vil være å bryte med de
forutsetninger som ligger til grunn for dagens drift av rådgivningskontorene, og at en så sterk
fokusering på en viktig, men forholdsvis liten type kriminalitet, vil gå ut over de andre
brukerne av kontorene.
12007  ble det registrert ca.16.000 straffesaker i Hedmark politidistrikt. Av disse var det 29
voldtekter. I dag får voldtektsofrene hjelp ved at rådgivningskontorene bruker ekstern
kompetanse på lik linje med andre alvorlige forbrytelser. I Hedmark er det krisesenter på
Tynset, Kongsvinger og Hamar, foruten voldtektsmottak på Elverum.
Et langt steg på veien til å gi et enhetlig og godt hjelpetilbud til voldtektsofre vil være å
opprette rådgivningskontor og voldtektsmottak i alle politidistrikt.

En klar  svakhet ved NOU en er ellers at det ikke konkretiseres hva man mener
rådgivningskontorene skal gjøre. Det er nok med på å skape den usikkerheten og "uenigheten"
som hersker blant rådgiverne i dag.  NOUen tolkes  på forskjellig måte.

Vi er ellers også uenige i at navnet på kontorene skal endres. Navnet er tross alt innarbeidet
gjennom 12 år, og en navneendring med nytt informasjonsmateriell vil ikke bare medføre en
merkostnad, men kan også føre til forvirring blant våre brukere. Vi må ikke glemme at vi er et
LAVTERSKELTILBUD.

Med vennlig hilsen

Erik Ween Gustav Torvik
råd iver rådgiver
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