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NOU 2008-4, FRA ORD TIL HANDLING."

Innledningvis gjør jeg oppmerksom på at jeg tiltrer Høringsuttalelsen  - NOU 2008:4
fra RKK OSLO  som følger vedlagt.

Ved etablering av RKK som prosjekt i 1996 ble det poengtert at RKK var et lavterskeltilbud og at
RKK skulle bygges ut i alle landets politidistrikter.
Dette ble gjentatt i „En formativ evaluering av prøveprosjeket 1996 - 2000", rapport 2005, rapport
2006 og nå i NOU 2008:4
Etter 12 års drift mangler fortsatt 13 politidistrikter på sitt RKK kontor før vi er landsdekkende.

Er det ikke på tide at RKK blir landsdekkende og i tråd med alle forutsetninger og
innstillinger?

Seniorene har hatt en sentral rolle i oppbyggingen av eksisterende kontorer. Seniorene har en meget
høy kompetanse, lang medmenneskelig yrkeserfaring og har evner i å kunne kommunisere med våre
brukere. Ved behov samarbeider vi med det lokale hjelpeapparatet.

Min påstand er at alle som oppsøker RKK i dag får den hjelpen de trenger.

I årets utredning er holdningene de samme som i 1996:
RKK skal etableres i alle landets politidistrikter.
Jeg håper forslaget denne gang kan bli en realitet og at alle i Norge har et RKK å søke hjelp hos. Når
etableringene av RKKene er på plass kan vi diskutere en eventuell utvidelse av bemanningen ved
kontorene.

I utgangspunket er jeg positiv til alle forslag som fremmer utvikling og vekst for RKK.
RKK's kontorer har fra starten i 1996 gitt hjelp, støtte og oppfølging til alle som har vært utsatt for
kriminelle handlinger også voldtatte personer og incest.
Bekjempelse av voldtekt har da også krevd handling fra RKK's side og er ikke noe nytt.

i\ninf:ntc,rc I() r i Irum,

Besøksadr .:  Postadr :  E-post :  Hjemmeside :  Telefon :  78989603 Åpningstider:
Strandgt .  41, 2. etg. Postboks 1302 rkk .tromsnkriminalitetsofre.no www .kriminalitetsofre.no Telefaks :  78989602 tirsd .-  onsd.  08:00- 16:00
9008  TROMSØ 9263  TROMSØ k 'ell.skauekriminalitetsofre .no torsd.  08:00- 14:00



0 N11l4GSkG4

IO

R 'MINA

TROMS

Vi skal heller ikke glemme at Seniorene lønnes under Statens pensjonistlønn noe som er med på å
redusere lønnskostnadene i RKK. Sykefravær er også et ukjent begrep blant Seniorene.

Mitt ønskefor fremtidens RKK har jeg i prioritert rekkefølge anført i følgende 4 punkter:

1) RKK SKAL OPPRETTHOLDES SOM ET LAVTERSKELTILBUD

2) RKK ETABLERES I ALLE POLITIDISTRIKTENE

3) KLIENTER SKAL VED BEHOV HENVISES TIL DET LOKALE HJELPEAPPARATET
FOR BEHANDLING.

4) KONTORENE BEMANNES MED PENSJONERTE POLITITJENESTEMENN/-KVINNER
OG ANDRE PERSONER MED BRED' YRKESERFARING OG EVNER I Å
KOMMUNISERE MED PERSONER I KRISESITUASJONER OG IKKE MINST EVNEN
TIL Å SE LØSNINGER FOR KLIENTENE.

RKK skal ikke være et kontor med venteværelse hvor klientene plasseres i påvente av tur.
Rådgiverne trenger tid når vi skal snakke med våre klienter og det bør alle kunne respektere.

Vennlig hilsen
RKK TROMS

Kjell A. Skaue
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