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Året  2007 

 
Året 2007 har vært et spennende år for SMSO Rogaland.  Vi har hatt økt pågang i antall 
henvendelser og aktiviteter ved senteret. 
 
I løpet av 2007 har vi innarbeidet den nye logoen og det nye navnet vårt ganske godt. Vi har i 
den forbindelse hatt en reklamekampanje på flere bussruter i Stavanger som har blitt veldig 
positivt mottatt. Mange har fått kjennskap til oss via denne kampanjen. Vi har derfor et ønske 
om å fortsette denne kampanjen også i 2008. 
 
Flere av brukerne har benyttet seg av det mangfold av tilbud som senteret har gitt, og vårt nye 
tilbudet om klassisk massasje ble godt mottatt. Tilbudet har blitt så populært at det til tider har 
vært lang ventetid. I mellomtiden har massasje stolen vært flittig brukt. Det var med stor 
usikkerhet at senteret lanserte dette som et tilbud, men vi har fått mange gode 
tilbakemeldinger på dette.  
 
Det andre nye som senteret gjorde i 2007, var å sette i gang kunstterapigrupper. Senteret 
hentet da inn en fagutdannet innen dette området og satte i gang. Også dette tilbudet har blitt 
godt mottatt, og det ble derfor arrangert 2 slike grupper gjennom året. Samtidig som 
deltakerne har fått bruke sine kreative evner, har de også fått lære å bruke både musikk og 
meditasjon som metode, til avslapning og til gi seg selv energi. 
 
Som statistikken viser har det vært en stor økning i henvendelsene i år, og dette skyldes til 
dels at senteret har tatt imot flere enn tidligere år, men også at senteret er blitt flinkere til å 
registrere de henvendelsene som kommer. Det at flere bruker senteret kan skyldes at vi har 
klart å bygge opp et bredere tilbud. Kapasiteten ved senteret har også vært bedre med flere 
ansatte og store lokaler som tillater et slikt mangfold av tilbud. 
 
  
Mandag 19. november var den offisielle ”Verdensdagen for forebygging av seksuelle 
overgrep mot barn”.  Det var en fin dag med sang, musikk og diktlesning.  
I den forbindelse hadde vi en markering på senteret hvor vi fikk besøk av ordfører Norunn 
Østråt Koksvik fra vår vertskommune, Sandnes. Dette satte vi og våre brukere stor pris på.  
 
Mot slutten av året ble senteret preget av ny usikkerhet rundt ny flytting, men brukere kom 
fremdeles på senteret, tross store byggearbeider på huset. Mange av senterets brukere er i en 
sårbar situasjon, hvor stabilitet og forutsigbarhet er viktig. Denne usikkerheten har vært både 
vanskelig og tøff for mange. 
 
Til slutt vil daglig leder få takke alle kommunene og  Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet 
som har bidratt med driftsmidler til senteret gjennom året. En stor takk skal også de ansatte 
ved senteret ha for deres vilje til å stå på, og deres fantastiske arbeid med brukerne og 
hverandre. 
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Barndommen 

 
Jeg skulle så gjerne 

ha grått, 
over barndommen jeg 

aldri har fått! 
Alle de gangene jeg 

var redd, 
men heller vært  hos 

dere og ledd! 
 

Jeg skulle så gjerne 
ha felt en tåre, 

over alle de gangene 
jeg lot meg såre! 

Alle de gangene jeg 
følte meg slem, 

men egentlig trengte 
jeg en klem! 

 
Jeg skulle så gjerne 

ha glemt 
alle de vonde minnene 

jeg har gjemt! 
Latt de sveve 

av sted, 
så jeg endelig kunne 

få fred! 
 

Men jeg vet at barndommen 
får jeg aldri tilbake! 
Nå er det fremtiden 

jeg skal stake! 
Med hodet hevet og 

blikket rett frem, 
jeg går på veien som 

fører meg hjem! 
 

K.M. 
 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Støttesenter mot seksuelle overgrep Rogaland                                                             side  - 5 -    

Målsetning og målgruppe 
 
SMSO Rogaland har en formålsparagraf som sier: 
 
”Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/ 
utsatt for seksuelle overgrep, og hjelp til utsattes pårørende. Støttesenteret skal aktivt drive 
forebyggende arbeid og opplysningsvirksomhet.” 
 
 
SMSO Rogalands målsetting er: 
 

1. Vi vil arbeide for å gi incest- og overgreps utsatte kvinner og menn, samt foreldre 
til overgreps utsatte barn, støtte og veiledning. Gjennom ulike aktiviteter på 
senteret vil vi bidra til at brukerne finner tilbake til sitt egenverd gjennom hjelp til 
selvhjelp. 

2. Videre vil vi arbeide for å synliggjøre og motvirke ethvert forhold i samfunnet 
som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep. 

 
 
Vår målgruppe er: 
 
Vår primære målgruppe er kvinner og menn som har vært utsatt for incest og seksuelle 
overgrep, pårørende og partnere til den utsatte. 
 
Vår sekundære målgruppe er yrkesgrupper, studenter og andre personer som berøres av 
problematikken rundt incest og seksuelle overgrep, og som har behov for veiledning, 
undervisning og samarbeid. 
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Tilbud ved SMSO Rogaland 
 
 
Støttetelefon 
De aller fleste førstegangshenvendelsene skjer på telefon. Noen av våre brukere ønsker, og er 
fornøyd med å ha telefonkontakt. Enkelte brukere ønsker å være anonyme. Det kan være pga 
at avstanden mellom senteret og der de bor er stor, eller at de rett og slett synes at det er for 
vanskelig å komme til senteret. Noen trenger mer tid for å tørre å komme innom. 
 
 
Individuelle samtaler 
Alle brukere får tilbud om å komme til individuelle samtaler. Disse samtalene går ut på at 
brukeren enten som utsatt eller pårørende får sette ord på sin problematikk, tanker og følelser 
sammen med en ansatt på senteret. Den ansatte skal støtte, trygge og veilede brukeren samt 
bidra til hjelp til selvhjelp. 
 
 
Gruppetilbud 
Selvhjelpsgrupper er en viktig del av arbeidet til senteret. Vi vet at mange av brukerne har god 
nytte av å gå i selvhjelpsgrupper. I gruppene vil de oppleve å treffe andre i samme situasjon, 
få støtte og veiledning fra noen som vet hvordan de har det, samt utveksle erfaringer med 
hverandre.  
 
Pårørende og  partnere/kjæreste får også et tilbud om samtalegruppe dersom det finnes nok 
ressurser på senteret til å drifte gruppene. 
 
Det ble det ikke arrangert selvhjelpsgrupper gjennom året 2007, men det er et tilbud som det 
tilstrebes å fortsette med så lenge det finnes ressurser til det.  
 
 
Brukerfora-  pårørendegruppe 
Brukerfora har til hensikt at brukerne skal kunne komme sammen og diskutere forskjellige 
temaer. Foraene vil være beregnet på utsatte, pårørende og partnere.  
 
Brukerfora vil kunne fungere som en åpen gruppe. Temaer blir valgt ut fra ønsker fra 
brukerne og deres behov. Aktuelle temaer har vært; tap av familierelasjoner, hvordan er det å 
være mor eller far til en utsatt eller barn av en utsatt forelder, tilgivelse, angst og depresjon 
osv.  
 
Temakvelder 
Temakvelder blir arrangert ca 1 gang pr. måned. Til temakveldene henter vi inn eksterne 
forelesere for ulike temaer. Temakveldene blir blant annet utlyst i vår info. Brukerne er 
hjertelig velkomne til å ta med seg partner og venner på disse kveldene.  
 
 
Infoen 
Infoen er et informasjonsskriv som vi sender ut til interesserte og brukere annenhver måned. 
Den inneholder en oversikt over de aktivitetene vi arrangerer i den perioden infoen gjelder, 
samt åpningstider og annen aktuell informasjon. 
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Kunstterapigruppe 
Nytt av året er kunstterapi. Kunstterapi er en måte å uttrykke seg  på gjennom form og farge. 
Det er en god måte å komme videre i sin egen prosess og egenutvikling. Vi leide inn Anlaug 
Riise Varhaug som er utdannet kunstterapeut  ved institutt  i Risør.  
Det ble satt opp et kurs våren 2007 og responsen var så stor at vi satte opp et nytt kurs samme 
høst. Til sammen var det 17 stk som deltok på kursene. Vi ser for oss å prøve individuell 
kunstterapi på våren 2008 og fortsette med gruppe til høsten. 
 
 
Klassisk massasje 
Siden februar 2007 har vi kunnet tilby våre brukere klassisk massasje, da en av våre ansatte er 
massør. For de fleste er det å bli massert godt og avslappende og ikke noe skremmende. For 
andre er det det mest skremmende de kan tenke seg. Mange av våre brukere, som har tatt imot 
tilbudet, var i starten så anspente og nervøse at den første timen kunne bestå i å massere kun 
en hånd. Etter hvert ble de tryggere og klarte å slappe av og få fullt utbytte av behandlingen. 
Vår filosofi med dette tilbudet er enkelt: gi brukerne bekreftelse på at de kan klare nye 
utfordringer og mestre dem! 
 
 
Andre tilbud 
Dersom noen ønsker eller trenger det, er senteret behjelpelige med følge til politi, advokat, 
lege og andre offentlige kontorer. Vi har også egen nettverksliste over advokater og 
psykologer som brukerne kan få. Vi er i tillegg behjelpelige med å finne frem til personer som 
kan bistå dem i ulike forhold. I tillegg har vi utlån av bøker og noen filmer og gir ut 
infomateriell. 
 
 
Tillegg 
Senteret har ikke et tilbud til barn under 16 år, men henviser gjerne til andre instanser som 
kan hjelpe dem videre slik at de likevel kan få den hjelpen de trenger.  
Pårørende, partner/kjæreste og venner kan få samme tilbud som brukerne på senteret og er 
hjertelig velkomne til å benytte seg av det tilbudet som senteret tilbyr. Ved etterspørsel blir 
det opprettet egen partner/pårørende samtalegruppe. Denne gruppen blir også regnet som 
brukere av senteret. 
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Aktiviteter gjennom året 
 
 
SMSO- Rogaland hadde følgende temakvelder gjennom året: 
 
Vi har temakvelder ca en gang i måneden. Vi  tar opp ulike temaer og henter gjerne inn 
ekspertise utenfra. Temakveldene starter kl 18.00 og varer til ca kl 20.00.  
 
Temaer i 2007: 
 

• 25. januar - Linda Aanestad  ”Negative tanker” 
• 01. februar - Anlaug Riisa Varhaug  ”Kunstterapi” 
• 22. februar  -  Filmkveld, med diskusjon etterpå. 
• 30. mai - Fargeanalyse, T. Bjørheim 
• 30. august - Filmkveld, med diskusjon etterpå. 
• 26. september - Velværekveld, hånd – og kroppspleie. 
• 25. oktober - Advokat Verna Rege Nilsen, snakket om  advokatbistand. 
• 28. november - Stilanalyse- v/ T. Bjørheim 
• 19. desember - Julebord for brukerne 

 
Det har vært en jevn og god oppslutning om temakveldene, og det rettes en stor takk til de 
foredragsholderne som har vært hos oss gjennom året og beriket oss med kunnskap. 
 
 
PÅRØRENDETREFF 
Første torsdag i måneden er det pårørende treff. Da er stua reservert pårørende. Det vil si at de 
kan møtes og snakke sammen om ting som opptar dem. Dette er også en fin måte å bli kjent 
med andre i samme situasjon.  
 
 
I tillegg ble det arrangert følgende aktiviteter gjennom året på og utenfor senteret: 
  
”MANDAGSAKTIVITET” 
Mandag fra kl 12.00 - 14.00 har vi satt av til tur- og aktivitetsdag. Om våren og sommeren er 
vi ute og går tur, og om høsten og vinteren er vi inne og koser oss med f.eks. å se på film eller 
male, lage smykker, bake og andre aktiviteter. Mandagsaktiviteten er en fin måte å være sosial 
og treffe andre mennesker på.  
 
 
TIRSDAG ER LUNSJDAG 
Hver tirsdag fra kl 12.00- 13-00 inviterer vi til lunsj på senteret. Vi samles rundt spisebordet i 
dagligstuen og nyter en matbit, en kopp kaffe eller te i godt selskap. Vi har det veldig koselig 
med god prat og god mat rundt bordet. Maten serveres kl 12.00, og ryddes av  kl 13.00. Dette 
er et svært populært tilbud som mange brukere setter stor pris på. Målet med lunsjen er at 
brukere og ansatte skal bli bedre kjent med hverandre slik at tryggheten for brukerne på 
senteret øker. 
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JULETUR TIL EGERSUND 
10. desember hadde vi en koselig tur til julebyen Egersund. Vi tok toget fra Sandnes til 
Egersund. Vi hadde en fin dag i julegatene og spiste lunsj på kafé. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
JULEBORD FOR VÅRE BRUKERE 
19. desember arrangerte vi julebord for våre brukere. Dette er en koselig tradisjon som flere 
og flere benytter seg av. Julebordet ble også i år holdt i Krossen Havremølle, Sandnes. Vi 
serverte tradisjonell norsk julemat, hadde underholdning og konkurranser. Det ble en meget 
vellykket kveld. 

 
Vi har brukere som isolerer seg og sliter med å delta i sosiale sammenhenger og sosiale 
aktiviteter. Derfor prøver vi å nå disse brukerne med å arrangere aktivitetsturer. Målet 
vårt med det er at brukerne kan i kjente omgivelser med trygge personer ”øve” seg på 
forskjellige sosiale arenaer. 
 

 
 
 
 

Finn din egen vei 
og finn deretter 
en følgesvenn 

som er på samme reise. 
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Kurs- og konferanser i  2007 
 
 
Landskonferanse for alle støttesentre mot incest og seksuelle overgrep i Norge 
3. – 5. oktober ble landskonferansen for alle støttesentrene  i Norge arrangert.  
Landskonferansen gikk av stabelen i Tromsø dette året og alle de ansatte reiste og 
representerte SMSO- Rogaland 
 
Landskonferansen består av foredrag og treff for sentrene rundt om i landet. Dette er en 
møteplass hvor utvikling og fellesskap av sentrene skal foregå. Landskonferansen er et nyttig 
treffsted hvor ulike problematikker blir diskutert og tatt opp, samt at man får vite noe om 
hvordan de andre sentrene fungerer.  
 
 
Tema på årets konferanse var :  ”Overgripere” 
Fordragsholdere som deltok var  bl.a. Ruud Bullen, leder ved institutt for WAAG, og   
initiativtaker til ESSAY.  
Aud Karin Bjørn, leder for ”Ressurs-senter om vold og  traumatisk stress og 
sjølvmordsforebygging”.  
Vernon Jones, jobber i ”Redd barna” i Danmark og for tiden engasjert av Det Danske 
Utenriksdepartementet med å avdekke de danske overgripere som reiser ut av landet.  
Alf  Dahl, konsulent i firmaet ”i pluss” i Tromsø og har jobbet i flere år med problemløsning 
og organisasjonsutvikling.  
 
 
Andre kurs og arrangementer 
Daglig leder og ansatte har i løpet av 2007 deltatt på en rekke kurs og arrangementer. 
15. januar – ”De innadvendte barna”,  i Sandnes  
19. – 20. mars – ” Kurs i undervisningsopplegg for 6. klasse”. i Tønsberg 
15. – 16. november -  ”Spiseforstyrrelser og selvskading” i Oslo  
 
 
Opplæringskurs 
4. – 5. juni bar det på opplæringskurs i Drammen. Det var en nyansatt som deltok på kurset. 
Opplæringskurset er obligatorisk for alle nyansatte på sentrene omkring i landet. Kurset er et 
intensivt 24 timers grunnkurs i ”Krise- og veiledningssamtaler ved incest og 
overgrepsproblematikk”. Kurset arrangeres av FMSO (Fellesstiftelsen mot seksuelle 
overgrep) som er vår paraplyorganisasjon. Kurset er svært nyttig for nyansatte som kanskje 
ikke har så stor kjennskap til overgrepsproblematikken. Kurset gir et innblikk i hvilke 
utfordringer de kan og ofte vil møte i arbeidet med utsatte og deres pårørende. 
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Utadrettet virksomhet i 2007 
 

Besøk/undervisning ved SMSO Rogaland 
• Besøk av flere studenter, blant annet fra Universitetet i Stavanger 

 
Undervisning utenfor SMSO Rogaland 

• Universitetet i Stavanger ved tema dager om seksuelle overgrep. 
• Bryne Ungdomsskole 

 
Foruten dette har vi hatt et greit samarbeid med hjelpeapparatet i Rogaland.  
 
 

 
Brukerundersøkelse 2007 
På vår parten i 2007 utførte vi en brukerundersøkelse. Vi sendte ut 170 spørreskjema. Målet 
med undersøkelsen var å finne ut hvilke behov våre brukere hadde i forhold til senteret, og 
hvilke opplevelser de hadde av det offentlige hjelpeapparatet. Skjemaet  var anonymt og ble 
behandlet konfidensielt. Innleveringsfrist var i utgangen av mai. 
 
På grunn av den lave svarprosenten ( 23%) anser vi ikke svarene i brukerundersøkelsen for 
representative. 
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Henvendelser i 2007 ved SMSO 
Rogaland 

     

      
Registrerte henvendelser  2006 2007    

      
      

Brukere 209 472    
      

                                     Kontroll sum 209 472    
      
      
      

Av de som tok kontakt via telefon eller møtte på døren 
var: 

2006 2007    

Kvinner 191 419    
Menn 18 53    

      
                                     Kontroll sum 209 472    

      
      
      
      

Disse henvendelsene ble gjort via: 2006 2007    
Telefon 171 396    
Beskjed på svarer 4 38    
Møtt på døren 34 26    
E-mail 0 16    

      
                                       Kontroll sum 209 476    

      
      
      
      

Hvem som tok kontakt 2006 2007    
Utsatte selv 196 398    
Pårørende 11 55    
Andre pårørende 2 23    

      
                                       Kontroll sum 209 476    

      
      

Alder på den som tok kontakt 2006 2007    
Under 12 0 0    
13 - 15 år 0 0    
16 - 18 år 15 7    
Voksne over 19 år 187 390    
Ukjent alder 7 79    
                                           Kontroll sum 209 476    
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Kommuneoversikt      

      
      

Kommuner de som tar kontakt kommer fra: 2006 2007    
Sandnes kommune 85 144    
Stavanger kommune 54 160    
Sola Kommune 1 1    
Randaberg 1 1    
Time / Klepp / Hå 2 11    
Egersund 29 36    
Haugesund / Karmøy / Tysvær / Utsira 0 0    
Sauda / Suldal 0 0    
Ølen / Vindafjord / Rennesøy / Kvitsøy / Hjelmeland / 
Forsand 

8 4    

Gjesdal 4 8    
Bjerkreim / Lund / Sokndal 0 3    
Andre fylker 1 7    
Ukjent 24 101    

      
                                          Kontroll sum 209 476    

      
      
      
      
      

I tillegg til oven nevnte henvendelser var det: 2006 2007    
      

Telefon fra andre      
Disse andre var fra politi / rettsvesen / skole/ undervisning / 
hjelpeapparatet. 

20 34    

      
      
      

Disse henvendelsene kommer  fra  brukere som har brukt 
senteret over tid.  

     

      
Tallene viser ikke antall brukere, men antall henvendelser vi 
har hatt fra brukere av senteret i 2007. 

     

      
      

Nye brukere er satt opp for seg selv.      
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Nye henvendelser i 2007      

      
      

      
Registrerte telefonhenvendelser fra nye brukere: 2006 2007    

      
      
      

Nye brukere 69 62    
      
      
      

Av disse som tok kontakt via telefon eller møtte på døren 
var: 

2006 2007    

Kvinner  66 56    
Menn 3 4    

 69 60    
      
      
      

Disse  henvendelsene ble gjort via: 2006 2007    
Telefon 66 61    
Møtt på døren 3 1    

 69 62    
      
      
      

Samtaler på senteret 2007      
      
      

Registrerte samtaler fra brukere: 2006 2007    
Kvinner 272 429    
Menn 32 37    

      
 304 466    
      

Klassisk Massasje / Aroma massasje: 2006 2007    
      

Vi har i år kunnet gi tilbud om klassisk massasje til våre 
brukere. Dette er blitt  flittig benyttet og blir bare mer og 
mer populært blant våre brukere. Det er dessverre ingen 
menn som har benyttet seg av dette tilbudet foreløpig. 

     

Kvinner 0 102    
Menn 0 0    

 0 102    
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Organisasjonen SMSO Rogaland 
 
 
SMSO`s styre 
Organisasjonens øverste organ er SMSOs styre. Styret består av inntil 8 personer som 
representerer ulike faggrupper og organisasjoner. Et styremedlem velges for 2 år av gangen, 
men et medlem kan sitte inntil 4 år før medlemmet må tre ut av styret en periode. Daglig leder 
er unntatt denne regelen. 
 
 
Styrets funksjon 
Styret er som nevnt øverste organ for SMSO Rogaland og står ansvarlig for organisasjonens 
drift. Styret godkjenner retningslinjer for virksomheten og forvalter senterets midler. 
 
 
Styrets oppgaver 
Styrets oppgave er overordnet administrativ ledelse og skal tre støttende til i tilfeller hvor 
juridiske råd er nødvendige. Styret representerer organisasjonen utad og har ansvaret for at 
organisasjonen og det som vedkommer den blir forvaltet tilfredsstillende. 
 
Styret skal påse at senteret drives forsvarlig etter vedtekter og idégrunnlag.  
Styret skal godkjenne budsjett. 
Ha det formelle arbeidsgiveransvar. 
Være øverste klageinstans for ansatte og brukere. 
 
 
Regnskap 
Styret skal sørge for at det blir ført regnskap etter gjeldende lover og regler. Regnskapet skal 
følge kalenderåret, og avsluttes senest 3 mnd etter årets utgang. 
Regnskapet skal være godkjent og attestert av godkjent revisor.  
 
SMSO Rogaland bruker Consis Skjæveland som regnskapsfører og revisor Edgar Wigestrand 
ved Thorsen, Wigestrand & Co ANS. 
 
 
Vedtektsendringer 
Forslag til endringer av vedtekter må fremmes på styremøte, og kan tidligst realitetsbehandles 
det påfølgende styremøtet. Styret må være fulltallig og endringen må vedtas i 2 styremøter 
etter hverandre. 
 
 
Oppløsning 
Styret kan beslutte at organisasjonen SMSO Rogaland skal oppløses. Før et slikt vedtak fattes 
skal offentlige og andre myndigheter som yter økonomisk støtte til drift være underrettet, og 
bedt om å gi kommentar til oppløsningsforslaget. Selve vedtaket om oppløsning fattes av et 
fulltallig styre. 
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Styret og personalet 

 
Styrets sammensetning i 2007: 
 
Styreleder Verna Rege Nilssen 
Nestleder Fartein Haga 
Styremedlem Jane Elisabeth Andersen 
Styremedlem Bente Lise Skåtun 
Styremedlem Linda Aanestad 
Styremedlem Reidun Nyborg Johansen 
Styremedlem Wencke Aamodt Lind 
 
I tillegg har regnskapsfører Ole Johan Skjæveland vært tilstedet under flere av styremøtene, 
sammen med daglig leder. 
 
Styret er sammensatt av ulike faggrupper og er senterets arbeidsgiver. 
 
Det rettes en stor takk for innsatsen som er gjort i styret gjennom året. 
 
 
Personalet har vært bestående av: 
 
Åshild Madsen, miljøarbeider, ansatt i fast  75 % stilling gjennom hele året. 
Bente Lise Skåtun, miljøarbeider, fast ansatt i  55 % stilling gjennom hele året.  
Hun fikk sin stilling oppjustert med 5 % fra 01.09.07 – 31.12.07.  
Lilly Egge, miljøarbeider, har vært fast ansatt i 55 % stilling gjennom hele året.  
Hun fikk sin stilling oppjustert med 10 % fra 01.09.07 – 31.12.07. 
Monika Gjerde, miljøarbeider, sluttet hos oss 30.04.07 i sin 55 % fast stilling. 
Iselinn Sirevaag, miljøarbeider, ble ansatt som vikar i 55 % stilling 01.06.07 –  30.09.07, 
og gikk deretter over i en prosjektstilling, 55% ut året. Hennes prosjektstilling er videreført til  
første halvår 2008. 
Nina O. W. Myklebust, miljøarbeider, kom tilbake til arbeid etter endt permisjon 01.10.07 i 
fast 45 % stilling. 
Synnøve Skjeldal, daglig leder, har vært ansatt i fast 75 % stilling gjennom året. 
Hun fikk sin stilling oppjustert med 25% i perioden 01.09.07- 31.12.07. 
 
Gjennom store deler av året har senteret hatt 2 personer med helse- og sosialfaglig bakgrunn. 
Det har til enhver tid vært minst en ansatt med denne bakgrunnen. 
 
Gjennom året har personalgruppen mottatt veiledning fra gestaltterapeut Bente Finnestad, for 
å hjelpe oss med utfordringer i arbeidet. Daglig leder har i tillegg mottatt noe veiledning fra 
Anvor Lothe. 
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Økonomi og administrasjon 
 
SMSO er en frivillig organisasjon som drives med økonomisk støtte fra ulike kommuner i 
Rogaland, Helse Vest og staten ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). SMSO 
Rogaland har også mottatt gaver fra andre organisasjoner og lag. 
 
I 2006 gikk inn i en ny finansieringsordning fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, hvor 
alle kommunale, fylkeskommunale og tilskudd fra helseregionen står for 20 % av 
driftsbudsjettet, mens staten ved Bufdir gir de resterende 80 % av tilskuddet – beregnet som 
før på grunnlag av de andre tilskuddene. En følge av denne endringen er at gaver ikke lenger 
utløser tilskudd og det er derfor viktig for oss å få kommunale tilskudd. I praksis betyr dette at 
om en kommune har gitt et tilsagn på kr. 20.000 så har vi mottatt kr. 80.000 fra staten på dette 
som til sammen gir kr. 100.000, mens det i den tidligere finansieringsordningen ga totalt kr. 
40.000. Og direktoratet har bedt kommunene om å ikke redusere tilskuddet tilsvarende, men 
heller øke tilskuddet litt for å bedre situasjonen til sentrene. 
 
Tilskudd som kommer inn etter fristen blir altså ikke tatt med i årets statstilskudd og utløser 
heller ikke noen statlige tilskudd neste år. Og dette håper vi kan være en tankevekker for de 
kommunene som støtter oss.  
 
Uforutsigbar økonomi har tidligere vært en stor belastning for senteret, og det har vært et stort 
problem for oss at finansieringen ikke har vært klar før i mars-april gjeldende driftsår. All 
økonomisk støtte fra kommuner, fylkeskommune (Helse Vest) og private organisasjoner har 
vært av stor betydning og avgjørende for senterets økonomi. For at disse midlene skal utløse 
statstilskudd må vi ha vedtakene innen medio februar for å kunne klare fristen videre til 
direktoratet som er 1. mars. Dette fordi vi må tilpasse budsjett og få det godkjent fra 
vertskommunen før søknaden kan sendes videre til direktoratet fra kommunen. Vedtak som 
kommer inn etter dette blir ikke tatt med i beregningene fra direktoratet og utløser dermed 
ikke statstilskudd som vi er helt avhengige av.  
 
Vi møter stor velvilje og respekt fra kommunene om at vi gjør et godt og betydningsfullt 
arbeid for brukerne av senteret. Vi har forståelse for trang kommuneøkonomi, men skulle 
gjerne ønske at også de mindre kommunene kunne bidra. Etter vår vurdering er vi et  rimelig 
og viktig supplement til det offentlige hjelpeapparatet, som vi ønsker at kommunene skal 
støtte opp om. Vi er takknemlige for all økonomisk støtte, og håper at alle kommunene viser 
velvillighet i forhold til videre driftsmidler. 
 
 
SMSO Rogaland har basis, og tar utgangspunkt i likemannsprinsippet og driver derfor ikke 
behandling, men yter hjelp til selvhjelp og gir støtte og veiledning til våre brukere. Senteret 

er et supplement til det offentlige hjelpeapparat og er et lavterskeltilbud. Tilbudet gir 
kommunene i Rogaland tilgang til spisskompetanse innen et vanskelig fagfelt. 

All kontakt med senteret er gratis! 
 

SAMMEN ER VI STERKE!! 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Støttesenter mot seksuelle overgrep Rogaland                                                             side  - 18 -    

 
Takk til bidragsytere 

 
 

SMSO Rogaland ønsker å takke alle som har bidratt med økonomiske midler i året som har 
gått. 

 
 

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Kr. 2 330 000,-   
Sandnes kommune for vederlagsfritt leie av lokaler verdi ”       256 500,- 
Stavanger kommune ”        176 000,- 
Klepp kommune ”          20 000,- 
Sola kommune ”          50 000,- 
Randaberg kommune ”          15 000,- 
Hå kommune ”            5 000,- 
Hjelmeland kommune ”            5 000,- 
Helse Vest ”          45 000,- 
 

 
TUSEN TAKK !! 
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Balanse 
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Resultatregnskap 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATREGNSKAP  Note  2007  2006 

Driftstilskudd  3  2890500  2776613 

Andre inntekter   8990  0 
SUM DRIFTSINNTEKTER   2899490  2776613 

Lønninger, honorarer   1 525802  1 204525 

Andre driftskostnader  4  977089  1 126379 
SUM DRIFTSKOSTNADER   2502891  2330904 

DRIFTSRESUL TAT   396599  445709 

Renteinntekter   2792  786 

Rentekostnader   1 671  430 
NETTO FINANSINNTEKTER   1121  356 

ÅRETS RESUL TAT   397720  446065 

80m foreslas disponert slik :     

Til kapitalkonto   397720  446065 

Sum disponeringer   397720  446065 
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Noter 
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Revisjonsberetning
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Kontaktinformasjon 
 
 
Besøksadresse:  Solaveien 10,4307 Sandnes 
 
Postadresse:  Postboks 39 Sentrum, 4301 Sandnes 
 
Tlf. 51 62 74 57 
 
Hjemmeside: www.smso-rogaland.no 
 
E-post: post@smso-rogaland.no   
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