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Året 2021
Året 2021 ble på mange måter en fortsettelse på 2020. Vi har blitt påvirket av den pågående
pandemien gjennom hele året og har kjent på lettelser og innstramninger på lik linje med resten av
samfunnet. Men uten at det har fått påvirke primærdriften mye. Vi har hatt en fortsatt øke i
henvendelser fra brukerne, og henvendelser fra andre instanser er høyere enn noen gang.
Kommunene har fortsatt å støtte oss og vi åpnet vår andre avdeling midt i pandemien. Nå er vi stolte
av å være representert hele Rogaland på langs. Vi vil rette en ekstra takk til Eigersund og Sokndal
kommune som inngikk avtale med oss og sammen med Bjerkreim kommune som har støttet oss i en
årrekke klarte vi å etablere Nok. Sør-Vest avd. Dalane. Hanna hos oss har utvidet ansvar for å følge
opp Dalane og enda vi grunnet alle korona begrensinger ikke har kunnet hatt en stor åpningsfest fikk
vi en flott artikkel i Dalane Tidene 11.01.2021. Alt dette sammen med at Time kommune også inngikk
samarbeidsavtale gjør at vi totalt har klart å styrke tilbudet til utsatte gjennom 2021. Takk! Vi håper
selvsagt at de siste tre kommunene også kommer med i 2022!

Daglig Leders spalte
Nytt og kjent er vel det som gjerne kan forklare 2021. Vi har gjennom året fått to nye kollegaer og
vår tidligere fagansvarlig hadde siste arbeidsdag 31.01.21. Vi gikk frem til 09.08.2021 uten at denne
rollen var besatt. Beklageligvis var også denne avgangen med i etterslepet etter pensjonsoppgjøret i
2020. Vi vil ønske Liv alt det beste og er glad for at hun nå har tatt med seg viktig kompetanse inn i
skoleverden. Liv har med sin kompetanse vært med å utvikle Nok. Sør-Vest til det sterke faglige
samtale- og kompetansesenteret det er i dag. Ikke minst innen omarbeiding av
undervisningsopplegget til 6 trinn for elever i våre samarbeidskommuner. Takk for bidraget! Den
sterke gruppen vi er, tok sammen på oss de ekstra oppgavene til ny fagansvarlig var på plass.
Takk til våre dyktige studenter Kenneth Hauge og Maren Løvik som hadde sin praksistid hos oss
våren 2021. De fikk bidra både med primæroppgavene til senteret og forebyggende arbeid.
Innen august 2021 var vi igjen fulltallige. Samlet sett økte vi stillinger og fikk inn en enda større
bredde i kompetanse på senteret. Vi har nå anskaffet spisskompetanse på både kjønn, kriminologi,
forskning og har fått sårt savnet sexologi kompetanse på plass igjen. Samlet styrker teamet seg og vi
står sterkere enn noen gang. Nye vedtekter er utarbeidet og sammen med ny 4 årsplan jobber vi enda
mer systematisk inn i 2022.
I 2021 fikk vi fortsette moderniseringen av lokalene. Fire samtalerom er nå pusset opp. De første tre
fikk vi pusset opp med ett designs som gir ett enda mer terapeutisk miljø for brukerne. Takk til
Catrine Sunde og Room & Flow for at dere donerte dette til oss. Inspirert av de flotte rommene ble
også ett annet samtalerom og et kontor pusset opp av flinke ansatte her på senteret! Dette blir bra!
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Fag er viktig! Faget er det vi jobber ut fra og kunnskapen vi kan dele
med andre fagpersoner er gjerne det mest forebyggende vi kan gjøre.
Vi kan gjøre andre kompetente til å avdekke og forebygge. Takk til alle
som har henvendt seg til oss i 2021 og de siste par årene har vi hatt en
overvekt av barneverntjenester som har benyttet seg av å bruke oss til
faglig oppdatering. Tenk så flott for sårbare barn å møte en trygg
voksen med kompetanse til å se, og verktøy til å møte. Vi reforhandlet i
2021, sammen med Nok. Bergen og Nok Sogn og Fjordane,
samarbeidsavtalen med RVTS Vest, som blant annet inneholder
kompetanseheving over 2 år. Undervisningen skulle starte desember
2021 men grunnet koronarestriksjoner er oppstart forskjøvet til mai
2022.
Sammen med Nok. Norge har vi i 2021 hatt kompetanseheving gjennom landskonferansen i
Trondhjem, en tur som også var viktig for det sosiale i ansattgruppen. Gjennomført en nasjonal
kampanje #nullovergrep sammen med de andre Nok. sentrene og eksterne organisasjoner setter vi
fokus på hva vi som samfunn skal ha som mål.
Sammen med Rogaland fylkeskommune inngikk et vi prosjekt hvor nye helsefagarbeidere og barneog ungdomsarbeidere nå vil komme ut av utdanningsløpet med en god grunnkunnskap i å forebygge
og avdekke overgrep, og møte utsatte på en god måte. Målet er å kunne gi dette til alle elevene innen
retningene. Tenk hvor flott om alle nye fagpersoner innen helse og sosialfag har dette!

Navneendring
Nok. Sør-Vest begynner å befeste seg som navn. Noen omtaler oss nok enda som SMISO, men det er
ikke det viktigste. Vi opplever økt pågang av henvendelser fra både berørte og fagpersoner. Noe av
det kan nok allerede tilskrives navnebytte og kampanjene rundt dette.
Forening mot
seksuelle
overgrep

Incestsenteret i
Rogaland

SMSO Rogaland

SMISO
Rogaland

Nok. Sør-Vest

Vi er stolte over vårt nye navn og Logo!

Ordet «nok» representerer ikke en forkortelse, men hva vi jobber med. Nok. signaliserer et tydelig stopppunkt og gjenspeiler sentrenes felles visjon «Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep». Samtidig
henviser navnet til målgruppens egenkraft og styrke. Et stopp-punkt markerer også forandring, håp og
fremtid i tråd med vårt slagord «Sammen finner vi veien videre».
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Sammen jobber vi for en bedre fremtid for den som har blitt utsatt, og for å hindre at nye overgrep
skjer. Logoen er utarbeidet etter stikkordene tydelig, ærlig, direkte, mangfold og bevegelse, og
gjenspeiler sentrene som inkluderende og tverrfaglige lavterskeltilbud med høy kompetanse.
Tilbudet vårt er gratis og innebærer blant annet enesamtaler, gruppesamtaler og sosiale tilbud til
utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. Samtidig jobber vi med forebyggende arbeid i våre
tilhørende kommuner.

Korona / Covid 19 pandemien
For oss har Koronapandemien vært både en styrke og en svakhet. Den har gitt begrensinger på våre
muligheter innenfor det forebyggende arbeidet. Vi vet at pandemien har vært ekstra krevende for
mange av dem som benytter senteret. Men det har og vært godt for noen. Den største bekymringen og
det verste med pandemien er for barna og andre som lever med overgrep i nære relasjoner. Vi vet at
det er en økning. Vi vet det har tatt tid for de gode støttepersonene rundt dem å igjen ha kapasitet og
mulighet til å se og å avdekke. Vi vet at dette fører med seg varig skade. Da er det viktig at de vet vi
fortsatt er her og at vi er forberedt på å hjelpe både utsatte, pårørende og fagpersoner. Ingen utsatte
skal måtte være alene med sin historie. Ingen fagpersoner skal måtte stå alene med det de møter i
sine virker. Ingen pårørende skal måtte bære sine bekymringer alene. Derfor er vi her! Noen bruker
oss til samtaler og grupper, noen til drøftinger, noen til debrifing, noen til faglig påfyll. Vi er her!
Positivt har nedstengingene for oss
gjort at vi har måttet fokusere mer
på primæroppgavene. Oppgave
Bufdir pålegger oss. Senterdelen.
Dette har vært gode og viktige
prosesser slik vi kan jobbe enda mer
systematisk også med det
forebyggende. Vi er her fortsatt, bare
enda bedre!
Vi takker for forståelse og
tålmodighet fra både
samarbeidspartnere og samfunnet
for øvrig. Og ikke minst til
kommunelegen i Sandnes,
Helsedirektoratet, Bufdir og andre vi
har kunnet «spille ball med» for å
kunne gi ett godt tilbud samtidig som
vi sikrer den enkeltes brukers
rettigheter og mulighet for
anonymitet.
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Ett blikk inn i 2022
Vi gleder oss til at vi gjennom 2022 kan åpne mer opp og være tilbake i normal drift. Studentene vi
har våren 2022 skal se på rammene og innholdet for miljøtilbudet på senteret og blant annet
gjennomføre brukerundersøkelse tilknyttet miljøtilbudet. Målet er som alltid å kunne gi et godt og
endringsskapende tilbud som er ett supplement til tilbudene som allerede er i samfunnet. Målet med
det miljøterapeutiske tilbudet er godt summert i en av våre tidligere visjoner; «Livet skal leves der
ute» men og speilet i en annen av våre tidligere visjoner «Overgrep skal tales i hel, ikke ties i hel»
Vi gleder oss til å oppleve 2022 sammen med dere alle.
Sandnes 14.02.2022
Lasse Hjelmervik
Daglig Leder, Nok. Sør-Vest

Nok. Norges spalte
Tilbakeblikk på 2021
Pandemien ble med på lasset da vi bikket 2021, og selv om det var muligheter til å være både mobil og
sosial i løpet av året vil jeg si at det fremdeles er en vei å gå til vi er fornøyde.
Likevel - tre av fire ledernettverk fant sted i Oslo og Landskonferansen ble omsider avholdt i
Trondheim i desember.
Og pandemi eller ei – i 2021 var det valgår og vi løftet frem de to viktigste sakene til valgkampen: å få
på plass en ny finansieringsordning for sentrene og å etablere eierskap til nullvisjonen hos
enkeltpolitikere og opp til komité- og departementsnivå.
Valget førte til regjeringsskifte og Kjersti Toppe ble ny Barne- og familieminister. Nok. fikk møte
statsråden i november, der hovedtema var finansieringen av sentrene. I tillegg har vi fått møte med
en rekke andre engasjerte politikere, både på stortinget og på besøk hos Nok. Hamar og Nok. Bergen i
sommer.

Finansiering av sentrene
Arbeidet med en ny finansieringsordning ligger nå på bordet hos Barne-, og familiedepartementet
etter at OsloEconomics leverte sin rapport høsten 2020. Samtidig har det vært gjennomført flere
kommune- og fylkessammenslåinger, og flere senter har merket reduksjon eller opphør i støtten. Vi
står i fare for å måtte bygge ned veletablerte tilbud og derfor haster det mer enn noen gang å få på
plass en ny finansieringsordning.
I oktober ble statsbudsjettet for 2022 lagt frem, uten større endringer for sentrene. Under
budsjetthøringen ba Nok. Norge om at arbeidet med en statlig finansieringsordning iverksettes i 2022.
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Vi ba også om umiddelbare tiltak for å forhindre at sentrene blir svekket økonomisk i påvente av en
bedre ordning. Vi opplever at både regjering og storting ønsker å komme oss i møte, og ser etter
budsjettforhandlingene at det er lagt opp til en økning på 7,3 % i det statlige tilskuddet til sentrene.
Det er også kunngjort at regelverket for ordningen skal revideres i 2022. Vi ser frem til å følge opp
dette arbeidet i året som kommer.

#nullovergrep
Seksuelle overgrep er et omfattende samfunnsproblem. Derfor har vi tatt til orde for en nullvisjon. I
2021 laget vi nettsiden nullovergrep.no der vi legger ut vårt arbeid med nullvisjonen. Vi har også laget
brosjyrer med lokale Nok.-logoer om kropp, grenser og seksualitet. Den er rettet mot helsestasjoner og
foreldre til barn fra 2-4 år. Brosjyren er oversatt til flere språk og blir også tilgjengelig på nett.
På tampen av 2021 fikk vi utdelt prosjektmidler fra Fritt Ord til å arrangere seminaret «Hvordan
kommer vi til null?» i Oslo den 24. februar. Statsråd Kjersti Toppe åpner seminaret og vi har invitert
en rekke fagfolk for å snakke om de gode tiltakene. Vi gleder oss!
Oslo, 08. februar 2022
Ingvild Hestad Torkelsen
Daglig leder, Nok. Norge

Målsetning og målgruppe
Vår målsetning er å arbeide for å gi incest- og overgrepsutsatte personer, samt foreldre og foresatte til
overgrepsutsatte barn, støtte og veiledning. Gjennom ulike aktiviteter på senteret vil vi bidra til at
brukerne finner tilbake til sitt egenverd gjennom hjelp til selvhjelp.
Videre vil vi arbeide for å synliggjøre og motvirke ethvert forhold i samfunnet som opprettholder og
skjuler incest og seksuelle overgrep.
Vår primære målgruppe er personer som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep, pårørende
og partnere til den utsatte, fra 16 år og oppover.
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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Vedtekter for Nok. Sør-Vest.
§1
Navn
Organisasjonens navn er Nok. Sør-Vest.
§2
Formål
Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til personer som har vært utsatt for incest eller andre
seksuelle overgrep. Senteret har en nedre aldersgrense på 16 år, og er åpen for alle kjønn. Senteret
gir hjelp til utsattes pårørende, og skal aktivt drive forebyggende arbeid og opplysningsvirksomhet.
§3
Styret
Organisasjonen skal ha et styre med minimum 5 personer og inntil 8 personer, hvor det skal være 1
ansattrepresentant og 1 brukerrepresentant. Medlemmene velges blant personer med spesiell innsikt
i den problematikk som reiser seg rundt drift av Nok. Sør-Vest. Styrets har det overordnede
strategiske ansvaret, mens daglig leder har driftsansvaret. Styrets oppgave er å holde oversikt, styre i
forhold til gjeldende lover og regler, samt godkjenne driften.
§4
Valg av styret
Styret velges første gang av det konstituerende møte. Senere supplerer styret seg selv ved at 2 av
medlemmene skiftes ut etter første valgperiode.
Et styremedlem kan gjenvelges for tre perioder av to år, men må deretter tre ut av styret. Dette er ikke
til hinder for at vedkommende senere, samme medlem, kan velges inn til ny periode etter 1 år.
§5
Personalet
Personalet består av personer med faglig relevant kompetanse, med og uten egenerfaring innen
seksuelle overgrep. Styret skal påse at der er en faglig relevant kompetanse. Daglig leder
representerer senteret utad.
§6
Styremøter
Styret har anledning til å treffe vedtak i møter eller pr. mail. Som styrets vedtak gjelder det
vedtaksdyktig styre har stemt for. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Er lederen ikke til
stede har den som styret velger til møteleder dobbeltstemme. Styret er vedtaksdyktig når minst
halvparten av medlemmene er til stede. Styret skal føre protokoll/møteperm. Protokoll/møtepermen
skal inneholde de vedtak som styret gjør i saker som gjelder organisasjonen, og skal underskrives av
alle tilstedeværende styremedlemmer. Tid og sted for møtene skal fremgå av møtepermen.
§7
Regnskap
Styret skal sørge for at det blir ført regnskap over organisasjonens inntekter og utgifter. Regnskapet
skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest tre måneder etter årets utgang.
Regnskapsfører oppbevarer bilagene til regnskapet.
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§8
Revisjon
Organisasjonen skal ha revisor som ved datert påskrift skal attestere det regnskapssammendrag som
er nevnt i § 7.
§9
Oppløsning
Organisasjonens styre kan beslutte at organisasjonen skal oppløses. Før slike vedtak fattes skal
offentlige og andre myndigheter som yter økonomisk støtte til driften være underrettet, og bedt om å
gi sin kommentar til oppløsningsforslaget. Selve vedtaket og oppløsning fattes av et fulltallig styre.
Ved oppløsning skal og organisasjonens primæroppgave vektlegges. Nok. Sør-Vest sin primæroppgave
er å hjelpe utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende i Rogaland.
For å sikre brukere er det dermed valgt å dele resterende midler på Nok. Bergen og Nok. Agder som er
de nærmeste SMISO Senterne, samt Krisesenteret i Stavanger som lokalt kan gi tilbud som er
sammenlignbart,
Ved oppløsning skal eventuelle resterende midler fordeles på følgende måte:
Nok. Bergen 35 %
Nok. Agder 35 %
Krisesenteret i Stavanger 30 %
§ 10
Endring av vedtekter
Endringer av vedtekter skal foretas av vedtaksdyktig styre, og stemmes over i to styremøter etter
hverandre, eventuelt pr mail jf.§ 3.
Nok. Sør-Vest 18.11.2020
Det ble i løpet av høst 2021 startet ett omfattende arbeid med å utvikle nye vedtekter. Nye vedtekter
publiseres på nettside i løpet av vår 2022.

Etisk plakat
Nok. Sør-Vest er bundet av Nok. sentrenes felles etiske plakat. Denne kan ses i sin helhet på sentere og
Nok. Norge sine hjemmesider.
Ved siden av etisk plakat har styret i Nok. Sør-Vest vedtatt at Nok. Sør-Vest også følger Nok. Norge sine
anbefalte etiske retningslinjer med lokal tilpasning. Retningslinjene ligger på vår hjemmeside
www.nok-sorvest.no
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Faglig forankring og retning
Nok. Sør-Vest har sammen med de andre Nok. sentrene i landet bundet seg til å følge Nok. Norge sin
felles faglige plattform og underliggende veiledere (www.noknorge.no)
Nok. Sør-Vest har hatt en enorm faglig utvikling fra sin oppstart i 1989 og frem til nå. De ansatte ved
Nok. Sør-Vest er høyt utdannet innen helse og sosialfag med opplæring i traumehåndtering. Vi har et
stort fokus på tverrfaglighet og samarbeid. Noe som gjenspeiles i henvendelser fra andre fagpersoner
som får råd og veiledning, og debrifing, i tøffe saker de treffer ute i praksisfeltet som omhandler
seksuelle overgrep.
Nok Sør-Vest bygger med andre ord på samme faglig retning som SMISO Rogaland allerede
representerte, men med en større nasjonal forankring.
Vi vil fortsatt være ett supplement til det offentlige hjelpeapparatet.
Vi gir ikke behandling. Vi veileder de utsatte innenfor faste metoder.
Vi styrker allerede eksisterende gode tilbud.
Vår faglige retning og metodikk er bygget på 3 pilarer.
• Hjelp til selvhjelp. -> Ideologi og metode; Ressursene til endring ligger i den enkelte.
• TBO (Traumebevisst omsorg) -> Måten å forstå og møte menneske på.
• MI (Motiverende samtale) -> Metoden for å skape endring.
Som et resultat av denne måten å jobbe på er det utviklet samtalemaler, gruppetilbud og andre tilbud
som lokalt sikrer brukerne det tilbudet de skal ha.

Kurs og kompetanse
I virksomhetsplanen for 2020 står følgende: SMISO
Rogaland skal gjennom støtte, veiledning og
fellesskap bidra til at mennesker som har vært utsatt
for seksuelle overgrep opplever nye muligheter til å
leve med sin historie. SMISO Rogaland skal, gjennom
aktivt samarbeid med ulike samarbeids partnere,
bidra til økt kunnskap, forståelse og forebygging av
seksuelle overgrep.
Delmål 1:
Alle ansatte ved SMISO skal arbeide aktivt for å øke
intern kompetanse og forståelse i forhold til
brukerne våre. Dette gjennom kursing, deling av kunnskap, lesing av faglitteratur, planlegging og
gjennomføring av egne personaldager, videreutdanning og lignende.
Årsrapport 2021
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Delmål 2:
Alle ansatte ved SMISO skal arbeide aktivt for å øke kjennskapen til SMISO. Dette gjennom deltagelse i
naturlige samarbeidsfora, videreutvikling av informasjonsmateriell og internettside, fokus på media,
foredragsholding og stands.
Ny 4 årsplan er utarbeidet for 2022-2025.
Interne fagdager:
19.01.2021 – RVTS Vest v/Krisesenter vest – Traumeteori og traumeforståelse (Digital)
11.02.2021 – RVTS Vest v/Krisesenter vest – TBO og kulturforståelse (Digital)
11.05.2021 – RVTS Vest v/Krisesenter vest – Vold i nære relasjoner (Digital)
10.06.2021 – Storebrandkonferansen – Pensjon
23-24.08.21 – Interne fagdager/peronaldager m/bl.a. NAV – IA ansattes rettigheter og plikter
19.08.2021 – RVTS Øst – Play it Right
Fokus på faglig plattform, Nok. Norge, på personalmøter høst 2021.
30.11-02.12.2021 – Landskonferansen Nok. – Trondhjem.
Fagdager i regi av Nok. Sør-Vest:
07.10.2021 – Verdighetsseminar 2021 - i samarbeid med andre lokale organisasjoner.
29.11.2021 – Pappas Hemmelighet – i samarbeid med Redd barna og Vilde Hansen.
Veiledning:
Ansatte hadde prosessveiledning 13 ganger i løpet av 2021 med Eskil Landsvik.
• Det ble besluttet å redusere lengde høst 2021 og hyppighet fra 2022
Det har også vært fagveiledning med aktuelle veiledere ut fra problematikk.
Videreutdanning:
Daglig leder fikk godkjent videreutdanning innen Ledelse (MBA) med oppstart september 2021

Organisasjonen Nok. Sør-Vest
Styret er organisasjonens øverste organ. Styret består av inntil 8 personer som representerer ulike
faggrupper og organisasjoner. Et styremedlem velges for 2 år av gangen, og kan sitte i tre perioder før
medlemmet må tre ut av styret en periode. Daglig leder er unntatt denne regelen, og tiltrer som
styrets sekretær.
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. Styret har det formelle arbeidsgiveransvar
for Daglig leder.
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Styret og personalet
Jeg vil gjerne på vegne av Nok. Sør-Vest igjen takke styret og ansatte for det viktige arbeidet dere gjør
slik av vi sammen kan gi innbyggerne i Rogaland og omegn ett best mulig tilbud både innen å
bearbeide overgrep og å forebygge nye overgrep.

Styret 2021
Styreleder: Jone Skjelbred - kommunalsjef for barn, unge og familie - Stavanger kommune.
Nestleder: Lene Torsteinsen Løvdal - Leder for skolehelsetjenesten i ungd.skole og VGS. - Sandnes
kommune.
Styremedlemmer:
• Hege Aase Andreassen -Avsnittsleder for vold og sedelighet ved Sandnes politistasjon. - SørVest politidistrikt.
• Verna Rege Nilssen – Advokat – Advokatfirma Sørskår
• Wenche Meinich-Bache - Politisk representant FRP - Sandnes kommune.
o Personlig vara: Jorunn Bertelsen Kvalbein - Politisk representant FRP.
• Hanna Rut Hölludòttir - Ansatt Representant – Nok. Sør-Vest.
• Elena Frafjord - Bruker representant – Nok. Sør-Vest
Sekretær: Lasse Hjelmervik – Daglig leder – Nok. Sør-Vest.
Andre oppmøtte rett og uttale rett, uten stemmerett:
• Ole Johan Skjæveland – Regnskapsfører

Personalet 2021
Daglig Leder: Lasse Hjelmervik – Sosionom/Ledelse/Veiledning – Fast 100 %
Fagansvarlig: Irene Langen – Klinisk barnevernsped/sexologi - Fast 100 % 09.08.2021 –
• Liv Nesse Amundsen - Allmennlærer/Master Diakoni - Fast 100 % til 31.01.2021
Faglig Veiledere med utvidet ansvarsområder:
• Avd. Haugesund: Bente Lise Skåtun – Barnevernspedagog/Psykisk helsearbeider – Fast 100 %
• Avd. Dalane: Hanna Rut Hölludòttir - Bachelor i Kjønnsstudier - Fast 100 % fra 20.10.2020
• Brukeransvarlig: Marit Svåsand-Ørestrand – Barnevernsped/Master brukermedvirkning – Fast
60 %
• Barneansvarlig: Nina O. W. Myklebust – Medisinsk sekretær – Fast 45 %
Faglig Veiledere;
• Emilie Skjolden Fjeldvang – Kriminolog – Vikariat 100 % 06.04.2021 • Bergthora (Beggi) Johannsdottir – Sosionom – Fast 32 %
Renhold:
• Almaz Zeweldi Biidu – Renhold – Fast 20. %
De ansatte følger gjeldende tariff, og har forsikringsordning og pensjon etter gjeldende regler.
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Økonomi og administrasjon
Nok. Sør-Vest er en frivillig organisasjon som drives med økonomisk støtte fra ulike kommuner i
Rogaland, Helse Vest og staten ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Dagens finansieringsordning
Kommunale og helseregionale tilskudd står for 20 % av driftsbudsjettet, mens staten ved Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gir de resterende 80 % av driftstilskuddet. Som
tidligere år beregnes støtten fra Bufdir på grunnlag av hva de forannevnte instansene gir i tilskudd.
Fristen for å søke om tilskudd fra Bufdir følger Rundskriv 10 / 2021 Regelverk for statlig tilskudd til
sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt.
Nok. Sør-Vest er et tilbud for mennesker som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep, og deres
pårørende. Nok. Sør-Vest er et lavterskeltilbud og er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet.
Vi arbeider etter hjelp til selvhjelpsprinsippet. Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne frem til
egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retningen en ønsker. På senteret kan en få
hjelp og støtte til bearbeiding til det en har vært utsatt for.
Brukerne våre er personer fra 16 år og oppover. Vi har også tilrettelagt tilbud til mennesker med
funksjonsnedsettelser.
Ved siden av samtalesenter er vi også et kompetansesenter og jobber mye med forebygging
gjennom opplysningsarbeid og undervisning, veiledning/rådgiving, seminarer, opplæring og foredrag.
Nok. Sør-Vest hadde i 2021 støtte av 20 av 23 kommuner i Rogaland. Det er inngått
intensjon/samarbeidsavtale med 15 av disse kommunene. Ifølge avtalen forplikter kommunen seg til
å betale et beløp på kr. 3,5 pr innbygger hvert år i fire år. Det er sterkt ønskelig at også flere
kommuner ser nytten av senterets tilbud, og undertegner avtalen. Vi kan og med glede informere om
at Haugesund kommune har inngått samarbeidsavtale med oss fra 2022 og tilbudet på Haugalandet
med det styrkes enda mer.
Hver krone Nok. Sør-Vest mottar fra kommuner, fylkeskommune og Helse Vest, innen fristen fastsatt
av Bufdir, utløser det firdobbelte fra statlig hold. Dermed er vedtak om driftstilskudd innen fristen fra
kommunal og statlig hold av avgjørende betydning. Nok. Sør-Vest er med dette helt avhengig av et
godt samarbeid med kommunene, og sammen med dere skal vi bryte tabuer. Inngåelse av
Intensjonsavtaler sikrer forutsigbarhet og spesielt innen forebyggende arbeid. Det er og spesielt
gledelig at Rogaland fylkeskommune inngikk prosjekt, med tilhørende prosjektmidler, med oss i 2021.
Sammen øker vi kompetanse til nye fagpersoner innen helse og sosialfag.
Bryter vi tabuer, åpner vi for å snakke om problematikken. Da minsker skyld og skam.
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Takk til våre bidragsytere
Vi ønsker med dette å rette en stor takk til våre bidragsytere i 2021

Bjerkreim kommune
Kr. 3 pr innbygger
Intensjonsavtale

Bokn kommune
Kr. 3 pr innbygger
Intensjonsavtale

Eigersund kommune
Kr. 3 pr innbygger
Samarbeidsavtale

Gjesdal kommune
Kr. 3 pr innbygger
Intensjonsavtale

Haugesund kommune
Kr. 40.000,- årlig
vurdering

Hjelmeland kommune
Kr. 3 pr innbygger
Intensjonsavtale

Hå kommune
Kr. 10.000,- årlig
vurdering

Kvitsøy kommune
Kr. 3 pr innbygger
Samarbeidsavtale

Randaberg kommune
Kr. 3 pr innbygger
Intensjonsavtale

Sandnes kommune
Kr.185.000
Samarbeidsavtale

Sauda kommune
Kr. 3 pr innbygger
Intensjonsavtale

Sokndal kommune
Kr. 3 pr innbygger
Samarbeidsavtale
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Sola kommune
Kr. 50.000,- årlig
vurdering

Stavanger kommune
Kr. 166.000,- årlig
vurdering

Strand kommune
Kr. 3 pr innbygger
Samarbeidsavtale

Suldal kommune
Kr. 3 pr innbygger
Intensjonsavtale

Time kommune
Kr. 3 pr innbygger
Samarbeidsavtale

Tysvær kommune
Kr. 3 pr innbygger
Intensjonsavtale

Utsira kommune
Kr. 3 pr innbygger
Samarbeidsavtale

Vindafjord kommune
Kr. 3 pr innbygger
Intensjonsavtale

Rogaland fylkeskom.
Kr. 187.500
Prosjektmidler

Helse Vest
Kr. 280.000,- årlig
vurdering

Bufdir Kr. 4.612.000,basert på støtte fra
andre instanser.

Din kommune
her?

Vi ønsker å
samarbeide med alle
kommunene i
Rogaland om å
erkjenne, bearbeide og
forebygge seksuelle
overgrep!

Vi er takknemlig for all økonomisk støtte, og håper at alle kommunene i fylket for fremtiden
prioriterer arbeidet med #nullovergrep, gjennom blant annet å gi senteret videre driftsmidler!
Vi vil også takke alle som støtter oss gjennom grasrotandelen!
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Tilbud ved og av Nok. Sør-Vest
Flere av tilbudene ved Nok. Sør-Vest ble påvirket av koronapandemien vår 2021. Men vi er stolte av at
tilbudene har blitt gjennomført med nødvendige tilpasninger.

På senteret
Vi evaluerte tilbudene på senteret til brukere under planleggingsdagene desember 2019.
Brukerrepresentant i styret sammen med brukeransvarlig hadde i forkant av planleggingsdagene
hentet inn innspill fra brukergruppen. Vi konkluderte med en del endringer som og ble godkjent av
styret. Onsdagskveld er nå satt av til gruppetilbud og temakvelder. Torsdagskveld er noe forlenget og
vil nå inneholde det beste av det tidligere onsdags- og torsdagstilbudene. Blant annet mat og
hobbyaktiviteter. Kveldsåpen telefon ble flyttet fra torsdag til onsdag.
Telefontjenesten har ikke hatt noen restriksjoner i 2021.
De aller fleste førstegangshenvendelsene skjer pr telefon.
Enkelte brukere ønsker å være anonyme. Noen av våre
brukere ønsker, og er fornøyd med kun å ha
telefonkontakt. Dette kan være fordi den geografiske
avstanden mellom senteret og eget bosted er stor, eller at
de rett og slett synes at det er for vanskelig å komme til
senteret. Noen trenger mer tid for å våge og komme innom.
Individuelle samtaler er nok det tilbudet som ved siden
av telefon er prioritert høyest i 2021. Når senteret av
samfunnsmessige årsaker i perioder ikke har kunnet
hatt brukere på senteret har vi gjennomført
individuelle samtaler både på telefon og ved å gå tur
sammen ute. Alle brukere får tilbud om å komme til
individuelle samtaler, også kalt enesamtaler. Disse
samtalene går ut på at brukeren, som enten er utsatt eller
pårørende, setter ord på sin problematikk, sine tanker og
følelser omkring overgrepet sammen med en ansatt på
senteret. De ansatte skal støtte, trygge og veilede brukeren
for på denne måten å bidra til hjelp til selvhjelp. For mange brukere er dette aller første gang de
forteller noen om overgrepserfaringen, og det kan ha gått år siden opplevelsen(e) skjedde. Vi fører
ikke journal. Metodikken i samtalene er TBO og MI med stor vektlegging av selvhjelp. Vi tilbyr og
parsamtale og familiesamtaler.
Gruppetilbud.
Gruppetilbudet har vært utfordrende å gjennomføre i 2021. Vi utvidet lokalene og ville kunne ha
gjennomført grupper i de fleste periodene. Men påmelding har vært mangelfull. Mye av dette kan nok
legges til at trygghet er subjektivt og flere da ikke har ønsket å sitte i gruppe med flere individer.
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Men vi ser også at vi må ta lærdom av både publisering og påmelding for å skape forutsigbarhet.
Målet er at gruppene skal være lagt før årets start og vi har investert i ett godt program slik deltakelse
kan gjøres digitalt uten bekymring for GDPS og egen anonymitet.

Temakvelder
Temakvelder skal bli arrangert ca.1 gang pr. måned, men bare to av åtte planlagte temakvelder kunne
gjennomføres grunnet koronarestriksjoner. Under temakveldene bruker vi intern kompetanse eller
henter inn eksterne forelesere for å belyse ulike temaer. Tematikken følger årshjulet. Temakveldene
blir blant annet kunngjort i vår utsendte informasjon (Info), og på vår hjemmeside. Brukerne er
hjertelig velkomne til å ta med seg en partner eller en venn på disse kveldene, samt komme med
forslag til tema de ønsker senteret skal fokusere på. Temakvelder har et faglig fokus, og skal virke
utviklende for brukerne våre. Alle som deltar har taushetsplikt.
Vi gleder oss til å ha mange temakvelder fremover og har nå mulighet til å ha over 50 deltakere i den
nye konferansesalen/stuen vår. Dette gjør og at vi kan åpne opp for mer deltakelse fra andre
fagpersoner.
Temakvelder og andre arrangementer for våre brukere 2021 ble begrenset av pandemien.
Flere grupper ble avlyst grunnet manglende påmelding, noe av dette er nok grunnet pandemi, men vi
jobber og aktivt med bedre informasjon og påmeldingsmuligheter.
Januar:
Juli:
Temakveld: Utgikk.
Aktivitetsstengt sommeravvikling.
Gruppe: Ingen satt opp
Februar:
August:
Temakveld: Utgikk.
Temakveld: Ikke satt opp
Gruppe: Flyttet til mars
Gruppe: Ikke satt opp
Mars:
September:
Temakveld: Utgikk.
Temakveld: Ikke satt opp
Gruppe: Pårørende - Foresatte
Gruppe: Kvinner som har opplevd seksuelle
overgrep i barndommen.
April:
Oktober: Seminar for verdighet.
Temakveld: Utgikk.
Temakveld: Messe for verdighet (03.11.21)
Gruppe: Flyttet til november grunnet lav
Gruppe: Unge utsatte kvinner (16-23 år) (utgikk)
påmelding.
Brukermøte: v/Brukerrepresentant
Mai:
November:
Temakveld: Utgikk.
Temakveld: Pappas hemmelighet.
Gruppe: Ikke satt opp
Gruppe: Menn som pårørende (utgikk)
Juni: Sommeravslutning brukere - avlyst
Desember: Julebord for brukere.
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Andre tilbud:
Dersom noen av brukerne ønsker eller trenger det, er senteret behjelpelig med å følge vedkommende
til politi, advokat, lege og andre offentlige kontorer. Nok. Sør-Vest er i tillegg behjelpelig med å finne
fagpersoner som kan bistå i ulike forhold. Vi samarbeider med en advokat som kan gi inntil 3 timer
gratis hjelp ved behov. I tillegg har senteret bygget opp et lite bibliotek bestående av hobbybøker,
faglitteratur, selvhjelpsbøker mm som kan brukes på senteret. Nok. Sør-Vest distribuerer også
relevant infomateriell. Tillegg: Senteret har primært ikke noe tilbud til brukere under 16 år. Derimot
henviser Nok. Sør-Vest gjerne til andre instanser som kan hjelpe utsatte under målgruppens
aldersgrense videre, slik at de likevel kan få den hjelpen de trenger. Men ingen regel uten unntak –
dersom yngre brukere trenger et tilbud vil de ikke bli avvist. Det forutsettes da at en tillitsperson
følger.
Pårørende, partner/kjæreste og venner kan få samme tilbud som brukerne på senteret, og er hjertelig
velkomne til å benytte seg av det tilbudet senteret tilbyr. En slik gruppe vil også regnes som brukere
av senteret.

Nyhetsbrev og annen nyttig informasjon for brukere og fagpersoner.
Nok. Sør-Vest har fått ny nettside der mye nyttig informasjon legges ut for både våre brukere og
fagpersoner. Se spesielt under Ressursbank og tilbud. Men alle nyheter og endringer legges og ut her
fortløpende.
Følg oss og gjerne på både facebook og instagram for nyttige artikler og interessante drypp i
hverdagen.
Nyhetsbrevet er et informasjonsskriv som vi jevnlig sender ut til interesserte og brukere av senteret.
Nyhetsbrevet inneholder blant annet en oversikt over aktivitetene vi arrangerer i den aktuelle
tidsperioden, samt åpningstider og annen nyttig informasjon. Infoen kan mottas både pr. mail eller
post og ligger og selvfølgelig tilgjengelig på nettsiden.

Utadrettet arbeid/Forebyggende arbeid
Seksuelle overgrep skjer i alle samfunnslag og det skjer mye oftere enn vi tror. Det skjer også med
mennesker som er ekstra sårbare grunnet fysisk og psykisk funksjonsnedsettelse. For å kunne
forebygge og avdekke overgrep er det en forutsetning at seksuelle overgrep snakkes om. Vi har derfor
utviklet foredrag og opplæring for flere instanser ved siden av det som presenteres her. Leser
anbefales å ta kontakt om det er behov/ønske for kompetanseheving eller å drøfte enkeltsaker.
Vår målsetning er å sette seksuelle overgrep på dagsordenen, og få ansatte til å reflektere over dette.
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Undervisning 6 trinn
Som en sentral del av senterets forebyggende arbeid har vi også i 2021 hatt et stort antall besøk ut i
skolene i Rogaland når sentrale og lokale tiltak åpnet opp for dette.
Nok. Sør-Vest gir tilbudet til de kommunene som støtter oss med intensjonsavtale. Tilbakemeldinger
har vært udelt positive. Kontaktlærer(e), helsesøster og evt. sosiallærer må være til stede under
undervisningen.
De ansatte på skolen kjenner barna og vil kunne følge opp barna på best mulig måte ved behov.
Ansatt fra Nok. Sør-Vest blir sittende sammen med helsesøster etter undervisningen i hver klasse.
Dette for å kunne ta imot elever som har spørsmål eller noe de ønsker å fortelle.
Vi har benyttet nedstengningen til å revidere undervisningsopplegget vårt på 6 trinn. Ett behov for
endring kom i at elever nå ikke kunne sitte i ring. Etter evalueringer og tydeligere pedagogikkfaglig
forankring er undervisningsopplegget nå fast endret til å være i ett klasseromoppsett. Det er og
overførbart til gymsal/forsamlingsrom oppsett ved behov.
Undervisningsopplegget vi tilbyr er et helsefremmende og forebyggende tiltak innen problematikken
sunn og skadelig seksualitet, inkludert seksuelle overgrep, rettet mot barn.
Tema for undervisningen er; Gode og vonde berøringer, kroppen vår, hva er sex, gode og vonde
hemmeligheter, hva er incest og seksuelle overgrep, nettovergrep, SSA (seksuell skadelig adferd blant
barn), straffbare handlinger, trygge voksne og barns rettigheter.
I 2021 har vi undervist i til sammen 72 klasser og 1202 elever i Rogaland, og vi har hatt 1
undervisningsøkt for lærere.

Foredrag
Foredrag og andre opplysningsoppdrag utført av Nok. Sør-Vest i 2021.
• Forskningstorget – Universitetet i Stavanger.
• Barneverntjeneste – Hå kommune.
• Barneverntjeneste – Sola kommune.
• Barneverntjeneste – Stavanger kommune.
• Psykisk helseteam – Sola kommune.
• Ungdomsskole – Stavanger kommune.
• Politisk Levekår – Eigersund kommune.
• Privat barnevern institusjon – Stavanger kommune.
Noen foredrag ble flyttet til 2022 og vi gleder oss til å treffe flere av dere da.
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Samarbeid med andre instanser.
Nok. Sør-Vest samarbeider med og veileder andre instanser som blant annet barnevernstjenester og
skoler innen problematikken seksuelle overgrep, også i enkeltsaker.
Nok. Sør-Vest er fast representert som medlem i konsultasjonsteamet i Sandnes og Stavanger
kommune.
Nok. Sør-Vest er fast representert som medlem i arbeidsgruppen for seminar og messe for verdighet.
Nok. Sør-Vest har faste treffpunkt med Veiledningssenteret for pårørende.
Nok. Sør-Vest er med i referansegruppe i regi av Bufdir.
Nok. Sør-Vest er med i ledernettverk gjennom Nok. Norge.
Nok. Sør-Vest er representert i Nordic seminar on consequences of child sexual abuse
Nok. Sør-Vest samarbeider med sexologisk nettverk.

Statistikk 2021
Alle 22 sentrene mot incest og seksuelle overgrep i landet er pålagt å føre ulike statistikkskjema fra
Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).
Barne- ungdoms og familiedirektoratet gir ut en årlig rapport over tallene utfra de ulike skjemaene.
Vi har 3 ulike skjema, A, B og C.
• Skjema A er registrering av henvendelser enten på telefoner, mail eller chat. Det kan være fra
brukergruppa eller samarbeids- partnere våre.
• Skjema B er registrering av aktiviteter og besøk ved senteret.
• Skjema C er registrering av brukere, det vil si utsatte og pårørende fra 16 år og oppover.

Tall fra Nok. Sør-Vest.
Det presenteres på de neste sidene ett utvalg av data. Full oversikt for hvert enkelt senter i Norge og
sentrene samlet kommer på Bufdir.no til sommeren.
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Vold_og_overgrep_tall_og_statistikk/sentrene_mot_incest_
og_overgrep_i_Norge/
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Henvendelser (Skjema A).
I 2021 hadde vi totalt 2934 henvendelser (opp 10 %). 2080 fra brukergruppa og 854 (opp 30 %) fra
samarbeidspartnere ved siden av besøk på senteret. Henvendelser fra brukergruppen økte noe i
2021 (4 %). Brukergruppa er utsatte (92 %) og deres pårørende (8 %). De var flest kvinner (91,4 %), 8,4
% menn og 0,2 % oppgir annen kjønnsidentitet. 132 (opp 30 %) nye tok kontakt enten på telefon, epost eller chat. 85 har vi hatt kontakt med før 2021. Nye brukere har økt jevnt siste årene.
Brukere som har kontakt med oss fra før økte markant i 2021 med nesten 50 %.
Utvalgte funn skjema A:

Fordeling av henvendelser fra andre instanser

Grunnskole

Barnehage

VGS

Høyere utd. Inst.

Psyk. Helsevern

Helseinstans

Helsesykepleier

Barnevern

Politi/Barnehus m.fl

Andre Nok. Senter

Frivillige Org.

Andre (samlet)

Brukerhenvendelser pr.
kommunetype

Vertskommune

Samarbeidskommune

Henvendelser fra andre instanser
fordelt på kommuetype

Annen kommune
Vertskommune

Samarbeidskommune

Annen kommune

Vertskommune er Sandnes kommune.
Samarbeidskommune er alle kommuner som gir støtte og/eller har intensjonsavtale med Nok. SørVest.
Annen kommune er kommuner som ikke gir støtte til Nok. Sør-Vest.
• Det kan også gjelde henvendelser fra kommuner utenfor Rogaland.
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Aktiviteter (Skjema B).
I 2021 hadde vi 756 besøk enten på senteret eller regi av oss. Det var 102 nye brukere som besøkte oss
for første gang. 66 hadde brukt oss før 2021. 168 brukere besøkte oss totalt 756 ganger.
Utvalgte funn skjema B:

Benyttet tilbud

KJØNNSFORDELING
BRUKERE
Kvinne

Mann

Annet

10 3%%
87 %

Enesamtale

Innomstikk

Gruppetilbud

Temakveld

Parsamtale

Familiesamtale

Sosiale aktiviteter

Samtale etter oppdrag

Andre tilbud

Enesamtale på tlf grunnet Korona

Brukere 2021 (Skjema C).
Skjema C fylles ut ved oppmøte på senteret og går mer grundig inn i både bruker og overgrepets art.
Det var i alt 138 enkeltbrukere som valgte å fylle ut skjemaet, av dem var 69 utsatte, 20 pårørende og
11 både utsatt og pårørende. Skjemaet har totalt 26 spørsmål og vi velger her å trekke frem noen funn
som vi opplever er til særlig stor interesse for samfunnet. Flere tall og funn, både lokalt og nasjonalt,
kan hentes på Bufdir sine hjemmesider.
Utvalgte funn skjema C:

Alder på brukerne av senteret

Under 16 år

16 - 20 år

21 - 30 år

31 - 40 år

41 - 50 år
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Utsatte; Alder ved første overgrep

Under 7 år

7 - 13 år

14 - 15 år

16 - 17 år

18 år eller eldre

Uklart

Utsatte; Hvor lenge har overgrepene pågått

Enkeltstående overgrep

Inntill ett år

Pågått 1 til 4 år

Pågått 5 år eller lengre

Uklart
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Kontaktinformasjon
Nok Sør-Vest er plassert sentralt i Sandnes sentrum med flotte lokaler. All digital og telefonkontakt
skjer via kontoret på Sandnes. Vi har og to avdelinger. En i Haugesund og en i Eigersund. Begge
sentralt plassert i sentrum og med gode lokaler.
Sandnes; Langgata 41, 4306 Sandnes.
Avd. Dalane; Arenessmauet 1, 4370 Eigersund.
Avd. Haugesund; Sørhauggata 111, 5527 Haugesund.
Telefon:
Post; Nok. Sør-Vest, Langgata 41, 4306 Sandnes.
E-post; post@nok-sorvest.no
Hjemmeside: www.nok-sorvest.no
Facebook; @overgrep
Instagram; Nok.sorvest
Vi ser frem til å høre fra deg.
Sammen kan vi bryte tabuer.

Årsregnskap 2021
Samlet gikk vi med ett planlagt underforbruk på i 2021. Dette hadde blant annet med forhandlinger
rundt prosjektstøtten fra Rogaland fylkeskommune hvor det var viktig for senteret å få dette som
driftsmidler grunnet dagens finansieringsordning. Dette gikk dessverre ikke. En annen grunn til
underforbruket var at vi ikke fikk størrelse på sum i momskompensasjon før sent desember 2021.
Deler av denne summen vil vi søke om å få sette av for å kompensere for at vi i 2020 måtte tære på
oppspart egenkapital. Vi er godt fornøyde med resultatet vi endte på med tanke på usikkerhetene vi
hadde med oss inn i 2021. Takk til Ole Johan Skjæveland som var en viktig sparringpartner gjennom
hele prosessen.
Regnskapet har vi gjennom Ole Johan Skjæveland og foretaket Skjæveland Regnskap.
Se årsregnskap med revisjon som vedlegg.

Revisjonsberetning
Nok. Sør-Vest bruker KPMG som revisjonsfirma.
Se årsregnskap med revisjon som vedlegg.
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