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KAP. 840 TILTAK MOT VALD OG OVERGREP POST 61 TILSKOT TIL INCEST- OG
VALDTEKTSSENTER, OVERSLAGSLØYVING
Proposisjonen beskriver vold og overgrep som et alvorlig folkehelseproblem som fører til store lidelser for den
enkelte, og store utgifter for samfunnet (s.12 og 56).
I proposisjonen fremgår det at sentrene mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt gir
utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende hjelp som de ikke får andre steder (:62) Det fremgår også at
det er klar økning i pågangen til sentrene de siste årene (ibid.). Fra 2016 til 2017 var det en 35 prosent økning i
antall brukere ved sentrene, og det er all grunn til å anta at pågangen vil fortsette å øke i årene som kommer.
Proposisjonen foreslår å øke posten med 2,8 prosent sammenlignet med saldert budsjett 2018. Dette vil kun
dekke pris- og lønnsjustering, og svarer ikke til den økende pågangen sentrene opplever. Vi mener posten må
økes ytterligere for å kunne ivareta målene med tilskuddsordningen.
FMSO og sentrene arbeider kontinuerlig med å imøtekomme regjeringens mål om et likeverdig tilbud over hele
landet (Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021). NOVAs evaluering av sentrene (2017) viser
imidlertid at ulik dimensjonering av sentrene fører til skjevheter i tilgjengelighet og kvalitet i tilbudet (Smette
m.fl.2017). I dag varierer sentrene fra to til over femten årsverk. Dette gir store forskjeller mellom sentrene. For
å kunne oppnå målsettingen, er det avgjørende at det skjer en vesentlig endring i bevilgningen til de minste
sentrene.
FMSO foreslår at budsjettet økes med totalt 17,4 millioner kroner. Begrunnelsen for økningen er todelt:
1.
2.

Økt pågang: 7,4 millioner kroner i økning til sentrene for å ivareta økt pågang. Dette er en nødvendig
økning for å bevare dagens kvalitetsnivå og tilgjengelighet når det kommer flere brukere til sentrene.
Likeverdig tilbud: 10 millioner kroner i økning til finansiering av målrettede tiltak for å øke bemanningen
ved de minste sentrene og bidra til et likeverdig tilbud over hele landet. Vi anslår at det per i dag er
behov for en økning på totalt 20 årsverk ved de aller minste sentrene (sentre med mindre enn 5
årsverk). Økningen vil gjøre at sentrene kommer nærmere dette målet i 2019, og bidra til et mer
likeverdig tilbud over hele landet.

Forslag til komitétekst
Kap. 840 Tiltak mot vald og overgrep Post 61 Tilskot til incest- og valdtektssenter, overslagsløyving
Komiteen viser til viktigheten av at personer som blir utsatt for incest, voldtekt og/eller andre seksuelle overgrep
får et lavterskeltilbud av høy kvalitet. Sentrene mot incest og seksuelle overgrep gir et viktig tilbud til utsatte for
seksuelle overgrep og deres pårørende som de ikke får andre steder. Komiteen anerkjenner at økt pågang til
sentrene må gjenspeiles i budsjettet slik at sentrene kan opprettholde sin kvalitet, tilgjengelighet og korte
ventetid. Komiteen anerkjenner også betydningen av å ha et likeverdig tilbud over hele landet, og at det er
behov for en umiddelbar styrking av de minste sentrene. Sentre med mindre enn 5 årsverk bør få mulighet til å
øke antall årsverk på kortere tid enn det finansieringsordningen normalt tillater.
Komiteen foreslår å øke budsjettet med totalt 17,4 millioner kroner. Begrunnelsen for økningen er todelt.
Budsjettet økes med 7,4 millioner kroner for å dekke inn den generelle økningen i pågang for alle sentrene,
innenfor dagens 20/80 finansieringsordning. 10 millioner kroner kommer i tillegg for å finansiere målrettede
tiltak utover denne ordningen og øke bemanningen ved sentre som i dag har færre enn fem årsverk.

Fellesskap mot seksuelle overgrep, Torggata 1, O181 Oslo
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KAP. 840 POST 70 TILSKOT TIL VALDSFØREBYGGJANDE TILTAK MV.
Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) er paraply til sentrene, og har blant annet som formål å samle
sentrene og være pådriver for faglig utvikling. 20 av landets 24 sentre er tilknyttet FMSO. Driften bevilges over
statsbudsjettet kap. 840 post 70 og er forvaltet av Bufdir gjennom ordningen Drifts- og prosjekttilskudd til tiltak
mot vold og overgrep.
Administrasjonen i FMSO har i dag 1,5 årsverk. Dette bør økes til 3 årsverk fra 2019. Det innebærer en økning i
driftsmidlene på 1,4 millioner kroner. FMSO skal drifte og oppdatere en åpen nettressurs med faglig innhold,
styrke sitt interne og eksterne kommunikasjonsarbeid, bidra til fagutvikling ved sentrene og jobbe for en felles
profilering av sentrene.
Både sentrenes brukere, ledelse, myndighetene lokalt og sentralt vil være tjent med at sentrene har en sterk
paraply i FMSO som kan sørge for å nå målet i regjeringens opptrappingsplan om at «(...) et offentlig støttet
tilbud skal være nasjonalt likeverdig (...)”. Dette krever en økning i tilskuddet til voldsforebyggende tiltak.
FMSO sine driftsmidler er ikke nevnt i proposisjonen, noe som skaper usikkerhet knyttet til driftsmidlene. Vi ber
om at det legges inn en anbefaling fra komiteen om at økte driftsmidler til FMSO må prioriteres i budsjettet,
samt at posten økes med et tilsvarende beløp på 1,4 millioner kroner.

Forslag til komitétekst
Kap 840 post 70 Tilskot til valdsførebyggjande tiltak mv.
Komiteen viser til viktigheten av at tilbudet ved landets sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre
mot voldtekt er kjent for hele befolkningen. Komiteen anerkjenner betydningen av å styrke administrasjonen til
sentrene sin felles paraply, Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO), for å sikre et likeverdig tilbud ved
sentrene over hele landet, et kontinuerlig felles kvalitetsarbeid for sentrene og en tydeligere profilering.
Komiteen foreslår at tilskuddet til voldsforebyggende tiltak styrkes med 1,4 millioner kroner med sikte på å øke
driftsmidlene til FMSO sin administrasjon gjennom tilskuddsordningen.
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