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Drammen - Kongsberg - Ringerike - Hole - Flå - Nesbyen - Gol - Hemsedal - Ål - Hol – Sigdal -  
Krødsherad  - Modum - Øvre Eiker - Lier   - Flesberg - Rollag - Nore og Uvdal - Jevnaker 

IInnnnlleeddnniinngg    
Nok.Drammen er et samarbeid mellom 19 kommuner i Viken. Barne- og ungdomsdirektoratet 
gir retningslinjer for senterets drift i rundskriv 10/2021, regelverk for statlig tilskudd til sentre 
mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt.  
I 2020 velger BRiS (Buskerudregionens incestsenter) å melde seg inn i paraplyorganisasjon Nok. 
Norge sammen med 15 andre sentre i Norge for å inngå i nasjonalt samarbeid for å bekjempe 
seksuelle overgrep. «Nok er Nok» - Ingen skal bli utsatte for seksuelle overgrep. BRiS får nytt 
navn og ny profil, Nok. Drammen.   
 

Veileder til Rundskriv 10/2018 har som formål å gi utfyllende informasjon og presiseringer 
knyttet til rundskriv 10/2022. Målet med tilskuddordningen er å gi utsatte for incest, seksuelle 
overgrep og voldtekt, og pårørende til utsatte barn og voksne, et tilbud om hjelp og støtte av 
god kvalitet og med god tilgjengelighet, gjennom å sikre driften av landets sentre mot incest og 
seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt. 
 

Å bekjempe vold og overgrep er et satsingsområde for regjeringen med handlingsplan mot vold 
i nære relasjoner «Et liv uten vold» (2014 – 2017), Opptrappingsplan mot vold og overgrep 
(2017 – 2021)og «Frihet fra vold» (2021 – 2024). Tiltaksplan for å forebygge og bekjempe vold 
og seksuelle overgrep mot barn og ungdom; «En god barndom varer livet ut» (2014–2017).  

 

Vold og overgrep medfører store samfunnsøkonomiske kostnader i form av hjelpetiltak i skole, 
barnevernet, politi, nav og krisesenter. Belastninger i barndommen kan føre til minsket 
livskvalitet og redusert mulighet til å delta aktivt i samfunnet, som igjen kan føre til sosial 
isolasjon, arbeidsledighet og derpå følgende økonomiske problemer. Vold og overgrep er 
smertefulle erfaringer som øker risikoen for at utsatte utvikler psykiske og fysiske 
helseproblemer, både i barndommen og senere i voksen alder. Krenkede barn kan bli syke 
voksne. Vold mot barn og unge er en folkehelseutfordring. 
  
Nok.Drammen er et gratis lavterskeltilbud for utsatte for incest og seksuelle overgrep og deres 
pårørende. Det innebærer at den eller de det gjelder selv kan ta direkte kontakt med senteret 
uten henvisning.  Nok.Drammen vektlegger forebyggende arbeid, tidlig innsats og samarbeid 
på tvers av virksomheter. Brukere og samarbeidspartnere i kommunene skal oppleve en 
tilgjengelig tjeneste med god kvalitet og høy Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017 – 
2021) kompetanse. 
 
Ingunn Eidset Åker  
Daglig leder  
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OOrrggaanniisseerriinngg  NNookk..  DDrraammmmeenn  
Nok.Drammen – er et gratis, tverrfaglig lavterskeltilbud til utsatte for seksuelle overgrep. 
Tilbudet har vært i drift siden 31. oktober 2006, da under navnet BRiS, Buskerudregionens 
kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep. BRiS byttet navn til 
Nok.Drammen 19. nov. 2020 sammen med 15 andre senter mot seksuelle overgrep. 
Nok.Senterne er organisert under paraplyen Nok.Norge.  
Nok.Drammen er et interkommunalt samarbeid mellom 19 kommuner, Jevnaker i Innlandet og 
18 kommuner i region Buskerud. Drammen kommune er vertskommune og virksomhet Ny Start 
har fått ansvaret for tjenesten i ny kommune.  
  

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, «Bufdir» gir retningslinjer for senterets drift i 
rundskriv 10/2022, regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og 
ressurssentre mot voldtekt..  Senteret må være etablert og drevet som eget tiltak med eget 
budsjett og regnskap for å komme inn under tilskuddsordningen.  Senteret kan være organisert 
av en- eller flere kommuner i fellesskap, eller av privatpersoner eller organisasjoner, i nært 
samarbeid med en-  eller flere kommuner. Hvert senter skal ha en vertskommune. Sentrene 
skal ha en effektiv og god drift, og inneha relevant kompetanse tilpasset sentrenes brukere.  
 

Samarbeidskommunene bidrar til økonomisk finansieringen av senteret med løpende 3-årige 
samarbeidsavtaler. Helse Sør-Øst er en viktig bidragsgiver for senterets budsjett. Kommunene 
står for finansieringen med ca. 20 % og  Bufdir med inntil 80 %.  
  

Styret  
Styret har 4 medlemmer, der styreleder er fra Drammen kommune. I 2021 har styret følgende 
medlemmer:    

§ Hugo Limkjær, styreleder (Drammen kommune)  
§ Live Gusfre, styremedlem (Vestre Viken helseforetak)    
§ Anne Sissel Olson Hove (Kongsberg kommune)   
§ Ole Jacob Gaarder (Søndre Buskerud politidistrikt) 

 

Nok.Drammen valgte nytt styre årsskiftet 2020/2021. 
 

  
TTjjeenneesstteettiillbbuudd    
Høsten 2020 ble 15 senter mot seksuelle overgrep samlet under en enhetlig logo og profil. 
Målet med profilendringen er økt brukervennlighet og bedre tilgjengelighet for brukere over 
hele Norge. 
Ordet «nok» representerer ikke en forkortelse, men hva vi jobber med. Nok. signaliserer et 
tydelig stopp-punkt. Et stopp-punkt markerer også forandring, håp og fremtid - og ikke  minst 
målgruppens egenkraft og styrke. 
NNookk..  SSeenntteerrnneess  ffeelllleess  vviissjjoonn::  ««IInnggeenn  sskkaall  bbllii  uuttssaatttt  ffoorr  sseekkssuueellllee  oovveerrggrreepp»»..  
VVåårrtt  ffeelllleess  ssllaaggoorrdd::  ««SSaammmmeenn  ffiinnnneerr  vvii  vveeiieenn  vviiddeerree»»..    
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NoK. Norge og felles samarbeid mellom Nok.senterne skal føre til:  

• at flere i målgruppen får kjennskap til tilbudet 
• bedre tilgjengelighet på nett med felles nettsider for alle sentrene 
• tydeliggjøring av at det finnes tilsvarende tilbud over hele landet 
• bedre landsdekkende kommunikasjon om tilbudet gjennom felles kampanjer, brosjyrer 

m.m. 
• bedre brukerrettigheter gjennom synliggjøring av sentrenes felles etiske og faglige 

grunnlag 

 
Målet for tilbudet er å gi utsatte for incest, seksuelle overgrep og voldtekt, og pårørende til 
utsatte barn og voksne, et tilbud om hjelp og støtte av god kvalitet og med god tilgjengelighet, 
gjennom å sikre driften av landets sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre 
mot voldtekt. 

 
Sentrene skal primært være et hjelpstilbud til 
voksne personer som har vært utsatt for incest, 
seksuelle overgrep eller voldtekt og deres 
pårørende. Sentrene kan også ha et tilbud til 
utsatte under 18 år. 
 
Sentrene skal være lavterskeltilbud uten krav til 
henvisning. De skal blant annet tilby rådgivning 
per telefon, individuelle samtaler, deltakelse i 
selvhjelpsgrupper, temamøter og andre 
gruppetilbud basert på prinsippet om hjelp til 
selvhjelp.  
  
Sentrene skal være et supplement til offentlig 
hjelpeapparat, og skal samarbeide med offentlige 
tjenester i øvrig hjelpeapparat, som for eksempel 
overgrepsmottak og psykisk helsevern mv.  
 
Sentrene skal ta initiativ til samarbeid med de 
regionale ressurssentrene om vold, traumatisk 
stress og selvmordsforebygging (RVTS).   
 

 
Sentrene skal være tilrettelagte for brukere med særlige behov, herunder brukere med nedsatt 
funksjonsevne. Brukere har rett til å være anonyme. Sentrene skal være tilgjengelige og åpne 
for brukere så langt som mulig ut fra de personalressurser sentrene råder over. Sentrene skal 
henvise til «Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte» utenfor egne åpningstider. Sentrene kan 
ikke avvise brukere med henvisning til bostedskommune.  
 
Sentrene skal gi et tilpasset tilbud til menn og til brukere med etnisk minoritetsbakgrunn.  
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Brukere som har behov for behandling skal videreformidles til rett instans. Informasjon, 
undervisning og annen utadrettet virksomhet kan utgjøre en mindre del av sentrenes 
aktiviteter, men skal ikke gå ut over senterets tilbud til målgruppen. Brukermedvirkning i 
samtalene, sikres ved FIT (Feedback Informed Treartment).  
    
Nok.Drammen arbeider i tråd med nasjonale og lokale føringer. Barne- og ungdomsdirektoratet 
gir retningslinjer for senterets drift i rundskriv 10/2022; regelverk for statlig tilskudd til sentre 
mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt. 
 
Virksomheten vektlegger kvalitetsarbeid og utvikling av personal, organisasjon og tjeneste. 
Satsingsområder i 2021; 

• Omdømmebygging (reklame på kino og buss, nettsider, fb og brosjyrer)  
• Arbeidskultur - helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon (sykefravær < 5 %)   
• Brukermedvirkning i samtalene; kompetanseheving og tjenesteutvikling (FIT/ KAT og 

Recovery)    
 

Lokaler                 
Nok.Drammen flyttet til andre lokaler i kommunen høsten 2020. 
Lokalet ligger sentralt i Drammen i Wergelandsgate 13 i under-
etasjen i samme bygg som Rus- og psykisk helse. Det er god 
tilgjengelighet med buss, tog og bil. Lokalet er tilrettelagt med heis.  
Åpningstider: 
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 08.00 - 15.30  
Torsdag fra kl. 08.00 - 18.00.  
 

   

Samtaletilbud 
«Sentrene mot incest og seksuelle overgrep skal gi råd, støtte og veiledning til personer som er 
eller tidligere har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep og deres pårørende» Bufdir 
rundskriv 10/ 2022. Samtaler er et viktig arbeidsredskap, enten ved oppmøte, telefon, «walk 
and talk» og nettsamtaler. De ansatte på Nok.Drammen har god kompetanse, utdanning og 
bred erfaring på seksuelle overgrep, vold og traumer og får jevnlig faglig påfyll i samarbeid 
med regionale sentre for vold og traumatisk stress 
(RVTS). Tilbudet er primært et gratis lavterskeltilbud 
for voksne personer >15 år. 
  
Hensikten er å legge til rette for selv til selvhjelp og 
mestring, slik at den enkelte skal være i stand til å 
skape positiv endring i eget liv. Samtaletilbud kan 
være tilstrekkelig hvis den utsatte først og fremst 
trenger: 

• informasjon og kunnskap 
• hjelp til å bearbeide overgrepserfaringer 
• råd, veiledning og støtte  
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Temakvelder og grupper 
Nok.Drammen har i 2021 hatt tilbud om kunst- og uttrykksgruppe og mannsgruppe.  
 

 
En av de ansatte er utdannet aktivitør, kunst- og uttrykksterapeut. På kunst- og 
uttrykksgruppa blir det benyttet kunstterapeutiske metoder og øvelser. Det brukes øvelser, 
maling, tegning, bruk av leire, perler, steiner og mye annet til de kreative uttrykkene.   
 
I mannsgruppa er hovedtema «Å være mann og være utsatt». I både kunst- og uttrykksgruppa 
og mannsgruppa arbeides det med mestring og bevisstgjøring av egne følelser og 
handlingsmønstre.   
 
Forebyggende arbeid – informasjon og undervisning 
«Bedre føre var – forebygging»: tilbud om informasjon, undervisning og kompetanse-
hevingstiltak til samarbeidspartnere. Nok.Drammen arbeider forebyggende i form av 
undervisnings- og informasjonsarbeid. Nok.Drammen har tilgjengelig  Facebook side og 
nettside for informasjon. https://nokdrammen.no/  
 
Samarbeidspartnere kan ta kontakt ved behov for rådgiving, undervisning og informasjon om 
tjenesten. Økt kunnskap og bevissthet er nødvendig for å hjelpe utsatte for incest, seksuelle 
krenkelser og overgrep. Samordning,, felles holdning om nulltoleranse og aktiv innsats er viktig 
for lykkes.  
  
Nok.Drammen ønsker å bidra til at alle virksomheter 
innenfor helse og omsorgs-, barnehage- og 
skolesektoren bedre kan se barn og unges behov og 
arbeide på tvers av faglige og organisatoriske grenser.  
  
Utfordringen er å forebygge at nye barn utsettes og å 
komme tidlig inn med hjelp til utsatte barn for å stoppe 
overgrepene og hindre skjevutvikling. På forespørsler 
stiller vi opp for ansatte i barnehager og skoler.   
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Barn trenger kunnskap om seksualitet og kropp, fysisk og psykisk vold og om seksuelle 
overgrep. Dette kan bidra til at barn lettere setter grenser, forstår hva som er uakseptabel 
atferd og dermed gis mulighet til å sette ord på vanskelige opplevelser. Skolen er derfor en 
viktig arena for å nå fram til barn og unge med informasjon om vold og seksuelle overgrep.  
 

 
Ungdoms- og videregående skoler tilbys undervisnings opplegget «Hvor går grensen?». 
Nok.Drammen har også et opplegg for avgangsklasser i videregående skole. I tillegg er det  
utarbeidet et undervisningsopplegg rettet mot Introduksjonssenteret i Drammen og mot 
minoritetsgrupper i innføringsklasser i samarbeidskommunene. NoK. Drammen bidrar gjerne 
på fagdager i skole og barnehage i tema om seksuelle overgrep. 
 
Statistikk for undervisningsopplegg 
Statistikken for undervisningsoppdrag for året 2021, gjenspeiles som året 2020 av at Norge «var 
stengt ned» på grunn av Covid19. Hensynet til smittevern resulterte i langt færre oppdrag i 
skole enn tidligere. Vi forventer en økning av antall skolebesøk i 2022. 
 
2019 -  totalt 67 oppdrag i møte med 2477 personer  
2020 -  totalt 27 oppdrag i møte med   729 personer. (se Fig. 1, s 9) 
2021 -  totalt 18 oppdrag i møte med   305 personer. (se Fig. 2, s 9) 
2021 – Fig. 3 viser hvor Nok.Drammen var på oppdrag, fig 4 kommunetilhørighet. (s 10) 
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Figur 1 - Undervisningsoppdrag i skoler 2021 

 
 
 

 

Figur 2 - Undervisningsoppdrag i  skoler i 2020 
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Figur 3 - Informasjonsoppdrag totalt 2021 

 
 
 

 
Figur 4 - Kommunetilhørighet 

  
Samarbeid med andre tjenester   
For å sikre sentrenes brukere god og samordnet bistand, er det viktig å styrke systematisk og 
vedvarende samarbeid mellom sentrene og ulike kommunale tjenester. Sentrene skal være et 
supplement til offentlig hjelpeapparat og samarbeide med offentlige tjenester i øvrig 
hjelpeapparat, som for eksempel overgrepsmottak, helsetjeneste og psykisk helsevern mv. 
NoK.Drammen vektlegger god samhandling med offentlige instanser, frivillige organisasjoner, 
interessegrupper og andre instanser som jobber med barn og unge i regionen. Dette 
opprettholdes gjennom samarbeidsmøter, hvor hensikten er å utveksle informasjon og 
effektivisere tjenestesamhandlingen for brukernes beste.  
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Samhandling med andre etater er en suksessfaktor for gode tjenester. Samarbeidsavtaler kan 
kvalitetssikre arbeidet og forplikte partene i arbeidet. Det kan bidra til bedre og mer koordinerte 
tjenester for den enkelte. Målet er økt kompetanse og samhandling, å bistå brukere med 
informasjon om andre tilbud i kommunen og eventuelt å følge brukere til aktiviteter ved behov.  

2021 er preget av pandemi med delvis nedstenging av samfunnet i lengre perioder. Drammen 
hadde høyt smittetrykk over tid og de fleste samarbeidspartnere var pålagt hjemmekontor. 
Nok.Drammen hadde derfor  liten mulighet til å gjennomføre samarbeidsmøter på grunn av 
smittevernstiltak i år. Bortsett fra noen få nettverksmøter som er gjennomført i perioder med 
gjenåpning. 
 
Brukermedvirkning er nødvendig for utvikling av gode tjenester. Vi trenger fortløpende 
evaluering og tilbakemeldinger til forbedringsarbeid. Vi har inngått et kompetansehevingstiltak 
over 4 år sammen med rus og psykisk helse i FIT/ KAT og Recovery, som bl.a. gir mulighet for 
evalering av samtaletilbudet. 
 
De lokale, regionale og nasjonale samarbeidspartnere i løpet av året er: RVTS Sør, ungdom – og 
videregående skoler, politiet, Amathea, Levekårsteamet, ATV, Sosial vakttjeneste, 
Familievernkontoret, Kirkens bymisjon, Barnas stasjon, Uteteamet, Drammen interkommunale  
krisesenter, Overgrepsmottaket, DPS, BUPA, NAV, Rådgivningskontoret for kriminalitetsutsatte, 
Konfliktrådet i Buskerud, Redd Barna Norge, m.fl.   
 
Sentrene skal selv kontakte relevante regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og 
selvmordsforebygging (RVTS), for å inngå samarbeid om faglig støtte til senteret, 
kompetanseheving av ansatte, bistand i forebyggende arbeid og eventuelt veiledning. 
Nok.Drammen er tilknyttet region RVTS Sør og har ledernettverk og felles kompetanseheving 
med andre sentre i regionen.  
 
God informasjon lokalt kan være av betydning både til befolkningen og hjelpeapparatet. 
Herunder oppdatert informasjon via senterets nettside; https://nokdrammen.no/ og face book;  
Nok.Drammen  og brosjyrer.  
 

Fagkonferanse 
Fagkonferansen er ikke gjennomført i 2021 på grunn av pandemi.  
 
 

PPeerrssoonnaall    
Personalgruppen har 4,2 årsverk pr 31.12.20; 
§ 1. Rådgiver 100 % stilling: Adjunkt med videreutdanning 
§ 1. Miljøterapeut 100 % stilling: Barnevernspedagog med videreutdanning 
§ 1. Miljøterapeut 100 % stilling: Sykepleier med videreutdanning 
§ 1. Konsulent i 20 % stilling: Aktivitør, kunst- og uttrykksterapeut  
§ 1. Merkantil ressurs i 50 % stilling: Fagarbeider økonomi og regnskap  
§ 1. Daglig leder i 50 % stilling: Spesialsykepleier i psykiatri med lederutdanning  
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Sentrenes ansatte skal ha relevant kompetanse. Dette kan være helse-, sosial- eller barnefaglig 
utdanning med bred erfaring fra arbeidslivet. Kompetanse og erfaring fra fagfeltet vektlegges, 
men er ikke et krav for stillingene. De ansatte på Nok. Drammen har god opplæring i seksuelle 
overgrep, vold og traumer gjennom felles kompetansehevingstiltak i samarbeid med RVTS, 
Modum Bad og Barne - og ungdomsdirektoratet (Bufdir) 
 
Ansatte ved sentrene har taushetsplikt og må undertegne taushetsløfte. Brukeren skal 
orienteres om taushetsplikten og unntakene fra denne.   
Sentre som mottar tilskudd i henhold til rundskriv 10/2022, er omfattet av bestemmelsene i 
barnevernloven § 6-4 som omhandler opplysningsplikt. Dette innebærer at sentrene skal av 
eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når 
det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for 
alvorlig omsorgssvikt, når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, eller når det er 
grunn til å tro at det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel. Brukerne skal 
underrettes om opplysningsplikten.  
 
Sentrene skal ha etiske retningslinjer for virksomheten og de ansatte.  Nok.Drammen 
følger rutiner i Drammen kommune og har innført etisk refleksjon etter SME – modellen. 
Personopplysninger kan bare behandles, herunder registreres og lagres, dersom den det gjelder 
samtykker til dette, eller det finnes annet lovlig grunnlag.  
 

Arbeidsmiljø  
Arbeid med arbeidsmiljø, medarbeiderskap og forpliktende samspill er sentralt. Det er ønskelig 
å bygge grunnmuren i virksomheten på etiske verdier og en holdning om at «vi vil hverandre 
vel». Samarbeid internt og eksternt er nødvendig for å tilby tjenester av høy kvalitet. 
Arbeidsmiljø er tema på månedlige HMS møter, medbestemmelsesmøter, etisk refleksjon, 
personalmøter og strategidager i virksomheten. Sykefravær er lavt siste år < 3 %. 
 

Sykefravær  
 

Nok.Drammen Sykefravær dager Sykefravær prosent 
 1-16 dager Over-16 dager Totalt 1-16 dager Over -  16 dager TToottaalltt  
Tall fra 2021 5 9 14 0,62% 1,11, % 11,,7733  %%  
Tall fra 2020 20 0 20 2,98% 0 22,,9988  %%  

 

Kompetanseutvikling  
Nok.Drammen inviteres til faglig kompetanseheving gjennom BUFDIR, der RVTS`ene (Regionalt 
ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) har fått delegert ansvar. 
Det ble gjennomført 1 samling i år på Farris Bad sammen med andre sentre i RVTS øst og sør. 
  
Nok.Drammen prioriterer kvalitetssystem, ros-analyser og dokumentasjon for å sikre forsvarlig 
kvalitet i tjenesten. Det er utarbeidet maler og prosedyrer i arbeidet, som vil bli fortløpende 
evaluert. 
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Nok.Drammen legger vekt på å ha god traumeforståelse og høy faglig kompetanse, samt være 
oppdatert innen traumeforskning. Nasjonale handlingsplaner og stortingsmeldinger gir 
kunnskap om utvikling og mål i tjenesten. I 2020 gikk vi inn i et felles kompetansehevings-
program over 4 år sammen med PHR i FIT/ KAT og Recovery. Systematiske tilbakemeldinger 
over tid kan gi utvikling og retning i arbeidet. 
 
 

ÅRSKALENDER FOR KOMPETANSEHEVING OG KURS 2021  
DDAATTOO::  KKUURRSS::  AANNTTAALLLL  
24- 26.01 Barn som pårørende. Digitalt. 1 

27.01 KAT modul 4: Målarbeidsmodeller 3 

11.02 Obligatorisk kurs i arbeidsmiljøloven 1 

24.02 KAT modul 5: Psykoedukasjon 3 

4.03 Obligatorisk kurs i Hovedavtalen 1 

10.03 Internundervisning (digitalt) med BUFETAT - Familievernkontoret 4 

24.03 KAT opplæring: Forberedelse til ferdighetstrening 3 

13.- 14.04 MI – kurs (digitalt) 2 

21.04 KAT undervisning (digitalt) 3 

28.04. KAT ferdighetstrening: Ivaretakelse av deg selv som terapeut 3 

26.05 KAT ferdighetstrening: Depresjon 3 

23.06 KAT ferdighetstrening: Angst  

23.06 Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, Negativ sosial kontroll. Digitalt  ? 

19.08 Play it right 4 

24.-25.08 Samling med RVTS 2 

25.08 KAT opplæring: Angst, del 2 2 

07.- 08.09 Aim 3, RVTS ØST 3 

09. – 10.09 September - konferansen RVTS Vest 2 

14 – 15.09 NoK. Ledersamling 1 

21.09 HMS kurs 2 

22.09 Psykoedukativ tilnærming til traumer og PTSD 4 

23.09 KAT: Traumer/ PTSD 4 

23.-25.09 SMART SA 1 

05.-06.10 NoK. Bergen/V27, ekskursjon 3 

13.10 Peole in my life, digitalt kurs i nettverksverktøy 4 
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SSttaattiissttiikkkk    
Nøkkeltall og hovedtrender fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Rapportering 
fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep  Se statistikk her : 

Lenker til autorapporter for Nok.Drammen:  
 
Skjema A 
Skjema A 2021 
Skjema B 
Skjema B 2021 
Skjema C 
Skjema C 2021 
 

 
Se også statistikk i fig. 5 – 23, sidene 14- 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.10 KAT: Traumer og komplekse traumer (Hans m. Nordahl) 3 

28.10 35 års jubileum NoK. Oslo 1 

16. - 17.11 NoK. Ledersamling 1 

17.11 Kompetanseteamet mot tvangsekteskap  3 

18.11 ATV Jubileumskonferanse 1 

23.11 FIT samling med Birgit Valla 3 

24.11 KAT: Rus og adferds problemer 3 

01 - 02.12 Landskonferansen 3 

07 - 08.12 RVTS Samling RVTS 3 
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Skjema A: Henvendelser 
 

 
Figur 5 - Skjema A: Henvendelser totalt 

 
Skjema A: Henvendelser PÅ TELEFON, MAIL, BREV og SMS  

 
Figur 6 - Antall henvendelser 2021 
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Fig 7, 2020: Nok.Drammen registrerte en markant nedgang i antall henv. i april, -selv om vi holdt 
åpet på tlf. fordi Norge «stengte ned» i mars pga Covid.19. Fig 6, 2021: våren 2021 var det et 
jevnt antall henv, på tlf, mail og sms for så å ha en klar stigngning på høsten. 

Skjema A: Henvendelser PÅ TELEFON, MAIL, BREV og SMS  

 
Figur 7 - Antall henvendelser 2020 

 

 
Figur 8 - Kjønnsfordeling på henvendelser 2021 
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Figur 9 - Type henvendelser 2021 

 

 

 

 
Figur 10 – Kommunetilhørighet 2021 
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Figur 11 – Samarbeidspartnere 2021 

 
Skjema B: Antall besøk 2021 og 2020 

 
Figur 12 - Besøkende flere ganger per måned 2021 

Fig 12 og fig 13 viser endring av besøk, påvirket av Covid19. Færrest besøkende inn på 
sentetert ble registret i mars 2020. Antall besøkende steg før ferien 2020, for å holde seg på 
et lavt nivå utover høsten. I 2021 økte antall besøk jevnt utover året. De siste mnd. av året var 
antallet besøk omtrent dobbet så høyt som samme mnd. i 2020.   
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Figur 13 - Besøkende flere ganger per måned 2020 

 
 

 
Figur 14 - Besøket gjelder 2021 
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Figur 15 - Kjønnsfordeling besøkende flere ganger 2020 

 

 

Figur 16 - Tid på dagen 2021 
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Skjema C: Brukere 
 

 
Figur 17 - Kjønnsfordeling 2021 

 
 
 

 
Figur 18 - Kommunetilhørighet 2021 
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Figur 19 - Hvem gjelder dette skjemaet 2021 

 

 
Figur 20 - Foreldre født i utlandet 
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Figur 21 - Første henvendelse 

 

 
Figur 22- Alder ved første overgrep 
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Figur 23- Hvor lenge har misbruket pågått? 
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Figur 24 - Antall nye brukere siste 5 år 
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ÅÅrrssrreessuullttaatt  
 
ÅÅRRSSRREESSUULLTTAATT 
Lønn  3 125 373  
Husleie, renhold og vedlikehold bygning  416 668  
Andre driftsutgifter  363 413  
SSUUMM  DDRRIIFFTTSSUUTTGGIIFFTTEERR   3 905 454  

 
IINNNNTTEEKKTTEERR 
Feriepenger refusjonskrav -206  
Kompensert mva. driftsregnskapet -56 900  
Fra kommuner -803 102   
Refusjon fra staten -170 000  
Bufdir -3 890 940   
SSUUMM  IINNNNTTEEKKTTEERR  -4 921 148  

 
RREESSUULLTTAATT  
Avsetning overføring til Bufdir 812 555  
Avsetninger til bundne fond HSØ 81 709  
Avsetninger til bundne fond deltakere 121 430  
DDiissppoonneerriinngg   1 015 694  

 
 

FFoonndd 
Andel 2013 171 558 
Andel 2014 160 520 
Andel 2015 67 804 
Andel 2016 131 319 
Andel 2017 124 731 
Andel 2018 53 962 
Andel 2019 80 305 
Andel 2020 Tilbakebetalt Helse Sør Øst 81 709 
Andel 2020 121 430 
UUBB  FFoonndd  993 338 

 
Andel 2017 498 923 Utbetalt 
Andel 2018 215 849 Utbetalt  
Andel 2019 321 220 Utbetalt 
Andel 2020 812 555 
Gjeld mot Bufdir  812 555 
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NNooKK..  NNOORRGGEE  --  TTiillbbaakkeebblliikkkk  ppåå  22002211  
 
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. 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 
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