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Utvalg
Utvalg for kultur, idrett og frivillighet

Møtedato
24.11.2021

Samarbeidsavtale Nok. Sør-vest
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Utvalg for kultur, idrett og frivillig godkjenner avtalen.
2. Økning i støtte til organisasjonen finansieres fra ramme for tilskudd til frivilligheten

Utvalg for kultur, idrett og frivillighet 24.11.2021:
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
UFKIF- 037/ 21 Vedtak:
1. Utvalg for kultur, idrett og frivillig godkjenner avtalen.
2. Økning i støtte til organisasjonen finansieres fra ramme for tilskudd til frivilligheten

Saksutredning
Sammendrag
Nok. Sør-Vest kompetanse- og samtalesenter mot seksuelle overgrep (org. nr. 971 337 494) ønsker
å inngå en intensjonsavtale med Haugesund kommune.
Med å øke tilskuddet fra Haugesund kommune med 90 000 kr vil dette utløse en firdobling av
støtte fra Bufdir. Dette gir igjen muligheten til å utvide tilbudet i Haugesund kommune.
Nok. Sør-vest er organisert som en Forening/ lag/ innretning.
Bakgrunn for saken
Haugesund kommune har årlig støttet Nok. Sør-Vest – kompetanse- og samtalesenter mot
seksuelle overgrep (tidligere SMISO Rogaland) med 40 000 kr i fast tilskudd fra KIFs ramme.
Nok. -sentrene er tverrfaglige, gratis og lavterskel hjelpetilbud til alle personer som har vært utsatt
for seksuelle overgrep og deres pårørende. De er også en fagressurs som tilbyr veiledning og
undervisning til skoleklasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som

omhandler seksuelle overgrep.
Nok. Sør-Vest har bemannet kontor i Haugesund tre dager i uken og tilbyr da gratis bistand. De har
fremmet et ønske om å inngå en intensjonsavtale. Med en slik avtale vil NOK kunne utvide tilbudet
i Haugesund, og blant annet tilby forebyggende undervisning for 6.klassetrinnet.
FNs bærekraftsmål
3. God helse og livskvalitet
Økonomiske konsekvenser
Standardavtalen Nok. Sør-Vest har med kommunene tilsvarer 3,5 kr per innbygger i Haugesund
kommune over 4 år. Det kommunale tilskuddet vil i perioden utløse et firdobbelt tilskudd fra
Bufdir.
Med utgangspunkt i befolkningstall fra 2021, vil dette utgjøre 131 030,-kr i kommunale midler.
Dette vil utløse støtte fra Bufdir på 524 120,- kr og utgjøre kr 655 150 kr i budsjettøkning for Nok.
Sør-Vest.
SMISO har årlig fått 40 000 kr fra Kultur, Idrett og Frivillighet. Dette vil innebære en økning på
90 000 kr fra vår ramme.
Vurdering
Kultur, Idrett og Frivillighet foreslår at det inngås en intensjonsavtale med Nok. Sør-Vest for 4 år,
og tilskuddet på 3,5 kr per innbygger i kommunen tas fra ramme for tilskudd til frivilligheten.
Kommunedirektøren sin konklusjon
Nok. Sør-Vest gjør et viktig arbeid innenfor et aktuelt tema, seksuelle overgrep. Med å øke vår
støtte til denne frivillige organisasjonen øker vi kapasiteten i vår egen kommune til å ta tak i disse
problemstillingene.
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