SAMARBEI DSAVTALE
mellom
Haugesund kommune
og
Nok . Sør -Vest
Kompetanse- og samtalesenter mot seksuelle over gr ep.
Avtalen gjelder samarbeid og økonomisk tilskudd til drift
i perioden 01.01.2022 – 31.12.2025

Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) Rogaland bytter høst 2020 navn til Nok. Sørvest. Navneendringen var del av en større nasjonal navneendring, etter anbefaling fra
NOVA/Bufdir, for senterne mot seksuelle overgrep.

I

GENERELT
1. Nok. Sør-Vest drives som en ideell organisasjon, jfr. § 1 i Vedtekter for Nok. Sør-Vest
2. Senterets formål framgår av vedtektene:
«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. Nok. Sør-Vest forplikter seg til å gi ovennevnte tjenester til kommunens innbyggere og bistand til
kommunens ansatte. Senteret er et selvhjelpsenter som gir gratis bistand i kontortiden på senterets
kontoradresser i Sandnes, Haugesund og Eigersund. Arbeid ute i kommunen kan avtales, men avpasses i
forhold til senterets ressurssituasjon og en rettferdig fordeling mellom bidragskommunene.
4. Haugesund kommune forplikter seg til å delta i finansieringen av driften ved senteret i den avtalefestede
perioden, jfr. pkt. IV i avtalen.
5. Senteret publiserer årlig årsrapport på senterets nettsider nok-sorvest.no, kommunen kan på forespørsel få
denne direkte tilsendt.
6. Sandnes kommune er vertskommune for senteret.
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II

ORGANISERING AV ARBEIDET

Organisasjonens øverste organ er styre som består av inntil 8 personer. Medlemmene velges blant personer med
spesiell innsikt i den problematikken som senteret befatter seg med.
1. Styrets oppgaver er overordnet administrativ ledelse og skal tre støttende til i de tilfeller hvor juridiske råd
er nødvendige. Styret representerer organisasjonen utad og har ansvar for at organisasjonen og det som
vedkommer den blir forvaltet tilfredsstillende.
2. Styret for Nok. Sør-Vest utarbeider og vedtar driftsbudsjett for senteret, som endelig godkjennes av
vertskommunen (jfr. rundskriv: Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og
ressurssentre mot voldtekt som årlig gis ut av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet).
3. Styret skal inneholde en ansattrepresentant og ett medlem med brukererfaring, samt etterstrebe å vise
mangfold geografisk.

III

ØKONOMI OG UTGIFTSFORDELING

Det gis statstilskudd tilsvarende 400 prosent av samlet tilskudd fra kommuner, fylkeskommune og regionale
instanser. Avtalen er knyttet til nevnte finansieringsordning og ved eventuelle endringer i statlig finansieringsordning
skal avtalen reforhandles slik den samsvare med de til enhver tid gjeldende statlige føringer.

1. Utgiftsfordelingen mellom de enkelte kommuner baseres på innbyggertall i kommunen pr. 1. januar året før
fordelingen. Det beregnes kr 3,5 pr. innbygger.
2. Vertskommunen (Sandnes kommune) bidrar i tillegg med administrasjonsressurser i forbindelse med søknad
om statstilskudd og videre utbetaling av kvartalsvis tilskudd.
3. Vertskommunen (Sandnes kommune) har ansvar for at søknad om statstilskudd sendes innen fastsatt frist.
Regnskapet for senteret revideres av offentlig godkjent revisor.

IV

AVTALEVILKÅR
1. Denne avtalen om samarbeid med, og driftstilskudd til, Nok. Sør-Vest, gjelder for tidsrommet 01.01.2022 til
31.12.2025.
2. Ved endringer i de forutsetninger som ligger til grunn for denne avtalen, tas spørsmål om eventuelle
endringer opp med styret for Nok. Sør-Vest etter initiativ fra kommunen.
3. Avtalen fornyes for fire år om gangen. Eventuell ny avtale inngås innen 31.12.2025.
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4. Oppsigelse av avtalen:
Begge parter kan si opp avtalen innenfor avtaleperioden med 12 måneders skriftlig varsling.
For den økonomiske forpliktelsen som følger avtalen tas det forbehold om at Haugesund kommunestyre
fatter vedtak i årlig handlings- og økonomiplan. Ved manglende bevilgning fra kommunestyret opphører
avtalen, men Haugesund kommune utbetaler tilskudd ut oppsigelsestiden.
Dersom NOK. Sør-Vest sier opp avtalen eller avslutter driften i løpet av driftsåret kan Haugesund kommune
kreve tilbake allerede utbetalt tilskudd for resten av året.
Avtalen skal samsvare med den til enhver tid gjeldende finansieringsordning og reforhandles fra innføring av
eventuelle endringer i den statlige finansieringsordningen. Se også punkt 3.1.

Denne avtalen kan sendes på mail med underskrift fra kommunen, slik at begge partene beholder et eksemplar hver.

Sted:_________________________

Sandnes 11.10.21

dato:_________________________

Haugesund kommune
Nok. Sør-Vest

______________________________
Underskrift

________________________
Daglig leder Lasse Hjelmervik

Tilskudd overføres til konto 3250.31.21009, Merk: Kommunenavn og org.nr.
Ønskers faktura avtales dette mellom kommunen og Nok. Sør-Vest.
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