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Høringsnotat statsbudsjettet 2021
Fellesskap mot seksuelle overgrep (Fmso) er paraply til sentrene mot incest og seksuelle overgrep og
Dixi ressurssenter mot voldtekt (Smiso)1. 16 av landets 22 sentre er med i paraplyen.
I tillegg til å være et tverrfaglig, lavterskel hjelpetilbud driver sentrene med forebyggende
opplysningsarbeid rettet mot skoler, barnehager og ansatte i helsevesenet. 80 % av driften dekkes
over statsbudsjettet, kap. 840 post 61.

Umiddelbare konsekvenser for sentrene
Den foreslåtte økningen på 3,1 % følger prisstigningen og i et år som dette er vi tilfreds med det. Vi er
likevel bekymret for økonomien til flere sentre neste år siden de er finansiert etter en 20-80 modell.
20-80 modellen betyr at kommunal støtte utløser 80 % statlig støtte. Flere kommuner og
Fylkeskommuner varsler kutt i sentrene sine budsjett i 2021, enten p.g.a. kommunesammenslåing,
fylkessammenslåing eller covid-19. Dette er særlig problematisk fordi finansieringen i utgangspunktet
er sårbar og avhengig av de kommunale midlene for å opprettholde status quo.
Et eksempel er senteret i Alta, som trues senteret av nedleggelse da vertskommune ikke vil ha noen
utgifter utover det som er lovpålagt. Også det Samiske krise-og incestsenteret har blitt nedlagt. For
våre sentre er det kritisk. Det er flere sentre som per i dag ikke har noen kommuneavtaler som går
over flere år.
Det vi ber om, er at komiteen innstiller at det statlige tilskuddet fra Bufdir i 2021 opprettholdes også
ved reduksjon i de kommunale tilskuddene. At man gjør et unntak etter et unntaksår.

Rapporten fra Oslo Economics
Det er et offentlig uttalt mål at man ønsker et nasjonalt likeverdig tilbud (Opptrappingsplanen 20172021), og vi har lenge sagt at en bedre og mer forutsigbar finansieringsordning er noe av det viktigste
for å oppnå dette. Vi var derfor svært glad da Barne- og familiedepartementet bestilte en utredning av
finansieringen på tampen av 2019. Utredning ble utført av Oslo Economics og levert til Bufdir i mai.
Rapporten viser at dagens finansieringsordning er både usikker og ustabil, og anbefaler følgende:
«Vår vurdering er at modell M4, en sentralfinansiert modell bestående av basistilskudd i tillegg til en
variabel komponent, er best egnet til å sikre driften av landets sentre mot incest og seksuelle overgrep
og ressurssentre mot voldtekt etter gjeldende rundskriv og tildelingsbrev. Sentralfinansieringen fjerner
den uforutsigbarheten sentrene lever med i dag, basistilskuddet sikrer at sentrene opprettholder en
størrelse som er tilstrekkelig for å tilby faglig likeverdige tjenester og drive kostnadseffektivt, mens
den variable komponenten ivaretar ulike behov for tilrettelegging som følge av forskjeller i
befolkningsgrunnlag og geografi» (s.26).
Når det kommer til kostnader, så har vi ikke gjort beregninger på dette enda da vi fikk tilsendt
rapporten for to uker siden. Oslo Economics skriver følgende om hva det vil koste: «Det er imidlertid
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Paraplyen og medlemssentrene er midt i en profilendring og får snart felles navn: «Nok.»

ikke til å komme fra at likeverdige SMISO-tjenester og økonomisk forutsigbarhet har en pris. Det vil
ikke være mulig å øke finansieringen til de minste sentrene og samtidig opprettholde tjeneste-tilbudet
ved de større sentrene, uten å betale mer. En mulighet er at staten tildeler midler til de minste
sentrene slik at disse løftes opp til et nivå der de kan tilby brukere i sine nedslagsfelt likeverdige
tjenester som i den øvrige befolkningen. Når alle sentrene tilfredsstiller minstekrav til størrelse og
bemanning, kan øvrig fordeling av statlige midler skje etter befolkning og geografi» (s. 27).
Rapporten ligger nå hos Barne- og familiedepartementet. Bufdir har sendt sin anbefaling basert på
rapporten, og vi er i gang med det samme. Vår anbefaling ligger tett opp til Oslo Economics sin, men vi
mener det er svært viktig at den totale summen i potten økes ved implementering av en ny modell.
Det er viktig å ikke bygge ned sentre som har bukt mange år på å komme dit de er i dag, og som er
sentrale og betydningsfulle aktører i sine fylker.
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