
 

 

  Årsrapport 2022 

Ingen skal  
bli utsatt for  
seksuelle  
overgrep 



  

Nok. Norge   >   Årsrapport 2022  1 
 

  

Innhold 
Ingen skal  bli utsatt for  seksuelle  overgrep .............. 0 

Innhold ................................................................................... 1 

Året som har gått ................................................................. 3 

Faglig fellesskap ....................................................................................3 

#nullovergrep .........................................................................................3 

Finansiering av sentrene ....................................................................4 

Synlighet ..................................................................................................5 

Aktivitet ...................................................................................................5 

Tall.............................................................................................................5 

Organisasjon ......................................................................... 6 

Medlemssentrene ..................................................................................7 

Formål og vedtekter .............................................................................8 
Nok. har følgende formål: ..............................................................8 

Styremøter og representantskapsmøter .........................................9 

Styreleder ................................................................................................9 

Styremedlemmer...................................................................................9 

Vararepresentant ..................................................................................9 

Styremøter ..............................................................................................9 

Representantskapsmøte ......................................................................9 

Personalsituasjon og drift ...................................................................9 

Finansiering......................................................................................... 10 
Momskompensasjon ..................................................................... 10 

Regnskap .............................................................................................. 12 
 

file://///Users/ingvildhestadtorkelsen/Downloads/Årsapport22%20mal.docx%23_Toc128988056
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Året som har gått 
 
I 2022 fikk Teams en velfortjent pause til fordel for fysiske møter. Et klart 
høydepunkt var årets Landskonferanse “Jakta på godfølelsen”, som ble 
avholdt i Førde og ledet av Ronny Brede og Tuva Fellmann.  
 
Konferansen ble støttet av Helsedirektoratet og hadde 290 deltakere både 
fra Nok. og tjenester i hjelpeapparatet. Nok. Sogn og Fjordane arrangerte 
konferansen i samarbeid med Nok. Norge. 
  
Antall henvendelser til sentrene har økt de to siste årene. Statistikken for 
2021 viser at sentrene hadde 38 701 henvendelser totalt og ble besøkt av 3 
140 personer. 
  
Nok. Norge er glad for at pågangen øker fordi det betyr at flere får hjelp. 
Likevel vet vi at mange mangler et tilbud der de bor eller ikke vet at tilbudet 
finnes. Derfor er “finansieringsordning” og “synlighet” to viktige stikkord fra 
2022 som blir med oss videre i arbeidet for et likeverdig og styrket tilbud. 

 
 
Faglig fellesskap 
Nok. Norge arrangerer årlig fire ledernettverk for sentrenes daglige ledere. 
Nettverket er en viktig arena for faglig utveksling og forankring av felles 
prosjekter.  
  
I 2022 har ledernettverket jobbet for politisk påvirkning fram mot 
lokalvalget 2023, med god hjelp fra Agenda rådgivning. Vi har utviklet nye 
prosjekter for felles og likeverdige løsninger og fått faglig påfyll fra blant 
andre RVTS, Konfliktrådet og NKVTS. I samarbeid med Nok. Bergen og 
Bufdir ferdigstilles nå en ny veileder for tilbudet til barn.  
 
Nye digitale vaner har også åpnet nye muligheter og i året som var ble 
Faglig forum startet etter initiativ fra ansatte ved Nok. Trondheim. Forumet 
er en digital møteplass på tvers av sentrene der ansatte deler fra egen 
praksis og hvor man kan utveksle kunnskap og erfaringer med de andre.  
  
 
 

#nullovergrep 
Vi vet mye om hvilke tiltak som hjelper for å komme nærmere visjonen om 
null overgrep. Derfor er det viktig at vi deler kunnskap og snakker sammen 
med fagmiljø, politikere, organisasjoner og ikke minst våre medlemssentre 
om hva som må til.  
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I starten av 2022 arrangerte Nok. Norge et seminar med støtte fra Fritt Ord. 
Barne- og familieminister Kjersti Toppe åpnet dagen og en rekke 
paneldeltakere fra fagfeltet bidro med nye perspektiver om nullvisjonen 
over temaene juss, holdninger og forebygging. Se seminaret her. 
  
Vi vet også at det å gi små barn kunnskap om egen seksualitet og rettigheter 
kan være med på å forebygge overgrep og hjelpe barn med å si fra når noe 
er galt. Derfor lanserte Nok. “Snakk om”-brosjyren våren 2022. Brosjyren er 
laget i samarbeid med en tverrfaglig referansegruppe og oversatt til 14 
språk. Den skal være et supplement til helsestasjonenes samtaler om 
seksuell helse med foreldre og barn (2-4 år). Nok. Norge og Nok. Sør-Vest 
holdt stand med brosjyren på helsesykepleierkongressen i Stavanger, der vi 
ble møtt med stor interesse og positive tilbakemeldinger. Se brosjyren her.  
  
Skal vi komme nærmere #nullovergrep må vi også se på hvordan det står til 
med den seksuelle folkeskikken. Men hva er det egentlig? Spørsmålet stilte 
vi til gjestene i podkasten Seksuell folkeskikk som vi lanserte i oktober. Her 
har vi lett etter nye veier til #nullovergrep sammen med Elsa Almås, Anette 
Trettebergstuen, Bjørn Erik Thon, Helene Flood Aakvaag, Nanna 
Klingenberg, Are Saastad og Tuva Fellman. Hør podkasten her.  
  

 
Finansiering av sentrene 
På tampen av 2022 skrev NRK om Maria som ble utsatt for seksuelle 
overgrep i barndommen. Hun må reise nesten 200 kilometer fra Alta til 
Tromsø for å få den hjelpen hun trenger. Maria og mange med henne ønsker 
tilgang til et Nok.- eller Smiso-senter. De siste årene har tre av tilbudene i 
Nord-Norge blitt nedlagt, blant annet i Alta der Maria bor.  
  
Nok. Norge har i flere år varslet både Storting og departement om at Nok.- 
og Smiso- sentrene har en sårbar og arbeidskrevende finansieringsordning. 
Vi trenger en statlig fullfinansiering for å sikre overgrepsutsatte over hele 
landet et likeverdig tilbud, i tråd med Opptrappingsplanen mot vold og 
overgrep (2017 - 2021).  
  
Det har enda ikke kommet nye retningslinjer fra Barne- og 
familiedepartementet, så arbeidet med en ny finansieringsordning vil bli 
viktig også det kommende året. I 2023 skal vi fortsette å arbeide for å sikre 
utsatte for seksuelle overgrep og pårørende god og tilgjengelig hjelp, 
uavhengig av hvor i landet de bor.  
 

https://nullovergrep.no/nullovergrep-seminar/
https://noksentrene.no/snakkom/
https://noksentrene.no/snakkom/
https://seksuellfolkeskikk.podbean.com/
https://www.nrk.no/spesial/overgrepsutsatte-i-nord-norge-ma-reise-hundrevis-av-kilometer-for-a-fa-hjelp-1.16136887
https://www.nrk.no/norge/overgrepssentre-ber-om-statlig-finansiering-1.16198578?fbclid=IwAR1mKuqWNETsZb8RBZMSx-NdHnddv8hJ6CFcfq6SzyySzIB_6fUVrurY0JI
https://www.nrk.no/norge/overgrepssentre-ber-om-statlig-finansiering-1.16198578?fbclid=IwAR1mKuqWNETsZb8RBZMSx-NdHnddv8hJ6CFcfq6SzyySzIB_6fUVrurY0JI
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Synlighet 
For å nå nullvisjonen må sentrene sitt tilbud være kjent for flere og Nok. må 
være en synlig aktør i feltet både på lokalt og nasjonalt nivå. Noen tall fra 
fjoråret: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingvild Hestad Torkelsen 
Daglig leder 
  

Aktivitet Tall 
Podkast 2335 nedlastninger av seks episoder. 

Brosjyrer til helsestasjonene Oversatt til 14 språk 
Nesten 25 000 brosjyrer er sendt til 
helsestasjonene 

Seminaret «#nullovergrep – 
Hvordan kommer vi til null?» 

50 deltakere i salen 
1700 visninger på Facebook 
Engasjement på Facebook: 450 

Landskonferansen 290 deltakere begge dagene 

Følgere på Facebook 5584 

Følgere på Instagram 907 
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Organisasjon 
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Organisasjon  
Nok. ble etablert i 1999 (da som Fellesskap mot seksuelle overgrep) og er 
paraplyorganisasjonen til landets lavterskel hjelpetilbud for personer utsatt 
for seksuelle overgrep og deres pårørende. Organisasjonen driftes av Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og har 15 medlemssentre 
(31.12.22). 
  

Medlemssentrene 
I 2022 har følgende sentre vært medlemmer av paraplyen:  

1. Dixi ressurssenter mot voldtekt 
2. Krise- og incestsenteret i Follo 
3. Nok. Agder 
4. Nok. Bergen 
5. Nok. Drammen 
6. Nok. Elverum 
7. Nok. Gjøvik 
8. Nok. Hamar 
9. Nok. Møre og Romsdal 
10. Nok. Nordland 
11. Nok. Oslo 
12. Nok. Sogn og Fjordane 
13. Nok. Sør-Vest 
14. Nok. Trondheim 
15. Nok. Trøndelag 
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Formål og vedtekter  
 

Nok. har følgende formål:  
 

▪ Samle sentrene mot incest og seksuelle overgrep i Norge som 
arbeidet etter selvhjelpsideologi 

▪ Være bindeledd mellom medlemssentre for utveksling av 
kunnskap og erfaring 

▪ Etablere felles kontaktpunkt på landsbasis 
▪ Fungere som sentrenes talerør i kontakt med myndigheter og 

media, og en høringsinstans i saker som omhandler seksuelle 
overgrep 

▪ Være pådriver for medlemssentrenes kvalitets- og 
utviklingsarbeid 

Vi fikk en ny §3 i vedtektene i fjor, som omhandler medlemskap og hvem 
som har rett til å bli medlem av paraplyen. De nye vedtektene ble godkjent 
av stiftelsestilsynet 03.02.2022. og kan leses på noknorge.no  

  

  

https://noknorge.no/wp-content/uploads/sites/6/2020/11/Nye-vedtekter-juni20.pdf
https://noknorge.no/wp-content/uploads/sites/6/2020/11/Nye-vedtekter-juni20.pdf
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Styremøter og representantskapsmøter 
  
Styret har i 2022 bestått av åtte personer, hvorav en er vararepresentant. 
Følgende personer satt i styret etter representantskapsmøtet 21. april:  

 
Styreleder 
Lars Due-Tønnessen   
Jurist, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet  
  

Styremedlemmer 
 

Anne Mette Hjelle Rådgiver, Ymsir 

Chatrine Elholm  Daglig leder, Nok. Sogn og Fjordane 

Rannveig Kvifte Andresen Daglig leder, Dixi ressurssenter mot voldtekt  

Susanne Kaluza  Leder, Litteraturhuset 

Inge Arnt Nordhaug Sosionom i barne- og ungdomspsykiatri 

Marian Hussein Stortingsrepresentant, SV 

   

Vararepresentant 
Guro Hesselberg   
Daglig leder, Nok. Gjøvik  
 

Styremøter 
 Det var fem styremøter i 2022. 27 saker var oppe til behandling.  
  

Representantskapsmøte 
Representantskapsmøtet ble avholdt 21. april. Det ble gjennomført valg av to 
nye styremedlemmer. 8 medlemssentre møtte. 
 

Personalsituasjon og drift 
Daglig leder Ingvild Hestad Torkelsen har vært ansatt i 100 % stilling 
gjennom hele året. Sunniva Lundh var ansatt i sin faste 50 % stilling til og 
med mai. I perioden juni - september jobbet hun i 100 % stilling. Deretter 
har hun vært ansatt i 60 %.  
  
Nok. har kontor i Actis sitt kontorfellesskap i Torggata 1 i Oslo sentrum.  
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Finansiering 
Nok. fikk driftstilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 
på kr. 1 887 501,-.  
 
Medlemskontingenten er 0,5 % av sentrene sine budsjett. I 2022 utgjorde 
dette kr. 539 526,-. 
  
Prosjekttilskudd:  
  

▪ Bufdir: I prosjektet “Helsestasjonsbrosjyrer” ble kr. 88 142,- 
overført fra 2021 (Bufdir) 

▪ Fritt ord: Ga kr. 50 000,- i støtte til seminaret “#nullovergrep - 
hvordan kommer vi til null?” 

▪ Kriminalitetsforebygging: Mottok kr. 250 000,- til å utvikle 
podkasten “Seksuell folkeskikk” 

▪ Helsedirektoratet: Innvilget kr. 250 000,- til landskonferansen 
“Jakten på godfølelsen”  

 

 
Momskompensasjon 
Stortinget bevilget i statsbudsjettet 2 054 000 000 kroner til ordningen for 
regnskapsåret 2021. «Dersom dette ikke er nok til at alle kan få full 
kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente 
søknader», heter det i tilsagnsbrevet fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet 
(19.12.22). 
  
Nok. søkte om å få kompensert 210 390 kroner i merverdiavgiftskostnader 
for regnskapsåret 2021. 
  
Alle søkerne fikk kompensasjonen avkortet med 0 % i forhold til det 
godkjente søknadsbeløpet og Nok. ble i 2022 tildelt kr. 210 390,- i 
kompensasjon for kostnader til merverdiavgift.  
  
Samlet inntekt i 2022 var kr. 3 287 185,-.  
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Regnskap 
Resultatregnskapet for 2022 viser et negativt driftsresultat på  
kr. 12 610,-. Dette skyldes at det er avsatt kr. 67 688,- til bankgaranti  
ifm. flytting våren 2023. 
  
Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme stiftelsens 
stilling og resultat som ikke kommer frem av regnskapet og balansen med 
noter. Årsregnskapet gir derved et rettvisende bilde av stiftelsens inntjening, 
likviditet og finansielle stilling. Det er heller ikke etter regnskapsårets 
utgangspunkt inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning for 
bedømmelsen av regnskapet.  
 
Regnskapet for 2021 er utført av Line Smith i Actis – rusfeltets 
samarbeidsorgan. Revisor er Jan Skaar, Agder Revisjon AS.  
  
Nok. er forsikret via yrkesskadeforsikring og reiseforsikring i If. 
Styremedlemmene har ansvarsforsikring i If. Nok. har offentlig 
tjenestepensjon i KLP. Årsregnskap for 2022 er satt opp under forutsetning 
av fortsatt drift.  
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Styret i Nok. 
Oslo, 13. februar 2023 
 
 
 
 
 
 

Lars Due-Tønnessen 
Styreleder 
 
 
 
 
 
 

Anne Mette Hjelle 
Styremedlem 

Inge Arnt Nordhaug 
Styremedlem 
 
 
 
 
 

Susanne Kaluza 
Styremedlem 

Chatrine Elholm 
Styremedlem 

Rannveig Kvifte Andresen 
Styremedlem 
 
 
 
 
 

Marian Abdi Hussein 
Styremedlem 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Adresse: Torggata 1, 0181 Oslo 
Telefon: 948 14 385 
 
kontor@noknorge.no 
https://noknorge.no 

 

https://noknorge.no/
https://noknorge.no/
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