
REFERAT

MØTE: Møte med Tysfjord kommune om seksuelle overgrep

Tid: 29.06.2016 kl . 12.00 – 14.00

Sted: Statens hus, Bodø

Tilstede: varaordfører Guttorm Aasebøstøl, rådmann Oddbjørn Nilsen, oppvekst - og
utdanningssjef Gunnar Sol strøm, helse - og omsorgssjef Lill - Tove Hansen

fylkesmann Hill - Marta Solberg, assisterende fylkesmann Ola Bjerkaas,
fylkeslege Jan - Petter Lea, underdirektør Trond Gården, seniorrådgiver
Anne S ofie Mortensen, seniorrådgiver Marit Helness

Møteleder: Hill - Marta Solberg

Referent: Ola Bjerkaas

Fylkesmannen viste til medieoppslagene om seksuelle overgrep, og tidligere kontakt om
saken. For Fylkesmannen er det viktig å bli informert om kommunens håndtering av
situasjonen , og drøfte hvordan embetet kan bistå kommunen både for å sikre hjelp til de
som trenger det og forhindre nye overgrep. Det ble vist til at politiet også var invitert til å
delta, men at de grunnet kort varsel ikke hadde anlednin g. Kontakt er imidlertid etablert,
og samarbeid om forebyggende innsats er drøftet.

Fra kommunen ble det gitt en bred orientering om krise håndter ingen etter
medieoppslagene om seksuelle overgrep. Kommunens hovedfokus har vært å sikre ofre
og berørte ansat te. Rådmannen understreket at kommunen samtidig er inne i en
krevende økonomisk omstilling der driftsnivået må reduseres.

Godt samarbeid med SANKS ble fremhevet, og kommunen opplyste at det i flere år har
vært jobbet med temaet seksuelle overgrep i alle r elevante kommunale tjenester. I denne
krisehåndteringen har tilbud fra SANKS om samtale med psykolog vært viktig for mange.
Kommunen h ar også kontakt med RVTS og skal i møte 12. juli drøfte handlingsplan med
dem.

I det forebyggende arbeidet ble styrking a v skolehelsetjenesten, bl.a. med
seksualundervisning, fremhevet som viktig . K apasitetsutfordringene i forbindelse med
økonomisk omstilling ble imidlertid påpekt.
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Det ble opplyst om et initiativ til et p rosjekt om hvordan en skal kunne leve videre med det
som har skjedd. Endelig prosjektplan er ikke ferdig, men det tas sikte på start i august.
Finansiering er ikke på plass.

Behov for møte med skole - og barnehagetjenesten ved oppstart av nytt skoleår ble
drøftet . Kommunen har bl.a. vært i kontakt med politiet om deltagelse. Fylkesmannen kan
bidra med informasjon om disse tjenestenes meldeplikt, eventuelt forslag til andre
bidragsytere , og har mulighet til økonomisk støtte.

Fylkesmannen opplyste at politiet ved K jetil Woldstad har opplevd liten respons fra barn
på sin anmodning om å kontakte politiet. Fylkesmannen er også blitt kontaktet om behov
for en kontakttelefon der det kan gis juridisk rådgivning for personer som vegrer seg for å
kontakte politiet, og tilby dde økonomisk bistand for eventuelt å få etablert en slik ordning.
Kommunen responderte positivt, og vil se nærmere på dette i dialog med politiet.

Lea viste til Overgrep smottaket for Salte n som tilbyr døgnåpen vakttelefon, og at disse har
taushetsplikt. (Østre del av Tysfjord kommune dekkes av tilsvarende tjeneste i Harstad).

Fylkesmannen har ikke nå planer om å gjennomføre tilsyn med Tysfjord kommunes
håndtering av disse utfordringene. Noe frem i tid kan det bli aktuelt å gjennomføre et
sektorovergripen de tilsyn med hvordan barnehage, skole og helsetjenesten ivaretar sin
meldeplikt til barneverntjenesten, og hvordan disse meldingene blir fulgt opp.

Fra Fylkesmannens side ble det ellers uttrykt at en er innstilt på å bidra gjennom
veiledning fra aktuelle fagavdelinger . Det ble ellers signalisert mulighet for økonomisk
støtte gjennom skjønnsmidler. Kommun en ble oppfordret til å sende søknad.

Det var i møtet enighet om at situasjonen påkrever et tett og koordinert samarbeid både
mellom Tysfjord kommunen og Fylkesmannen, og med andre viktige aktører som f.eks.
p olitiet, SANKS, RVTS og Á rran. En felles handlingsplan for å forhindre gjentagelser vil
være aktuelt i løpet av høsten.


