
Sør-Øst politidistrikt

Støttesenteret 
for 
kriminalitetsutsatte 

Sør-Øst politidistrikt, 

FF – Felles enhet for forebygging 

Fagkonferanse, Drammen 30.11.18



Bakgrunn

Regjeringen ønsket å styrke offeromsorgen i Norge –

JD oppdragsbrev 34/2016 om etablering av 

Støttesenter for kriminalitetsutsatte i alle 12 politidistriktene.

• Dette er en del av regjeringens arbeid med opptrappingsplan mot vold i 
nære relasjoner.

• Ledd i den forebyggende hovedstrategien i politiet mot 2025.

• Tidligere rådgivningskontor for kriminalitetsofre (RKK) som var 
underlagt Kontoret for voldsoffererstatning(KFV) overføres til politiet.
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Hvorfor til politiet?

Gjennom å plassere støttesentrene hos politiet er hensikten at 
kriminalitetsutsatte skal kunne få raskere oppfølging av personer som 
har god kunnskap om saken deres en tidlig intervensjon!

• Så hvem er vi i Støttesenteret for kriminalitetsutsatte i Sør-Øst politidistrikt?

• Hvor sitter vi?

• Hvordan kan dere bruke oss?
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Målgruppe 

•Målgruppen er mennesker utsatt for integritetskrenkende kriminalitet.

•Prioriterte områder er: voldslovbrudd- seksuallovbrudd og krenkelse av 
personlig frihet, med oppfølging av følgende kriminalitetstyper:

vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, 

vold i det offentlige rom, hatkriminalitet

nettrelatert overgrep,

menneskehandel og berøvelse av frihet.
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Hovedoppgaver er å tilby hjelp og støtte gjennom hele 

straffesaksprosessen, ved å gi:
• Psykososial støtte
• Oppfølging
• Informasjon
• Veiledning
• Lose videre

Hovedmål relatert til målgruppen er:

• At flere velger å anmelde forhold.
• At flere står gjennom hele prosessen fra anmeldelse til 

avgjort sak.
• At flere kommer seg raskere videre i livet.
• At antallet offer som "faller utenfor samfunnet" reduseres.



Straffesaken som mestringsprosess
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Støttesenteret: 

Mestringsfokus ved å gi: Informasjon- oppfølging- veiledning- psykososial støtte- lose 

videre-erstatning.

Påtale - Bistandsadvokat

Etterforskning
Orden/ 

krimvakt

KFVOppfølging 

etter sakens 

situasjon 
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Taushetsplikt

Fortrolighet er en viktig forutsetning for dialogen mellom støttesenteret og borgerne som 

trenger vår hjelp. 

• Saker utenfra:

Støttesenteret har fullstendig taushetsplikt i de saker hvor vedkommende vurderer å anmelde, 

inkl. ovenfor politi og påtalemyndigheten forøvrig. Dette for å ivareta støtten/hjelpesporet og 

videre for å få brukeren til å anmelde. 

• Saker fra politiet:

I de saker som kommer fra samarbeidsaktører internt i politiet sjekker støttesenteret ut med 

etterforsker/jurist om det er sentral informasjon vi bør vite i forkant av samtale med bruker. 

Støttesaker skal få tilsendt anmeldelse/avhør fra etterforsker/jurist, og med innhentet samtykke. 

Dersom bruker ønsker å tillegge noe i saken skal det tas direkte med etterforsker. 

Videre dialog med etterforsker/jurist skal være med hensikt om å støtte den fornærmede på 

best mulig måte. Dersom bruker ønsker at vi skal fritas fra taushetsplikten vår opp mot 

etterforsker/jurist, og/eller andre offentlige og private instanser må dette samtykkes til skriftlig.



Avvergingsplikt

Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikten og gjelder plikt til gjennom anmeldelse 

eller på annen måte søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den på et tidspunkt da 

dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen er eller vil bli 

begått (Straffelovens § 196).

Dersom det fremkommer informasjon som er i grensesnittet for avvergerplikten kan saken drøftes 

anonymt med leder og/eller e-jour og jourhavende påtalejurist. Dersom Støttesenteret må benytte 

avvergingsplikten må vi gå tilbake til brukeren med denne informasjonen, - for å ivareta mest mulig 

tillit.

Drøftes med leder og/eller e-jour/ jourhavende påtalejurist.

Politidistrikt Sør-Øst 05.12.2018 • Side 8



Politidistrikt Sør-Øst 05.12.2018 • Side 9

Offentlig påtale etter straffeprosesslovens § 62a er gjeldende.

Dersom vi anvender avvergingsplikten kan dette medføre at det tas ut offentlig påtale. Dette er 

det jurist som vurderer.

Barnevernslovens § 6-4.

Plikt til å avgi vitneforklaring



Kontakt rådgivere ved Støttesenteret i Sør-Øst Politidistrikt:

Petter Jacobsen Hjelseth: petter.jacobsen.hjelseth@politiet.no

Telemark Tlf. 99 01 32 85

Ellen Dahl Sundbø:            ellen.dahl.sundbo@politiet.no

Vestfold Tlf: 97 00 08 55

Monika Svendsen:             monika.svendsen@politiet.no

Buskerud Tlf: 91 30 17 48

Sentralnummeret for brukere: 800 40 008 / 404 46 514

E-post: stottesenter.sor-ost@politiet.no
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