21.11.2016

Notat
Sak nr.
2016/6303-5
Til:

UFL

Fra:

Politisk sekretariat

Oversendelse fra UFO til UFL - Uttalelse til melding RS
93/16 Askøy 2020
Under behandling av sak PS 82/16 Meldinger i UFO den 02.11.2016, ble det vedtatt at
følgende uttalelse til RS 93/16 skulle oversendes UFL.
Veldig flott at vi nå har fått et slikt dokument «Askøy 2020 Rådmannens
utviklingsverktøy for at prioriterte området skal få ekstra høy fokus.
Side 4 i notatet til utvalgsmøtene og side 9 i dokumentet er det satt inn et tiltak med
bakgrunn i kommuneplanens samfunnsdel om «Gode og trygge oppvekstvilkår».
Program Mobbefri opvekst. Dette er veldig bra. Men altfor lite. Her mener jeg at vi
også må ha med «fravær av vold og overgrep».
Skal kommunen nå sine mål i 2030 om gode og trygge oppvekstvilkår for alle barn i
Askøy må vi også sette ekstra fokus på overgrepsproblematikken nå da dette er et av
de største samfunnsproblemene vi har.
Jeg vil kalle det en folkehelsekatastrofe da det rammer over ¼ av barna våre i følge
Inger Lise Stølsvik, daglig leder /jurist i Senter mot incest og seksuelle overgrep i
Telemark. I rus og psykisk helse har over 50 prosent av dem som har behov for
tjenester rapportert om incest og seksuelle overgrep tidlig i barndommen.
Kommunen må ha fokus på dette store folkehelseproblem på lik linje med mobbing og
andre hendelser som er med på å hindre barn i å vokse opp i gode, trygge miljø.
Vi må sette ord på og snakke om dette som har vært tabu så lenge. Tiden er overmoden
for å sette inn tiltak som virker. Dersom vi fortsetter å unnlate å snakke om dette er det
overgriperne vi hjelper. Jeg vil hjelpe barna og setter derfor tema på dagsorden og vil
ha dette med i kommunens omstillingsprogram slik at det blir et så stort fokus på
samfunnsproblemet som mulig slik at vi kan avverge flest mulig overgrep i fremtiden.
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Telefaks:
56 15 83 90
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Foreslår at rådmannen innarbeider mål og tiltak for Trygg oppvekst med fravær av
vold, incest og seksuelle overgrep som settes inn på side 9 i Askøy 2020.

Med hilsen
Else Gammelsrød
Leder politisk sekretariat
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