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Sakstittel:  OPPSTART OG DRIFT AV SELVHJELPSGRUPPE I LEBESBY 

KOMMUNE  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby Formannskap vedtar Igangsetting av selvhjelpsgruppe for menn, som har 

vært utsatt for seksuelle overgrep med bistand fra Jarle Holseter, med forbehold om 

absolutt krav om lokal koordinator, med en kostnad på inntil kr 34 000,-.  

2. Leie av møtelokaler med inntil kr 10 000,-. 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Prosjektbeskrivelse for oppstart og drift av mannegruppe i Lebesby kommune.  

Igangsetterrollen – hva innebærer den? 

Hva er en selvorganisert selvhjelpsgruppe? 

 

Faktaopplysning: 

I kjølevannet av «Kjøllefjordsaken» ser vi et behov for en selvhjelpsgruppe for menn som er 

utsatt for seksuelle overgrep. I forbindelse med fagseminaret «Gutter og menn utsatt for 

seksuelle overgrep», var Jarle Holseter v/Utsatt mann en av foreleserne. Holseter har erfaring 

med oppstart av selvhjelpsgrupper for menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep.  

 

Norasenteret har ikke vært med og startet selvhjelpsgrupper, men innehar stor erfaring med 

gruppeterapi. Erfaringen som Holseter sitter med kan ikke Norasenteret bistå med. De kan 

eventuelt bistå med faglig innhold inn i selvhjelpsgruppen. Norasenteret har ytret ønske om å 

kunne være med i oppstartsfase med Holseter for å få informasjon på hvordan man starter 

opp en slik selvhjelpsgruppe. 

 

En person har sagt seg villig til å være lokal koordinator for selvhjelpsgruppen. Det er 

foreslått at lokal koordinator skal ha et lederhonorar med kr 50 000,- for 1 år, som innebærer 

at han har en oppdragsavtale med Lebesby kommune v/ helse- og omsorgssektor. 

 

I møte med kommunepsykolog, miljøterapeut og Norasenteret 24.01.18, formidler 

kommunepsykologen at den lokale koordinatoren kunne blant annet bistå med 

psykoedukative selvhjelpsmetoder. Dette er en metode som ikke kan utføres av ufaglærte 

personer.  

 

Ut fra hva kommunepsykolog har formidlet om hvordan Holseter igangsetter en 

selvhjelpsgruppe, er det i tråd med hva Selvhjelp Norge (nasjonalt kompetansesenter for 

selvorganisert selvhjelp) skriver om igangsetting. Kommunepsykolog har skrevet i sin 

beskrivelse at det skal være en lokal koordinator for selvhjelpsgruppen. Helse- og 

omsorgssjef har ikke fått klarhet i om dette er et absolutt krav for opplegget som Holseter har. 

Selvhjelp Norge beskriver at selvhjelpsgruppe er en lederløs gruppe, som skal baseres på den 

enkeltes kunnskap om eget problem og er et likeverdig fellesskap.  



 

Det ble søkt tilskudd til fagseminaret «Gutter og menn utsatt for seksuelle overgrep», og det 

er kr 11 000,-, som vil bli satt på bundne fond, som kan benyttes til oppstart av 

selvhjelpsgruppa. 

 

Vurdering: 

Det vurderes ut fra den informasjon som er kommet fra kommunepsykolog og miljøterapeut 

rus, at kommunen bør bistå i en oppstartsfase for igangsetting av en selvhjelpsgruppe for 

menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Det vurderes at Jarle Holseter innehar 

kompetansen for igangsetting av selvhjelpsgruppe.  

 

Ut fra forståelsen for hva en selvhjelpsgruppe er, så skal den være uavhengig og lederløs. 

«Erfaring viser at det skal kun litt lederskap til for at deltakerne kan lene seg tilbake og 

fraskrive seg ansvar for gruppas utvikling.» (selvhjelp Norge) 

 

Helse- og omsorgssjef fraråder selvhjelpsgruppe med en lokal koordinator. Dette ut fra at 

Lebesby kommune kan ikke stå ansvarlig om dette er faglig forsvarlig jfr. Lover og 

forskrifter som vi er underlagt. Samt at Selvhjelp Norge beskriver at selvhjelpsgruppa er i 

fellesskap ansvarlige for gruppas drift og utvikling. Om selvhjelpsgruppen starter opp i tråd 

med Selvhjelp Norge, så anbefales det.  

 

Dersom Jarle Holseter mener at det er et absolutt krav med en lokal koordinator, vil det være 

ønskelig å finne et annet alternativ.    

 

Kostnad for å leie inn Jarle Holseter er totalt kr 45 000,- inkl, honorar/ reise/opphold/kost. 

Med å benytte «overskuddet» fra fagseminaret så vil utgiften bli kr 34 000,-. 
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