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INNLEDNING
Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) har gjennom sitt faglige arbeid i snart 30 år, bidratt til utviklingen av
samfunnets forståelse av vold i familien som et samfunnsproblem. Med et samfunnsproblem følger det
et samfunnsansvar. ATV har tatt sin del av dette samfunnsansvaret gjennom aktiv deltagelse i
samfunnsdebatten, gjennom drift av behandlingstilbud og gjennom kunnskapsutvikling og
kunnskapsformidling. ATV har siden starten også forsøkt å bidra til utviklingen av et folkehelseperspektiv
på vold i nære relasjoner.
Organisasjonens rammebetingelser er langt mer forutsigbar i dag enn tidligere. Det er likevel behov for
økonomisk styrking til videreutvikling av organisasjonen. ATV har i flere år fremmet faglig
argumentasjon for en utvidelse av organisasjonens behandlingsmandater til å omfatte både
voldsutøvere, voksne utsatte, ungdommer og barn. Regjeringen varslet i forslag til statsbudsjett for
2017, som ble lagt frem i oktober, at tilskuddet for 2017 ville være knyttet til utvidet familiemandat.
Dette er svært gledelig og bidrar til videreutvikling av behandlingstilbudene ATV gir, og til at ATV kan
fortsette å være en god bidragsyter til fagutviklingen på familievoldsfeltet. Det er fortsatt behov for
styrking av kapasiteten ved de fleste kontorene i ATV. Det var derfor svært gledelig at den statlige
tilskuddsrammen til ATV for 2016 ble utvidet med fem millioner kroner. Denne økningen ble i samsvar
med vilkårene for tildelingen brukt til å styrke de minste enhetene i ATV slik at det nå er minimum tre
årsverk ved ATV-kontorene i Norge.
I 2016 ble det i tilknytning til ATVs kontor i Stavanger inngått avtale om behandlingstilbud for
befolkningen i kommunene Finnøy, Rennesøy, og Hå. Fra tidligere betjener ATV Stavanger befolkningen i
Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. I 2016 har det også vært arbeidet opp mot kommunene i Follo,
Salten-kommunene i Nordland og Trondheim kommune. Aktuell oppstart av et tilbud i Trondheim vil
være 2018. Det er håp om etablering av ATV-tilbud i Bodø og Ski i 2017. Behandlingstilbudene finansiert
av Oslo kommune og Stavanger kommune har i 2016 vært gjenstand for en anbudsprosess. ATV vant
begge anbudskonkurransene og tilbudet til voldsutsatte (voksne og barn) i Stavanger og tilbudet til
voksne utøvere av vold i nære relasjoner i Oslo videreføres som et resultat av dette.
Året 2016 viser en stor aktivitet på alle ATVs tre virksomhetsområder; behandling, utadrettet
virksomhet og kunnskapsutvikling. Til sammen 1059 klienter henvendte seg til ATV i 2016. Av disse
startet 665 opp i behandling. Det kan være ulike grunner til at ikke alle som henvender seg starter opp i
behandling. Det kan f. eks. være at vedkommende ikke er motivert for å starte en behandlingsprosess,
at klienten henvises videre fordi vold ikke er det primære problemet, eller at klienten av ukjente grunner
ikke møter til første time. Dette er vanlige og kjente fenomener ved polikliniske behandlingstilbud
generelt. Til sammen 447 klienter var under behandling ved inngangen til 2016, noe som betyr at til
sammen 1117 klienter mottok behandling i 2016. Ved årets utgang sto 106 klienter på venteliste. Det
var i 2016 kontakt med barneverntjenesten i 327 klientsaker (bekymringsmelding fra ATV, henvisning fra
BVT eller løpende samarbeid). ATV har gjennom året veiledet og undervist 11028 personer fordelt på
236 oppdrag, og gjennom dette stått for en omfattende kunnskapsformidling og kompetansespredning,
både nasjonalt og internasjonalt. ATV vant høsten 2016 anbudskonkurransen om videre skolering og
veiledning av ansatte i asylmottak. Dette oppdraget bygger på det tidligere prosjektet «Dialoggrupper
om vold» som ble gjennomført på oppdrag fra UDI i perioden 2013–2015. Den nordiske konferansen
«Confronting Gendered Violence: Focus on Perpetrators» ble i perioden 30.11-2.12.2016 avholdt i
Helsinki, Finland. Hovedarrangør var Nordisk Ministerråd og RIKK (RIKK – Institute for Gender, Equality
and Difference ved Universitetet på Island). ATV og andre nordiske organisasjoner var medarrangør av
konferansen. Direktør Marius Råkil holdt konferansens keynote-foredrag.
I 2016 har to medarbeidere i ATV arbeidet med to doktorgradsprosjekter knyttet til
behandlingsvirksomheten i ATV. Bente Lømo tar doktorgraden sin knyttet til det prospektive prosess- og
utfallsstudiet av utøverbehandlingen i ATV (kalt ATV-T prosjektet), i regi av NKVTS (Nasjonalt
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress). Henning Mohaupt gjennomfører sitt doktorgradsarbeid

der han ser på mannlige voldsutøveres reflekterende fungering og mentalisering knyttet til deres
fedrerolle. Prosjektet er et samarbeid mellom ATV og Kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse
Vest (KORFOR). Ingunn Rangul Askeland, som er en av medarbeiderne i ATV-T prosjektet, disputerte i
mai 2015 som den første ansatte i ATV som har gjennomført en PhD-grad. Dette er svært gledelig for
ATV som behandlings- og kompetansesenter.
ATV driver også kunnskapsutviklingsarbeid i form av prosjekter der det arbeides med praksisbasert
metodeutvikling. I 2016 har det blitt arbeidet med flere nye prosjekter; «Rødt kort» (ATV Drammen), «Si
det videre» (ATV Oslo, ATV Asker & Bærum og ATV Drammen), samt «Si det som det er» (startet opp i
2014) og «Å legge voldsoppveksten bak seg» (begge ved ATV Stavanger). Alle prosjektene er nærmere
presentert i kapittelet «Kunnskapsutviklingsprosjekter i ATV».
Det har de senere årene vært gjennomført er rekke prosjekter i EU (Daphne-programmet og Norway
Grants på området familievold). Flere av disse programmene har hatt fokus på utøverne av vold i nære
relasjoner. ATV deltar (i samarbeid med Tsjekkia) og har deltatt i flere av disse utviklings- og
samarbeidsprosjektene. Som følge av dette langvarige europeiske, prosjektbaserte arbeidet, er det nå
etablert et europeisk nettverk av organisasjoner som driver programmer og behandlingstilbud til
voldsutøvere. Nettverket heter Work With Perpetrators – European Network (WWP-EN). ATV ble i 2014
medlem av nettverket. Direktøren i ATV ble i desember 2014 valgt inn i nettverkets styre.
ATV mottar driftstilskudd både fra staten og en rekke kommuner. Fra 2011 er de statlige midlene til ATV
kommet over statsbudsjettet, og blitt kanalisert gjennom Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). En
sentral føring i tilsagnsbrevet fra staten for 2016, i tillegg til behandlingsoppdraget, har vært at ATV skal
bidra til å videreutvikle godt samarbeid med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og
familievernet, samt øvrige aktører på familievoldsfeltet. Føringene for 2016 korresponderer godt med
innholdet i stortingsmeldingen om vold i nære relasjoner som ble behandlet av Stortinget på
forsommeren 2013, og den påfølgende handlingsplanen «Et liv uten vold» fra Regjeringen for perioden
2014 – 2017. I handlingsplanens tiltak 27 heter det: «Arbeidet med hjelpe- og behandlingstilbudet til
voldsutøvere skal videreføres gjennom tilskudd til Alternativ til Vold (ATV) og ved å styrke
familieverntjenestenes kompetanse. … Utviklingen av familieverntjenestenes tilbud til voldsutøvere vil
foregå i tett samarbeid med ATV.».
På bakgrunn av føringene i tilsagnsbrevet fra departementet for 2016 har det vært en løpende dialog
med både departementet og Bufdir. På lokalt nivå finnes det allerede ulike samarbeidsavtaler mellom
familievernet og ATV. Årsrapporten for 2016 har et eget kapittel som omtaler samarbeidet mellom ATV
og familievernet/Bufdir, både lokalt og sentralt. ATV er glad for å ha blitt invitert inn i dialoger med både
BLD, Bufdir og familievernet omkring hvordan en styrking og samorganisering av offentlige og private
behandlingsaktører på familievoldsfeltet kan bidra til god kunnskap og gode hjelpe- og
behandlingstilbud til alle i familier berørt av familievold. ATV har i 2016 inngått en intensjonsavtale om
samarbeid med Bufdir som beskriver ulike områder for samarbeid:
•
•
•
•

Samarbeid om kompetanseheving og utviklingsprosjekter rettet mot familievernets behov, som f.
eks. utvikling og utprøving av et tilbud til unge utøvere av vold i nære relasjoner
Samarbeid med ATV om arrangering av Nordisk konferanse om vold og behandling (hvert andre år)
Tilrettelegge for samarbeid mellom ATV og spisskompetansemiljøet for voldsarbeidet i
familievernet
Tilrettelegge for samarbeid mellom lokale ATV-kontorer og familievernkontorene

ATV har i siste halvår av 2016 hatt regelmessige møter med spisskompetansemiljøet for voldsarbeidet i
familievernet, som er lokalisert til Enerhaugen familievernkontor i Oslo. Det er i 2016 også ferdigstilt

STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)
ATV startet i november 1987 som det første senter av sitt slag i Norge og Europa. Virksomheten har de
siste 15 årene utviklet seg fra å være en organisasjon med særskilt kompetanse på menn med volds- og
aggresjonsproblemer mot sine kvinnelige samlivspartnere, til å bli en organisasjon som arbeider med å
utvikle en helhetlig kunnskap om voldens innvirkning på en familie der en eller flere familiemedlemmer
utøver vold mot andre familiemedlemmer. Denne kunnskapen legges igjen til grunn for en løpende
utvikling av behandlingstilbudet til alle berørte av familievold, både utøvere, utsatte og barn som lever
med vold i familien.
Alternativ til Vold har tre virksomhetsområder:
•
•
•

Drive behandlingstilbud som retter seg til utøvere av, og utsatte for vold i nære relasjoner, både
voksne og barn
Kunnskapsutvikling (forskning og klinikkbaserte metodeutviklingsprosjekter)
Kunnskapsformidling/ utadrettet virksomhet

Felles for alle kontorene i ATV er behandlingstilbudet til utøvere av vold i nære relasjoner, samt i noen
grad deres familier. I tillegg har noen kontorer eksplisitte oppdrag om å tilby behandling til:
•
•
•

Ungdommer som har utviklet volds- og aggresjonsproblemer (Drammen og Kristiansand)
Voksne voldsutsatte (Stavanger og Bergen)
Barn som har opplevd/opplever vold hjemme (Stavanger, Bergen, Vestfold og Telemark)

Antall klienthenvendelser og antall klienter i behandling gjennom 2016 ligger på samme nivå som for
2015.
Forskningen har som hovedmål å øke kunnskapen om voldsutøveren og de som er utsatte for vold, men
det gjøres også effektforskning som forsøker å kartlegge i hvilken grad og under hvilke vilkår psykologisk
behandling virker på denne klientgruppen.
Den utadrettede virksomheten gjelder generelt for alle virksomhetsområdene i ATV og har to
målsettinger: Bidra til økt kompetanse om voldsproblematikk i det øvrige hjelpeapparatet og andre
virksomheter, samt bidra til synliggjøring av vold som problem i samfunnet. ATV finansierer selv to
årsverk for å kunne drive kunnskapsformidling i det omfang organisasjonen gjør.
Pr. 31.12.2016 var det 55 ansatte i ATV fordelt på 11 avdelinger med til sammen 48,3 årsverk. For
ytterligere informasjon om ansatte, se kontaktregisteret på ATVs hjemmeside: www.atv-stiftelsen.no
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ATV Oslo
ATV Oslo er hovedsakelig finansiert med midler fra Oslo kommune, samt et noe mindre tilskudd fra
staten ved Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Til sammen har dette finansiert en
behandlingskapasitet tilsvarende fire terapeutårsverk. ATV har initiert en prosess overfor Oslo
kommune med et ønske om å få bedre og mer forpliktende rammer for tjenestene. Dette resulterte i en
anbudsprosess der ATV Oslo leverte tilbud og vant. Anbudet løper i en periode på fire år fra og med
1.1.2017, med en mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Leveransen til Oslo kommune er et tilbud til
utøvere av vold i nære relasjoner, inkludert informasjonssamtale til partnere. Anbudsprosessen gav ikke
noen økning av budsjettrammen sammenlignet med tilskuddsrammen fra kommunen i de foregående
år. Fra og med 2014 ble ATV Oslo i tillegg tildelt 1,6 millioner kroner fra staten ved Barne- og
likestillingsdepartementet. ATV Oslos virksomhet i 2016 har omfattet behandling, fagutvikling og
fagformidling i forbindelse med vold i nære relasjoner. Til sammen syv psykologer, fordelt på 6,9
årsverk, har vært knyttet til virksomheten ved Oslokontoret i 2016.
På oppdrag fra Oslo kommune og staten gir ATV Oslo et psykologisk behandlingstilbud til kvinner og
menn som utøver vold mot sin partner. Alle klienter blir kalt inn til en avklarings- og kartleggingssamtale
hvor deres situasjon blir systematisk undersøkt med standardiserte metoder. På den måten sikres et
tilpasset behandlingstilbud til de klienter kontoret mener kan nyttiggjøre seg et behandlingstilbud hos
ATV. ATV Oslo tilbyr både individuell behandling og gruppesamtaler. I 2016 har også utøverklienter,
både kvinner og menn, blitt tilbudt et voldstilpasset Circle of Security (COS) kurs, med målsetning om å
styrke foreldrekompetansen. Dette psykoedukative kurset med kunnskap om tilknytningsteori for
foreldre gis i etterkant av primær voldsbehandling.
Av de som får tilbud om behandling kreves det et samtykke om at partneren deres kan kalles inn til en
informasjonssamtale. I denne samtalen gis informasjon om hva et behandlingstilbud på ATV innebærer,
hva de kan forvente av endring, og et fokus på deres egen sikkerhet, eller eget hjelpebehov. Av
kapasitetshensyn og fordi ATV Oslo først og fremst skal gi et tilbud til voldsutøvere, gis kun et begrenset
behandlingstilbud til de kvinner og menn som blir utsatt for volden. Det er et stort behov i Oslo for et
spisset tilbud rettet mot de kvinner og menn som er utsatt for vold av sine partnere. Kontoret
registrerer også en økning i etterspørselen etter et tilbud til foreldre som bruker vold mot barna sine. Et
slikt behandlingstilbud vil kreve et tettere og mer forpliktende samarbeid med barnevernet, og med
dagens ressurser har kontoret i liten grad kunnet prioritere disse sakene. ATV Oslo registrerer også
henvendelser fra foreldre og ulike hjelpeinstanser om å gi et tilbud til ungdom mellom 15 og 18 år som
har problemer med vold og aggresjon. Også denne gruppen blir avvist på grunn av kapasitet.
For å hjelpe menn og kvinner som utøver vold i nære relasjoner, har det vært nødvendig å utforske
voldens betydning for hele familien. I 2016 har ATV Oslo fortsatt å arbeide med å integrere et
familieperspektiv i behandlingstilbudet. Det finnes mye kunnskap om voldens konsekvenser for barn.
Spørsmål om hvordan volden påvirker omsorgen for barna blir derfor systematisk tematisert i arbeidet
med foreldrene. ATV Oslo mener at nye og mer forpliktende samarbeidsmodeller med barnevernet må
utvikles for å møte disse familienes behov fullt ut. Av henvisningene kontoret får fra barnevernet virker
det som at de på sin side opplever at de mangler gode tiltak å sette inn overfor mange av disse
familiene, både overfor fedrene, mødrene og barna. Denne type tiltak er dessverre fortsatt mangelvare i
store deler av hjelpeapparatet.
I 2016 hadde ca. 19% av personene som ble henvist til eller søkte behandling i Oslo, etnisk
minoritetsbakgrunn. Dette er noe lavere enn i 2015. Barnevernet er involvert i 22% av nye saker henvist
til ATV Oslo i 2016. Dette utgjør på årsbasis til sammen 39 saker. Personer med minoritetsbakgrunn blir
oftere henvist av barneverntjenesten. ATV Oslo har arbeidet aktivt med denne problematikken, både
ved å ha et tettere samarbeid med barnevernstjenesten og med å tilby kultursensitiv behandling i disse
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sakene. Dette er ofte kompliserte saker og noen blir også vurdert til ikke å kunne nyttiggjøre seg et
psykoterapeutisk behandlingstilbud. Det er likevel en god andel minoritetsklienter i aktiv behandling ved
ATV Oslo til enhver tid. ATV Oslo arbeidet med totalt 52 saker som inkluderte et samarbeid med BV i en
eller annen form.
«Si det videre» -prosjektet er godt i gang med klinikk. Dette har bidratt til at antall barne- og
familiesamtaler har økt, dvs. saker hvor ATV arbeider med flere medlemmer i familien samtidig. Dette er
gledelig og helt i tråd med intensjonene i prosjektet. Prosjektet er nærmere presentert i årsrapportens
kapittel «Kunnskapsutviklingsprosjekter i ATV».
Det har også i 2016 vært stor etterspørsel etter kunnskap om vold i nære relasjoner og alle
medarbeidere i Oslo har gjennom undervisning og veiledning formidlet den kunnskapen ATV løpende
utvikler. ATV Oslo tilbyr blant annet veiledning til to grupper ansatte ved Oslo Krisesenter, to
veiledningsgrupper fra Grünerløkka barnevern og en veiledningsgruppe fra kriminalomsorgen. I 2016
ønsket også Prosenteret veiledning av ATV og et forarbeid knyttet til undervisning og veiledning av
Støttesenteret mot Incest er igangsatt. Inntekter fra disse oppdragene bidrar til å finansiere deler av en
stilling i Oslo.
Klientaktivitet ATV Oslo
Nye klienthenvendelser i 2016 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom
Voldsutsatte barn (Prosjekt «Si det videre»)
Voldsutsatte kvinner (inkl. informasjonssamtaler til partner)
Voldsutsatte menn

2016
179
103
25
10
38
3

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2016 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

70
117
187

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2016

19
52
7

Med familiesaker mener vi klientsaker der vi har arbeidet med flere enn én person fra samme familie samtidig.

ATV Nedre Romerike
ATV Nedre Romerike samfinansieres av kommunene Aurskog-Høland, Fet, Sørum, Nittedal, Lørenskog,
Rælingen og Skedsmo, og staten ved Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Kontoret ble opprettet i
2013 og er lokalisert sentralt i Lillestrøm. Kontoret består av tre psykologer, fordelt på tre årsverk.
Kontorets mandat er behandling av menn og kvinner som utøver vold i nære relasjoner, og deres
familier, bosatt i de respektive kommunene. ATV Nedre Romerike har i løpet av året i hatt en jevn
aktivitet. Kontoret samarbeider mye med Barneverntjenestene om majoriteten av saker der klienter har
omsorg eller samvær med sine barn. Barneverntjenestene er samtidig den instansen som henviser flest
saker til ATV Nedre Romerike. Ved avslutning av hvert semester har vi invitert kontaktpersonene våre i
kommunene på Nedre Romerike til et møte der vi har informert om status og tanker om videre arbeid.
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Det har fortsatt å komme henvendelser fra andre tilstøtende kommuner med ønske om
behandlingstilbud.
ATV Nedre Romerike har fått flere forespørsler om undervisning. Kontoret avsluttet til sommeren et to
år langt veiledningsforhold med familievernkontoret på Nedre Romerike. ATV har fortsatt
veiledningsoppdrag knyttet til Frelsesarmeens ungdomsinstitusjon Lillebo og Romerike krisesenter.
ATV Nedre Romerike tilbringer en dag i uken ved ATV Oslo og ATV Asker og Bærum. Det gir kontoret
muligheten til å ta del i deres arenaer for fagutvikling. I tillegg har kontoret mulighet til å tilby samtaler i
Oslo for de av kontorets klienter som av praktiske grunner ønsker det.
Kontoret startet i høst en dialog med Familievernkontoret på Romerike med tanke på tettere samarbeid
knyttet til de respektive gruppetilbudene. ATV og familievernkontoret har jobbet med å formalisere et
samarbeid rundt implementering av «Abuse Clarification», både som et terapeutisk verktøy, og som et
ledd i en reparasjonsprosess, primært overfor barn som har vært utsatt for vold fra foreldrene.
Kontoret har også fortsatt samarbeidet med barnevernsvakta og politiet på Romerike, knyttet til
personer som har utøvd vold der barnevernsvakta og politiet har blitt koblet inn.
Klientaktivitet ATV Nedre Romerike
2016
58

Nye klienthenvendelser i 2016 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Ungdom
Voldsutsatte barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

34
7
3
11
3

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2016 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

35
51
86

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2016

10
31
4

Med familiesaker mener vi klientsaker der vi har arbeidet med flere enn én person fra samme familie samtidig.

ATV Tromsø
ATV Tromsø samfinansieres av Tromsø kommune og staten ved Barne-, og likestillingsdepartementet
(BLD). ATV Tromsø har mandat til å gi behandlingstilbud til kvinner og menn bosatt i Tromsø kommune
som utøver vold i nære relasjoner, og deres familier. I 2016 har det vært ansatt tre psykologer og en
familieterapeut ved kontoret, fordelt på tre årsverk.
Henvendelsene har omhandlet ulike typer vold, og cirka en tredjedel av klienter som har fått tilbud om
kartlegging og behandling, har utøvd vold mot barn eller vold mot både partner og barn. ATV Tromsø
har registrert henvendelser fra 19 ulike instanser, men de fleste klientene har henvendt seg selv.
Grunnet sykemeldinger og nyansettelser på kontoret har færre klienter fått behandlingstilbud i 2016 og
ti klienter sto på venteliste i utgangen av året. ATV Tromsø har hatt kontakt med både klienter og
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fagpersoner fra andre kommuner i Troms fylke som ønsker å få behandlingstilbud/henvise til ATV
Tromsø. Disse henvendelsene ble avvist grunnet det geografiske mandatet til kontoret.
I samarbeid med forebyggende helsetjenester i Tromsø Kommune har kontoret gjennomført et «Bryt
Voldsarven» kurs for småbarnsforeldre og blivende foreldre som selv har vokst opp med vold. Det ble i
februar avholdt et møte med kommunen om mulighet til å ta i bruk «Si det som det er» – et
undervisningsmateriale om vold i nære relasjoner – på skolene i Tromsø.
ATV Tromsø har gjennomført flere undervisnings- og veiledningsoppdrag i løpet av 2016, blant annet
undervist om voldsspesifikk behandling for psykologstudenter, bidratt med fremlegg på
Januarkonferansen i Tromsø og hatt foredrag om ivaretagelse av hjelperen/forebygging av
sekundærtraumatisering for Statens Barnehus.
Én ansatt ved ATV Tromsø har hatt ansvar for et samarbeidsprosjekt mellom ATV og det tsjekkiske
departementet for menneskerettigheter. Prosjektet «Domestic and Gender-based Violence &
Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance» omfatter veiledning og undervisning
på konferanser (se «Internasjonale samarbeidsprosjekter»).
ATV Tromsø er medlem av et samarbeidsnettverk som omfatter instanser som jobber med vold i nære
relasjoner i Tromsø, på både statlig og kommunalt nivå. ATV Tromsø har samarbeidet om kliniske saker
med flere instanser (akutt teamet, sosialmedisinsk senter, ruspoliklinikken, utekontakten og
voksenpsykiatrisk poliklinikk). Det er formalisert en ramme for samarbeid mellom barneverntjenesten
og ATV Tromsø – som ofte defineres som tiltak i familier der det har vært vold. ATV Tromsø har i
samarbeid med barneverntjenesten i Tromsø utarbeidet en ny henvisningsmal og avklaring av hvilke
roller og ansvar de respektive instansene har, når begge instansene følger opp familien. ATV Tromsø
hadde i oktober et foredrag om voldsspesifikk arbeid for hele mottaks-, undersøkelses- og
tiltaksavdelingen i Tromsø kommune.
Klientaktivitet ATV Tromsø
2016
76

Nye klienthenvendelser i 2016 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom
Voldsutsatte barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

43
25
3
1
4
0

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2016 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

33
22
55

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2016

2
40
10

Med familiesaker mener vi klientsaker der vi har arbeidet med flere enn én person fra samme familie samtidig.
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ATV Asker & Bærum
ATV Asker og Bærum er finansiert av staten ved Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Kontorets
mandat er behandling av utøvere av vold i nære relasjoner, og i noen grad deres familier. Kontoret
prioriterer utøvere som har barn. Kontoret er samlokalisert med ATV Oslo på Lilletorget 1 i Oslo. ATV
Asker og Bærum har to ansatte psykologer, med totalt to årsverk. Klienter som henvender seg vurderes
for tilbud om psykologisk behandling, enten individuelt eller i gruppe. Grunnet samlokalisering med ATV
Oslo kan kontoret tilby gruppebehandling sammen med klienter fra region Oslo. I tillegg til
utøverbehandling, tilbyr kontoret inntil ti samtaler med partnere til voldsutøverene. På den måten får
man et mer helhetlig inntrykk av familiens livssituasjon, og er bedre i stand til å gi et riktig
behandlingstilbud, samt på en bedre måte ivareta familiens sikkerhet.
Samarbeidspartnere i Asker og Bærum har vært prioritert i 2016. ATV Asker og Bærum har videreført og
videreutviklet samarbeidet med barneverntjenesten i Bærum og barneverntjenesten i Asker.
Samarbeidet med Asker og Bærum politidistrikt er videreført, konkretisert ved at kontoret har tatt inn
flere saker med påtaleunnlatelse med behandling hos ATV som vilkår for dom. Det har blitt gitt
undervisning og informasjon om behandlingstilbudet til flere ulike aktører i kommunene, som Asker
Distriktspsykiatrisk Senter (DPS), Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT) Asker, og Senter for Mestring og
Forebygging (SEMFO) i Bærum kommune. Det bør også nevnes at ATV Asker og Bærum har deltatt som
foredragsholder ved Ressursbanken i Bærum kommune, hvor fokus er å utvikle samarbeid om
voldssaker i kommunen, samt å øke kompetansen om voldsarbeid i en tverrfaglig sammenheng. I 2016
har prosjektet «Si det videre» blitt startet, et prosjekt som har som mål å gi barna til voldsutøverene et
tilbud om informasjonssamtaler om vold og behandling. Prosjektet er nærmere presentert i
årsrapportens kapittel «Kunnskapsutviklingsprosjekter i ATV».
Veiledningsarbeidet har blitt ytterligere intensivert i 2016. Kontoret har veiledet ATV Jönköping,
Grünerløkka barneverntjeneste med seks deltakere en gang pr måned, Oslo krisesenter en gang pr
måned med åtte deltakere, og en gruppe med fengselsbetjenter ved Ila fengsel en gang pr måned med
15 deltakere. I tillegg har ATV Asker og Bærum gitt undervisning og kursing for ulike aktører utenfor
Asker og Bærum, blant annet på den 9. nordiske konferansen om barnemishandling og omsorgssvikt i
Stockholm i mai 2016.
Klientaktivitet ATV Asker og Bærum
2016
44

Nye klienthenvendelser i 2016 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom
Voldsutsatte barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

22
1
6
5
10
0

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2016 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

13
25
38

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2016

6
13
0
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Med familiesaker mener vi klientsaker der vi har arbeidet med flere enn én person fra samme familie samtidig.

ATV Drammen
ATV Drammen finansieres av kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker, hvor to årsverk er
finansiert av Drammen kommune, og ett årsverk er finansiert av Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker
kommune. Det har ikke vært inntaksstopp i 2016, tross høy etterspørsel etter tjenestene. ATV Drammen
har i året som gikk hatt to prosjekter. Det ene prosjektet har tittelen «Rødt kort» og startet i 2015.
Prosjektet ble avsluttet i fjor. Det omhandlet forebygging av kjærestevold. ATV Drammen er det
kontoret som har hatt tilbud til ungdom med volds- og aggresjonsproblemer lengst, og har utviklet en
egen metodikk knyttet til dette arbeidet. Det var derfor fagutviklende å prøve ut metoden forebyggende
og ikke kun som behandling. «Rødt kort» -prosjektet hadde som mandat å gi gruppetilbud til ungdom og
kompetanseheving hos aktuelle instanser som konfliktrådene, forebyggende politi og flere kommunale
aktører. Prosjektet ble finansiert av Justisdepartementet og tilsvarte ett årsverk.
Det andre prosjektet, «Si det videre», hadde oppstart 1. september 2016. Prosjektet omhandler
informasjonssamtaler til barna når utøver går i behandling hos ATV. Barna mottar informasjon etter
rettigheter som pårørende. Prosjektet finansieres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
Prosjektet vil fortsette frem til 1. september 2017. Prosjektene er nærmere presentert i årsrapportens
kapittel «Kunnskapsutviklingsprosjekter i ATV».
Utover det kliniske arbeidet driver ATV Drammen også med utadrettet virksomhet. Formålet er å øke
bevisstheten om vold i nære relasjoner, samt øke andre aktørers kompetanse på området slik at de kan
jobbe med dette på en god måte. Arbeidet er fordelt på undervisning, kurs, konsultasjon og veiledning.
I 2016 var det 20 år siden Drammen kommune tok initiativ til avtalen med ATV. Dette ble markert med
en dagskonferanse på Union scene den 24. november. Flere av kommunenes ansatte var tilstede, totalt
200 personer, og dagen skulle gi inspirasjon til å fortsette arbeidet mot vold i nære relasjoner. Både
Barne- og likestillingsminister Solveig Horne og ordføreren i Drammen, Tore Opdal Hansen, var tilstede.
Klientaktivitet ATV Drammen
2016
76

Nye klienthenvendelser i 2016 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom
Voldsutsatte barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

40
8
15
12
1

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2016 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

10
59
69

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2016

3
39
4

Med familiesaker mener vi klientsaker der vi har arbeidet med flere enn én person fra samme familie samtidig.
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ATV Vestfold
ATV Vestfold finansieres av staten ved Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Initiativtagere til ATV i
Vestfold var familievoldsteamet i Vestfold som ønsket et best mulig tilbud til befolkningen i
familievoldssaker. Familievoldsteamet besto av representanter fra krisesenteret, barnevernet,
familievernkontoret og familievoldskoordinator i Politiet. ATV Vestfold åpnet i mai 2005 og er primært
et tilbud til menn som utøver vold mot partner/familien. Gjennom året har det arbeidet fire psykologer
ved kontoret fordelt på 2,8 årsverk.
ATV Vestfold gir tilbud om både gruppeterapi og individualterapi til menn som utøver vold i sin familie.
Menn med barn prioriteres når det er venteliste. I samtalene med voldsutøver legges det vekt på å
trekke inn barneperspektivet og farsrollen/foreldrerollen. I første time skriver utøverne under på at de
er informert om at ATV tar kontakt med deres partner. Etter de innledende vurderingssamtalene med
klientene får klientens partner tilbud om en samtale med klientens terapeut. Dersom partneren selv har
behov for terapi, viderehenvises hun/han til Partnertjenesten. Partnertjenesten består av to terapeuter
ved Familievernkontoret i Vestfold og er et samarbeidsprosjekt mellom Familievernkontoret og ATV
Vestfold. Kontoret har faste samarbeidsmøter med Partnertjenesten ca. seks ganger i året.
ATV Vestfold har også et familiebehandlingstilbud til personer som har opplevd vold i sin egen familie.
Som oftest er det mødre og barn/ungdom som kommer til familiesamtalene. ATV
Vestfold forsøker på denne måten å ha et tilbud til hele familien i familievoldssaker. Tilbudet til barn og
deres familie ble opprettet i 2006. I tilknytning til dette fikk ATV Vestfold en stillingsutvidelse på 20 %.
I tillegg til individualterapi har ATV Vestfold hatt fire grupper i 2016. To grupper har bestått av menn
som utøver vold mot partner, såkalt Ikkevolds-gruppe. To grupper har bestått av menn som blir for sinte
på/aggressive mot barna sine. I disse gruppene har tema vært tilknytning til egne barn samt tilknytning
til andre relasjoner som egne foreldre og partnere. Metoden som er brukt, er Circle of Security (COS-P)
og mentalisering. Mentalisering vil si klientenes forståelse av barna sine og evne til å reflektere over
barnas perspektiver (metode som blant annet er blitt brukt er Parent Development Interview(PDI)).
Klientaktivitet ATV Vestfold
2016
61

Nye klienthenvendelser i 2016 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom
Voldsutsatte barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

39
13
6
1
2
0

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2016 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

18
33
51

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2016

16
1
0

Med familiesaker mener vi klientsaker der vi har arbeidet med flere enn én person fra samme familie samtidig.
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ATV Telemark
ATV Telemark finansieres av staten ved Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Kontorets mandat er
behandling av utøvere av vold i nære relasjoner, og i noen grad deres familier. ATV Telemark har fra 1. mai
2016 hatt tre ansatte fordelt på tre årsverk. En av stillingene ved kontoret er rettet mot arbeid med barn.
ATV Telemark kan nå gi et tilbud til voksne utøvere og til barn som har opplevd vold og krenkelser. Ved
ledig kapasitet har det også blitt gitt et tilbud til voksne utsatte.
ATV Telemark har regelmessig samarbeid med andre instanser som er direkte knyttet til
klientvirksomheten som for eksempel barneverntjenester, leger, psykisk helsevern m. fl. Det har vært
avholdt uformelle råd og veiledningssamtaler på telefon til enkeltpersoner og faginstanser. Som i
tidligere år har det også vært brukt tid på undervisning.
ATV Telemark startet i oktober opp med barnegruppe for seks voldsutsatte barn i småskolen. Dette
medfører også tett samarbeid med omsorgsgivere og lærere.
Klientaktivitet ATV Telemark
2016
118

Nye klienthenvendelser i 2016 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom
Voldsutsatte barm
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

47
14
8
29
18
2

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2016– begynt i behandling
Klientkontakt totalt

34
70
104

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2016

32
23
0

Med familiesaker mener vi klientsaker der vi har arbeidet med flere enn én person fra samme familie samtidig.

ATV Arendal
ATV Arendal samfinansieres av kommunene Arendal, Grimstad, Froland, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand,
Risør og Gjerstad, og staten ved Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Kontoret har fra oppstarten
i 2009 hatt to årsverk. I 2016 fikk kontoret midler til en tredje stilling, som imidlertid ikke har blitt stabilt
besatt før i desember 2016. En periode høsten 2016 hospiterte en psykologspesialist fra
Distriktpsykiatrisk Poliklinikk Arendal ved kontoret.
Behandlingstilbudet ved ATV Arendal har primært vært for mannlige utøvere av vold i nære relasjoner
som er bosatt i de respektive Aust-Agder kommunene. Klientene mottar behandlingen individuelt
og/eller i gruppe. Fra desember 2016 gir kontoret også tilbud om behandling til kvinnelige utøvere, og til
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enkelte utsatte partnere og barn. Kontoret har avholdt kurs i foreldreveiledningsprogrammet Circle of
Security (COS) for 11 foreldre i 2016.
ATV Arendal vektlegger og prioriterer samarbeid. Dette gjøres på flere måter.
Kontoret signaliserer til ulike samarbeidspartnere at kontoret kan kontaktes for råd og veiledning i alle
saker som vedrører vold i nære relasjoner. ATV Arendal er koordinator i et tverretatlig team, bestående
av ATV Arendal, politi, barnevern, krisesenter, familiekontor, advokat og NAV. Teamets funksjon er å
bistå voldutsatte med informasjon, og tilrettelegge for nødvendige tiltak. Kontoret informerer om ATV
Arendals tilbud, og sprer kunnskap om vold i nære relasjoner. ATV Arendal har i 2016 hatt samarbeid
med Familiekontoret i Aust-Agder, Østre Agder Krisesenter og Familiesenteret i Grimstad.
Klientaktivitet ATV Arendal
2016
55

Nye klienthenvendelser i 2016 - totalt
Fordeling på kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom
Voldsutsatte barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

42
4
5
2
2

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2016 – begynt i behandling

22
24

Klientkontakt totalt

46

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2016

2
18
7

Med familiesaker mener vi klientsaker, der vi har arbeidet med mer enn èn person fra samme familie samtidig.

ATV Kristiansand
ATV Kristiansand er finansiert av Kristiansand kommune og staten ved Barne-, og
likestillingsdepartementet (BLD). Kontoret har i oppdrag å tilby behandling til menn og kvinner som
utøver vold i nære relasjoner, samt å ta imot en mindre andel ungdom med alvorlig voldsutøvelse. På
slutten av 2015 ble det bevilget finansiering til en ytterligere stilling ved ATV Kristiansand og kontoret
har derfor fra 1. mai 2016 hatt tre ansatte fordelt på tre årsverk.
Hovedfokuset ved kontoret i 2016 har vært å opprettholde høy kvalitet på behandlingstilbudet for
utøvere av familievold, samt utvikle et større fokus på behandlingstilbudet for ungdom. Kontoret har
opprettholdt et godt samarbeid med familievernkontoret og barnevernstjenesten, og mottar flere
henvisninger fra barnevernstjenesten og familievernkontoret. Videre har kontoret fortsatt samarbeidet
med Kristiansand fengsel som innebærer at kontoret stiller på informasjonsmøter for innsatte samt
foretar kartleggingssamtaler der dette er hensiktsmessig.
Kontoret holdt en fagdag for oppfølgingstjenesten i Kristiansand kommune med temaet vold og
sekundærtraumatisering. Fagdagen ble godt mottatt og har lagt grunnlaget for et videre samarbeid i
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forhold til kompetansebygging om vold og hvordan det å jobbe med voldsproblematikk påvirker
hjelperen.
Kristiansand kommune fullførte i 2016 en kriminalitetsforebyggende plan, deriblant en veileder om vold
i nære relasjoner. Flere instanser i kommunene var involvert i dette arbeidet og ATV Kristiansand bidro
til veilederne gjennom deltakelse og konsultasjon på tverrfaglige møter. Veilederen vil bidra til økt
samarbeid og kommunikasjon med kommunen. Forventningen er at dette samarbeidet fortsetter inn i
2017 og vil inngå i utformingen av en handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Kristiansand kommune.
ATV Kristiansand har i 2016 også gjennomført kunnskapsformidlingsoppdrag. Kontoret har holdt to
presentasjoner for ungdom om vold i nære relasjoner. Disse ble holdt henholdsvis på Kristiansand
folkehøyskole, og på forespørsel fra Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), på Knaben
leirskole. I samarbeid med barnevernstjenesten har kontoret arbeidet med å tematisere vold i nære
relasjoner med skoleelever i femte klasse ved Kristiansandsskoler, hvor det bl.a. er vist filmen «Sinna
mann» ved fire skoler i løpet av vårparten og høsten.
Klientaktivitet Kristiansand
2016
49

Nye klienthenvendelser i 2016 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom
Voldsutsatte barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

33
6
8
2

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2016 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

18
33
51

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2016

19
14
4

Med familiesaker mener vi klientsaker der vi har arbeidet med flere enn én person fra samme familie samtidig.

ATV Stavanger
ATV Stavanger ble etablert i 2008. Kontoret ble da samfinansiert av Stavanger kommune og staten ved
Barne- likestillingsdepartementet (BLD). I 2016 gir kontoret i Stavanger tilbud til befolkningen i
kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Rennesøy, Finnøy og Hå.
I tillegg har kontoret i 2016 driftet to prosjekter, ett finansiert av Egmont-fondet og ett finansiert av
Justisdepartementet (se kapittelet «Kunnskapsutviklingsprosjekter i ATV»). Gjennom året har det
arbeidet ni terapeuter ved senteret, fordelt på 7,7 årsverk, seks psykologer og tre familieterapeuter.
ATV Stavanger yter behandlingstilbud til både barn, voksne utsatte og voksne utøvere av vold i nære
relasjoner. ATV Stavanger yter både individuell behandling og gruppebehandling. I 2016 gjennomførte
kontoret to barnegrupper, en gruppe for voldsutøvende menn og to grupper for voldsutsatte kvinner.
Ved kontoret har det også blitt gjennomført flere forbyggende kurs. Et kurs for foreldre som har vokst
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opp med vold; «Bryt voldsarven», og et kurs for ungdom som også har en oppvekst med vold; «Å legge
voldsoppveksten bak seg». Det tredje kurset er for kvinner utsatt for partner vold der målet er å unngå
at de etablere seg i nye voldelige forhold; «Fra partnervold til partnervalg».
Klientaktivitet ATV Stavanger
2016
170

Nye klienthenvendelser i 2016 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom
Voldsutsatte barm
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

54
15
1
28
71
1

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2016 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

139
163
307

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2016

59
65
49

Med familiesaker mener vi klientsaker der vi har arbeidet med flere enn én person fra samme familie samtidig.

ATV Bergen
ATV Bergen samfinansieres av Bergen kommune og staten ved Barne-, og likestillingsdepartementet
(BLD). ATV Bergen ble opprettet våren 2013. Kontoret har i 2016 bestått av tre psykologer i
vårsemesteret fordelt på tre årsverk, og fra mai 2016 fire psykologer fordelt på fire årsverk.
ATV Bergens mandat inkluderer både de som utøver vold og de som utsettes for vold i nære relasjoner,
og behandlingstilbudet gis til innbyggere i Bergen kommune. ATV Bergen har tilbakelagt sitt tredje hele
driftsår. Det er viktig for kontoret å opprettholde en stabil klinisk drift med et allsidig tilbud i form av
individuell terapi, gruppeterapi, partnersamtaler og konsultasjoner.
ATV Bergen får mange henvendelser som faller utenfor ATV Bergens mandat. I mange av disse sakene
har kontoret allikevel tilbudt konsultasjoner. Det har vært viktig å betjene alle henvendelser på en god
måte, og kunne vise til andre deler av hjelpeapparatet. I løpet av 2016 har en løpende dialog med Os
kommune resultert i at Os kommune har budsjettert med og besluttet et samarbeid med ATV fra og
med andre halvår 2017.
Antallet henvendelser til ATV Bergen i 2016 tyder på at kontorets behandlingstilbud er godt kjent for
våre samarbeidspartnere, og at tilbudet når ut til mange av de som har behov for å benytte kontorets
tjenester. Pågangen var så stor høsten 2016, at det ble iverksatt inntaksstopp fra 1.des. 2016 til 15.
februar 2017.
Den kliniske virksomheten ved ATV Bergen i 2016 har bestått av individuell behandling, partnersamtaler,
familiesamtaler og ulike gruppetilbud. Gruppetilbudet har bestått i en flerfamiliegruppe organisert og
driftet sammen med familievernkontorene i Bergen (voldsutsatte barn og trygg omsorgsperson) og
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gruppe for utsatte kvinner med fokus på stabilisering og bearbeiding av voldserfaringer, hvorav en
gruppe ble ferdigstilt våren 2016, og en ny startet opp høsten 2016. Høsten 2016 har kontoret rekruttert
klienter til ikke-voldsgruppe for menn, som er klar til å starte opp i januar 2017.
ATV Bergen har hatt undervisningsoppdrag og det er blitt arrangert tre kurs, med god oppslutning.
Kontoret har undervist på en stor konferanse om vold i nære relasjoner i Warszawa.
Klientaktivitet ATV Bergen
2016
173

Nye klienthenvendelser i 2016 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom
Voldsutsatte barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

78
15
6
20
50
4

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2016 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

55
68
123

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2016

28
31
21

Med familiesaker mener vi klientsaker der vi har arbeidet med flere enn en person fra samme familie samtidig.

SAMARBEID MED FAMILIEVERNET I NORGE
Samarbeid på nasjonalt plan (Bufdir)
ATV samarbeidet i 2014 med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om utarbeidelse av to
planer: «Plan for utvikling og styrking av behandlingstilbudet til barn som har vært utsatt for vold og
overgrep i nære relasjoner og til unge volds utøvere» og «Plan for utvikling og styrking av familievernets
tilbud til utøvere av vold i nære relasjoner». ATV har i 2016 inngått en intensjonsavtale om samarbeid
med Bufdir som beskriver ulike områder for samarbeid:
•
•
•
•

Samarbeid om kompetanseheving og utviklingsprosjekter rettet mot familievernets behov, som f.
eks. utvikling og utprøving av et tilbud til unge utøvere av vold i nære relasjoner
Samarbeid med ATV om arrangering av Nordisk konferanse om vold og behandling (hvert andre år)
Tilrettelegge for samarbeid mellom ATV og spisskompetansemiljøet for voldsarbeidet i
familievernet
Tilrettelegge for samarbeid mellom lokale ATV-kontorer og familievernkontorene

ATV har i siste halvår av 2016 hatt regelmessige møter med spisskompetansemiljøet for voldsarbeidet i
familievernet, som er lokalisert til Enerhaugen familievernkontor i Oslo. Det er i 2016 også ferdigstilt
samarbeidsavtaler mellom alle ATV-kontorer og familievernkontorer lokalt. Ut fra det beskrevne anses
føringene i tilskuddsbrevet fra staten som fulgt opp fra ATVs side.
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Det er i løpet av 2016 ferdigstilt lokale samarbeidsavtaler mellom ATV og lokale familievernkontor. I
siste halvår av 2016 har det også vært gjennomført regelmessige møter med spisskompetansemiljøet for
voldsarbeidet i familievernet, som er lokalisert til Enerhaugen familievernkontor i Oslo.

Samarbeid på lokalt plan
ATV Tromsø
ATV Tromsø har hatt flere samarbeidsmøter med Familievernkontoret i Tromsø angående kliniske saker
og samarbeid. Begge instansene har jobbet med formulering av en samarbeidsavtale som omhandler
bl.a. henvisningsrutiner mellom instansene, samarbeid om kliniske saker, faglig utvikling, m.m.
Samarbeidsavtalen ble forankret hos begge instansene og underskrevet av ledere i november 2016. ATV
Tromsø og Familievernkontoret hadde en felles fagdag om Abuse Clarification Process - metoden
(Avklaringsprosess etter vold/overgrep). Metoden er opprinnelig utviklet i USA for familiearbeid etter
seksuelle overgrep og ATV Tromsø har implementert metoden i voldssaker. Metoden går i korthet ut på
at den som har utøvd vold eller overgrep, som en del av sin terapi, skriver et brev til barna. Brevet skal
inneholde fire bestemte temaer, der det viktigste er at den som har utøvd vold klarer å formidle at
han/hun tar ansvar for volden. Brevet kan leses for barna på avklaringsmøtet. Dette forutsetter at barna
følges opp av en terapeut, at den voksnes og barnas terapeut samarbeider, og at møtet skjer på barnas
premisser. Hensikten med metoden er både at den som har utøvd volden skal få økt innsikt og
erkjennelse av egen voldsbruk, og at de berørte barna skal fratas følelse av skyld og ansvar. ATV Tromsø
og Familievernkontoret i Tromsø underviste om metoden på ATV Drammens jubileumskonferanse i
november.
ATV Oslo
ATV Oslo har hatt godt samarbeid med Familievernkontoret på Enerhaugen. Samarbeidet med de to
andre familiekontorene i Oslo, Christiania Torv og Homansbyen, har blitt nedprioritert av
kapasitetshensyn. ATV Oslos vurdering har vært å lage et godt samarbeid med ett kontor først, for så å
bruke erfaringene overfor de to andre familievernkontorene. Det har vært jevnlige møter med leder på
kontoret på Enerhaugen. Det er blitt laget rutiner for henvisning av klientsaker mellom kontorene, og
det har vært noen pilotsaker hvor både ATV og familievernet gir et tilbud inn i den samme familien. ATV
og familievernet holder hverandre gjensidig oppdatert på de gruppetilbudene som tilbys til klienter.
Familievernet og ATV ønsker å samarbeide om å tydeliggjøre kriterier for klientseleksjon, slik at klienter
med voldsproblematikk får et best mulig faglig forsvarlig tilbud for sine problemer. Dette vil kreve et
tettere og mere forpliktende samarbeid mellom ATV og familiekontorene om klienter som er berørt av
vold i nære relasjoner. En forpliktende samarbeidsavtale ble utarbeidet og underskrevet i desember i
2016 og kontorene har opprettet egne kontaktpersoner for videre samarbeid.
ATV Kristiansand
ATV Kristiansand og Familievernkontoret har en formalisert samarbeidsavtale som fungerer bra.
Samarbeidsavtalen omhandler gjensidig henvisning, informasjonsdeling og klinisk samarbeid om saker
og andre faglige samarbeidsområder der målet er å utvikle og dele kompetanse og erfaring som for
eksempel fagdager, kurs og gruppebehandling. ATV henviser voldsutsatte til familievernet, og
voldsutøver og partner til parterapi. Familievernet henviser utøvere til ATV. Familievernkontoret fikk i
2016 en ny leder og forventningen er at den gode kontakten opprettholdes og videre
samarbeidsmuligheter diskuteres i 2017.
ATV Stavanger
ATV og familievernkontoret i Sør-Rogaland har et tett og formalisert samarbeid. To ganger i året møtes
behandlerteam fra ATV og familievernet. Det arrangeres også en årlig felles fagdag for alle terapeutene
som jobber på de to stedene. ATV tilbyr hospitering for terapeuter fra familievernkontoret. To av
terapeutene der har blitt opplært i Isdal/ATV sin gruppemodell for voldsutøvere. Terapeuter fra
familievernkontoret og ATV har valgt ut saker der de jobber sammen om familien. Det er da fokus på
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hvordan det skal sikres gode overføringer fra familievernet til ATV, og omvendt. Det prøves også ut at
terapeuter fra ATV hospiterer på familievernkontoret i en fase av familievernets arbeid med en
familie. Målet med arbeidet er å utvikle terapeutiske arbeidsmodeller som kan anvendes i flere saker.
ATV Arendal
ATV Arendal og Familiekontoret i Aust-Agder har en skriftlig samarbeidskontrakt, og har utviklet en
gjensidig henvisningspraksis. I løpet av 2016 har denne resultert i at Familiekontoret henviser utøvere av
vold i nære relasjoner til ATV Arendal, og ATV Arendal henviser utsatte til Familiekontoret. Det er gjort
avtale om at partnere til ATV Arendal sine klienter kan få et behandlingstilbud på Familiekontoret. ATV
Arendal og Familiekontoret utveksler fagkunnskap og samarbeider i enkeltsaker.
ATV Asker og Bærum
I 2016 har ATV Asker og Bærum jobbet aktivt for å bedre samarbeidsrelasjonene til Familievernkontoret
Sandvika. Det har blitt gitt undervisning til alle ansatte ved kontoret om vold og voldsbehandling. I
tillegg har kontoret inngått en skriftlig kontrakt om samarbeidet med Familievernkontoret Sandvika.
ATV Drammen
ATV Drammen har et godt etablert samarbeid med Familievernkontorene Drammen og Kongsberg. En
sentral del av samarbeidet består av fagutvikling om vold i nære relasjoner. Eksempelvis felles fagdager
eller konsultasjon etter behov. I tillegg er samarbeidet orientert om klientvirksomheten. Eksempelvis
har ATV Drammen kun tilbud til utøvere, og kan henvise utsatte til Familievernkontoret.
Familievernkontoret på sin side kan henvise utøvere til ATV, unge og voksne som trenger noe mer enn
det rammene ved Familievernkontoret kan tilby. Det er også mulighet for veiledning fra ATV i konkrete
voldssaker. Formalisert samarbeidsavtale foreligger.
ATV Telemark
ATV Telemark og Grenland familiekontor startet i 2015 et målrettet samarbeid hvor det ble inngått en
samarbeidskontrakt. Dette innebærer at det skal gjennomføres regelmessige møter. Sammen er det
invitert personer til «Bryt Voldsarven» kurs. Dette er et tidlig forebyggende tiltak for å hindre at volden
som de voksne selv har vært utsatt for, men ikke utøvet, skal fortsette i generasjoner. Det ble avholdt to
«Bryt Voldsarven» kurs i 2016 både under vår- og høstsemesteret. Dette samarbeidet, samt kursene,
ønskes videreført i 2017.
ATV Vestfold
Dersom partneren til en klient som går i behandling ved ATV selv har behov for terapi, henvises
vedkommende videre til Partnertjenesten. Partnertjenesten består av to terapeuter ved
Familievernkontoret i Vestfold. ATV Vestfold har i 2016 også hatt fem samarbeidsmøter med
Partnertjenesten. ATV Vestfold har to faste undervisningsdager i året for de ansatte ved
Familievernkontoret i Vestfold der det undervises om vold, og der Familievernkontoret forteller om sine
tilbud. ATV Vestfold og Familievernkontoret i Vestfold (en psykolog fra hvert kontor) har hatt et
samarbeid om å arrangere et Bryt Voldsarven kurs.
ATV Nedre Romerike
ATV Nedre Romerike avsluttet sitt veilederengasjement overfor Familievernkontoret etter 1. halvår. Det
er inngått en samarbeidsavtale knyttet til konkret samarbeid i enkeltsaker samt utviklet samarbeid
knyttet til konkrete prosjekter.
ATV Bergen
Leder ved ATV Bergen har faste møter med lederne av de tre familievernkontorene i Bergen to ganger i
året. I disse møtene oppdateres det om aktuell status, orienteres om utviklingsprosjekt og drøftes
tilstøtende faglige utfordringer. I 2016 ble det arrangert en felles fagdag for familiekontorenes og ATVs
ansatte. Samarbeidet med familievernet er formalisert i en skriftlig samarbeidsavtale.
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ATV Bergen tilbyr, i samarbeid med familievernkontorene i Bergen, et gruppetilbud for barn og unge
som har opplevd vold i familien. Barna kommer sammen med den forelderen som ikke har utøvd vold.
Våren 2016 deltok i alt fem mødre og ni barn i gruppen, som blir ledet av en terapeut fra ATV og to
terapeuter fra familievernet. Familiene rekrutteres fra ATV sine klienter, så vel som fra familievernets.
ATV Bergen og familievernet har en målsetting om å fortsette å drive slike grupper sammen, og arbeider
med å rekruttere klienter til oppstart av ny gruppe i 2017.

KUNNSKAPSUTVIKLINGSPROSJEKTER I ATV
«Si det videre»
ATV Oslo og ATV Asker & Bærum ble i mai 2015 tildelt prosjektmidler fra Bufdir til utvikling og
gjennomføring av informasjonssamtaler med barn. Prosjektet var tidsavgrenset fra og med september
2015 til september 2016. I 2016 ble prosjektet videreført med midler for ytterligere ett år, fram til
september 2017, samtidig som ATV Drammen fikk prosjektmidler til å delta i gjennomføringen av
prosjektet. Majoriteten av voldsutøverene ATV møter har barn, og mange av dem er under 18 år.
Volden mellom de voksne rammer også barna og volden er en krenkelse av barns grunnleggende
rettigheter. Metoden innebærer både individuelle samtaler med foreldre (utøver og utsatt) og barna (618 år), samt familiesamtale med alle de involverte til stede. Prosjektets mål er å undersøke hvordan ATV
og andre som arbeider med voldsproblematikk, best kan ivareta barnas informasjonsbehov på en trygg
måte.
Barna til voldsutøverene trenger informasjon om normalreaksjoner på å leve med familievold, og få
kunnskap om behandlingen til forelderen som får et tilbud på ATV. Dette er et viktig tiltak for å
forebygge og redusere risikoen for senvirkninger av å leve med familievold. Så langt vurderes prosjektet
til å være svært verdifullt. Å høre barna fortelle om sine erfaringer, har fått stor betydning for hvordan
terapeutene arbeider med utøvere av vold i nære relasjoner. Det har også bidratt til at samarbeidet med
partnerne har blitt intensivert.
Informasjonssamtaler med barn innebærer mange dilemmaer knyttet til sikkerhet og taushetsplikt, og til
samarbeid mellom flere behandlere og flere foresatte. Disse problemstillingene vil bli grundig undersøkt
i prosjektet og vil munne ut i en veileder knyttet til informasjonssamtaler med barn.

«Si det som det er! Undervisning om familievold i skolen»
“Jeg har tenkt så mange ganger; hvis bare noen holdt et sånt foredrag for meg da jeg gikk i 8.klasse...
Eller helst enda tidligere, da hadde jeg turt å si fra tidligere - og sluppet noen av de verste
voldshendelsene som enda sitter brent fast i minnet”.
Prosjektmedarbeider (20 år)
«Si det som det er!» ble gjennomført i Norge fra juni 2014 - juni 2016, finansiert av Egmont Fonden og
Justis- og Beredskapsdepartementet. Prosjektets hovedmål var å styrke grunnskolens rolle i forebygging
av vold, og bidra til at vold blir et fast tema i undervisning etter at læreplanen ble endret i 2013. «Si det
som det er!» har undervist over 5000 elever og lærere, hvor seks ungdommer fra Forandringsfabrikken
(som selv vokste opp med vold) deltok for å vise at vold kan snakkes om. Det er sendt gratis
undervisningsmateriell til skoler og andre instanser i 77 kommuner landet rundt, og filmen «Den
perfekte middag» nærmer seg 5000 visninger på websida www.stoppvold.no. Voldsforebygging i skolen
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og prosjektet er blitt presentert på konferanse for kommunepsykologer, og i tillegg på flere andre
konferanser. Prosjektets sluttrapport blir publisert våren 2017.

«Å legge voldsoppveksten bak seg»
«Å legge voldsoppveksten bak seg» er et forebyggende tiltak rettet inn mot unge mennesker (16 – 24
år) som har hatt en oppvekst med vold i egen familie. Mange unge går alene med sin oppvekst med
vold. Unge som har vokst opp med vold, utgjør en viktig risikogruppe for utvikling av en rekke
problemer. En oppvekst i vold gir økt risiko for psykiske lidelser, lærevansker, rusproblemer,
livsmestringsproblemer, overvekt, psykosomatiske lidelser, og ikke minst en økt risiko for å utvikle egne
voldsproblemer i sine relasjoner eller for å komme inn i relasjoner der man blir utsatt for vold.
Karakteristisk for denne gruppen unge er at de ikke tidligere har blitt spurt om, eller fått anledning til, å
snakke om og bearbeide sine erfaringer. Det er blitt gjennomført ett kurs for en gruppe bestående av
syv unge som har vokst opp med vold. Dette kurset skal inngå som ett av tilbudene i ATV Stavanger. I
tillegg vil det arbeides for å implementere tilbudet til det øvrige hjelpeapparat. Formålet med tiltaket er
å nå fram til og utvikle en god forebyggende metode for denne målgruppen. Dette skjer ved å rekruttere
til kurs for unge som har vokst opp med vold, utvikle en manual for slike kurs, og spre denne
kunnskapen til andre fagpersoner gjennom både nettverksgrupper og kurstilbud. Prosjektet er finansiert
av Justis- og beredskapsdepartementet og er gjennomført ved ATV Stavanger. Prosjektperioden har
vært fra september 2015 til september 2016.

«Rødt kort»
Prosjektet «Rødt kort» er gjennomført ved ATV Drammen og har som formål å forebygge vold i nære
relasjoner. Tiltaket er rettet mot ungdom fra 15- 19 år som har volds- eller aggresjonsproblemer i det
offentlige rom, men ennå ikke har brukt vold mot partner eller barn. Tiltaket ble finansiert av
Justisdepartementet i perioden september 2015 til september 2016. Det ble ikke avholdt gruppekurs på
vårparten grunnet for få aktuelle kandidater. De som passet til tilbudet, fikk derfor individuell oppfølging
ved ATV. I henhold til fremdriftsplanen ble det utarbeidet en veileder om ungdomstilnærmingen til ATV
som er ment for forebygging og behandling av ungdom med volds- og aggresjonsproblemer.
Nyhetsverdien av tiltaket lå både i å tenke forebygging og ikke kun behandling av vold, samt at flertallet
av ungdommene ikke kom frivilling, men at kurset var en del av deres ungdomsoppfølging fra
konfliktrådene. Erfaringene tilsier at mange av ungdommene trenger mer enn kun ett kurs. De er
bærere av tilknytningstraumer som ofte krever behandling. Deres kriminelle atferd og voldsbruk henger
sammen med deres tilknytningstraumer. For å forebygge nye kriminelle handlinger blir ATVs anbefaling
å bringe helse- og psykologfaglige perspektiver i større grad inn i ungdomsoppfølgingen og
straffegjennomføringen. Se egen rapport for Rødt kort. Veilederen kan lastes ned som PDF etter
forespørsel.

FORSKNING
ATVT-studien
Alternativ til Vold har et pågående forskningsprosjekt i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om
vold og traumatisk stress (NKVTS). Alternativ til Vold-Terapistudien (ATVT- studien) ble igangsatt i januar
2010. ATVT-studien er en prospektiv prosess- og utfallsstudie av terapi med menn som søker hjelp for
vold mot partner. Fem ATV kontor er involvert i studien; Oslo, Drammen, Vestfold, Kristiansand og
Stavanger. Overordnet søker prosjektet å bringe frem kunnskap som kan bidra både til forebyggende og
behandlende intervensjoner. Prosjektet er ferdig med datainnsamlingen. Det har blitt hentet inn data
før behandlingsstart, under behandling, ved behandlingsslutt, samt 1 ½ år etter avsluttet behandling.
Det ble innhentet data fra både mennene og deres partnere. ATVT-studien vil etter hvert kunne gi svar
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på hva som kan være virksomme faktorer i behandling for de ulike grupper av menn som oppsøker ATV.
Det har blitt publisert flere artikler fra studien. Resultater fra studien har også blitt presentert i
plenumsforedrag på nordiske og europeiske konferanser.
Studien «Fedre, rus og vold»
Henning Mohaupt ved ATV Stavanger er tatt opp som doktorgradsstipendiat ved UiO med et prosjekt
der han ser på mannlige voldsutøveres reflekterende fungering og mentalisering knyttet til deres
fedrerolle. Stipendiatperioden er fra august 2016 til desember 2018. Hovedveileder er Fanny Duckert
ved UiO, biveileder er Ingunn R. Askeland ved NKVTS. Prosjektet er et samarbeid mellom ATV og
Kompetanse-senter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), hvor kontaktperson er Sverre Nesvåg.
Datainnsamlingen ble startet opp i 2012 og ble avsluttet i 2015. Til sammen foreligger det nå data og
intervjutranscript for 40 menn som går i behandling ved ATV, samt 8 menn i en sammenligningsgruppe.

PUBLIKASJONER i 2016
Strandmoen, J. F., Askeland, I. R., Tjersland, O. A., Wentzel-Larsen, T., & Heir, T. (2016). Intimate Partner
Violence in Men Voluntarily Attending Treatment: A Study of Couple Agreement. Violence and
Victims, 31(1), 124-134. doi:10.1891/0886-6708.VV-D-13-00193
Lømo, B., Haavind, H., & Tjersland, O. A. (2016). From Resistance to Invitations: How Men Voluntarily in
Therapy for Intimate Partner Violence May Contribute to the Development of a Working Alliance.
Journal of Interpersonal Violence. doi:10.1177/0886260516628290.
Mohaupt, H. & Duckert, F. (2016): Parental reflective functioning in fathers who use intimate partner
violence: Findings from a Norwegian clinical sample. Nordic Psychology,
doi:10.1080/19012276.2016.1162107

UTADRETTET VIRKSOMHET
Utadrettet virksomhet er et av ATVs hovedvirksomhetsområder. Gjennom dette arbeidet ønsker ATV å
bidra til økt allmenn bevissthet omkring temaet vold i nære relasjoner, og et bedre kunnskapsnivå hos
alle profesjonelle som kommer i kontakt med denne problematikken. Samtidig søkes det gjennom
presentasjonen av ATVs forståelse av vold å påvirke allmennhetens holdninger til voldsproblematikk.
Den utadrettede virksomheten som drives ved ATV, deles inn i fire kategorier:
•
•
•
•

Kunnskapsformidling
Medieoppslag
Eksterne samarbeidsprosjekter
Internasjonale samarbeidsprosjekter.
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Oversikt over den utadrettede virksomheten i 2016
Utadrettet virksomhet / kunnskapsformidling
Antall

Deltakere

Timer

Kurs

65

3188

393

Konferanser

21

3217

40

Forelesninger

81

3794

193

Studiebesøk

9

76

18

Veiledninger

44

320

515

Kurs ATV har arrangert selv

16

433

128

Totalt

236

11028

1287

Medier
ATV har lang tradisjon på å være aktive formidlere av sitt fagfelt i media. Gjennom året har
organisasjonen både vært intervjuobjekter og blitt omtalt i tilknytning til ulike saker i ulike medier. ATV
har vært i 111 tradisjonelle nettbaserte medieoppslag, samt 33 oppslag i sosiale medier. 28 av de
tradisjonelle oppslagene kom på begynnelsen av året i etterkant av at New York Times publiserte en
artikkel om erfaringen som ATV gjorde i UDI-prosjektet. Majoriteten av oppslagene i sosiale medier var
knyttet til markedsføring av kurs som ATV arrangerte. I tillegg har ATV vært intervjuet i 29 avisoppslag,
ni radiosendinger og fire TV-innslag. Dette dokumenterer en bred medieprofil i året som gikk.

Eksterne samarbeidsprosjekter
ATV Tromsø var i 2016 en del av arrangørgruppen bestående bl.a. av RVTS Nord, barneverntjenesten og
Statens Barnehus som jobbet med å forberede «Januarkonferanse om vold og seksuelle overgrep».
Dette er en regional konferanse som arrangeres hvert år.

Internasjonale samarbeidsprosjekter
ATV har i 2016 samarbeidet med det tsjekkiske departementet for menneskerettigheter om prosjektet
«Domestic and Gender-based Violence & and Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life
Balance». Barbora Jakobsen, kontorleder ved ATV Tromsø og ansvarlig for prosjektet i ATV hadde
sammen med ATVs direktør Marius Råkil et innlegg på 60th Commission on the Status of Women i FN i
mars 2016. Det tsjekkiske fengselsdirektoratet, kunnskapsdepartementet, Open Society Fund Prague og
familievernkontoret i Fredrikstad har bidratt med å organisere flere av undervisningsoppdragene i
prosjektet.
ATV har blitt invitert til å være med i det europeiske nettverket “Work With Perpetrators - European
Network”. Dette er det første europeiske nettverket for organisasjoner som arbeider med utøvere av
vold i nære relasjoner. ATV ble opptatt som medlem av nettverket høsten 2014. På nettverkets årsmøte
i desember ble direktøren i ATV valgt inn i styret. Ved utgangen av desember har nettverket 34
medlemsorganisasjoner. www.work-with-perpetrators.eu
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Den nordiske konferansen «Confronting Gendered Violence: Focus on Perpetrators» ble i perioden
30.11-2.12.2016 avholdt i Helsinki, Finland. Hovedarrangør var Nordisk Ministerråd og RIKK (Institute for
Gender, Equality and Difference, ved Universitetet på Island). ATV og andre nordiske organisasjoner var
medarrangør av konferansen.

STUDENTER
•
•
•
•

ATV Asker og Bærum har hatt psykologistudent i hovedpraksis fra Universitetet i Bergen.
ATV Bergen har hatt en psykologistudent fra Universitetet i Bergen som gjennomførte sin eksterne
praksis ved ATV Bergen (hovedpraksis på 20 uker).
Nedre Romerike har hatt en student fra Universitetet i København i høstsemesteret.
Oslo har hatt to studenter i hovedpraksis fra embetsstudiet i psykologi (UiO).

BEHANDLINGSSAMARBEID I NORDEN
ATV Åland

ATV har siden 2002 bistått myndighetene på Åland (Finland) i arbeidet med å opplære terapeuter og
etablere et behandlingstilbud til menn som utøver vold mot sin samlivspartner. Tilbudet kalles ATV
Åland og startet opp offisielt i februar 2004. Marius Råkil har representert ATV Norge i dette
samarbeidet i 2016.

ATV Roskilde

Siden våren 2003 har ATV vært konsulent og veileder for Roskilde Amt i Danmark som har gjort
forarbeidet til et behandlingstilbud til voldsutøvende menn på Sjælland. Tilbudet ble startet opp i
desember 2003, og virker under navnet ATV Roskilde. ATV Roskilde drives i dag av Roskilde kommune.
Martin Ekelund har representert ATV Norge i dette samarbeidet i 2016.

ATV Täby (Stockholm)

Den 11. september 2007 startet ATV Täby opp i Sverige. Täby er en kommune i Stockholms län nordøst
for hovedstaden. Täby kommune har inngått en samarbeidsavtale på samme vilkår som ATV Åland og
ATV Roskilde. Virksomheten ved ATV Täby inkluderer behandlingstilbud til voldsutsatte kvinner og barn,
i tillegg til behandlingstilbudet til voksne voldsutøvere, primært menn. Marius Råkil har representert
ATV Norge i dette samarbeidet i 2016.

ATV Kalmar

Den 1. september 2008 startet ATV Kalmar opp i Sverige. ATV Kalmar har inngått en samarbeidsavtale
på samme vilkår som ATV Åland, ATV Roskilde og ATV Täby. Virksomheten ved ATV Kalmar inkluderer et
behandlingstilbud til voldsutsatte kvinner og barn, i tillegg til behandlingstilbudet til voksne
voldsutøvere, primært menn. Virksomheten er et samarbeid mellom kommunene Kalmar, Nybro,
Torsås, Emmaboda, Mönsterås, Borgholm og Mörbylånga. Marius Råkil har representert ATV Norge i
dette samarbeidet i 2016.

ATV Jönköping

ATV Jönköping hadde formell oppstart i januar 2013. Det er inngått en samarbeidsavtale på samme
vilkår som for de øvrige nordiske ATV-kontorene. Fra svensk side er det Jönköpings kommun og
Jönköpings Läns landsting (regional helsemyndighet) som er ATVs kontraktspartnere.
Behandlingstilbudet ved ATV Jönköping retter seg primært mot utøvere av vold i nære relasjoner.
Tormod Flatby Lindheim har representert ATV Norge i dette samarbeidet i 2016.
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ATV Nacka (Stockholm)

Det ble i januar 2013 inngått en samarbeidsavtale med Nacka kommun i Stockholms län om
etableringen av ATV Nacka, på samme vilkår som for de øvrige nordiske ATV-kontorene.
Behandlingstilbudet ved ATV Nacka retter seg mot både utøvere av, og voksne utsatte for vold i nære
relasjoner. Cecilie Guldvog har representert ATV Norge i dette samarbeidet i 2016.

ATV Island

Etter mange års uformelt faglig samarbeid ble det i 2011 inngått samarbeidsavtale med psykologene
Einar Gylfi Jonsson og Andrés Ragnarsson om et ATV-tilbud i Reykjavik. Disse to psykologene har i en
årrekke stått for behandlingstilbudet til utøvere av vold i nære relasjoner på Island. I 2014 har ATV
Island knyttet til seg en psykolog i Akureyri (utøvertilbud) og to barneterapeuter i Reykjavik. Tilbudet
finansieres av likestillingsmyndighetene på Island. Per Isdal og Marius Råkil følger opp samarbeidet med
Island fra ATV Norges side.
For alle de nordiske virksomhetene er det inngått samarbeidskontrakt med lokale eiere / myndigheter
som sikrer vilkårene for bruk av ATV sitt navn og logo, samt faglig samarbeid og økonomiske forhold.
Nærmere informasjon om de nordiske ATV-kontorene finnes på ATVs webside.

LIKESTILLINGSSITUASJONEN I ATV
ATV har et uttalt likestillingsperspektiv både på sitt faglige arbeid og på interne forhold i organisasjonen.
Pr. 31.12.2016 var det 55 ansatte i ATV fordelt på 11 avdelinger og 48,3 årsverk.
Personalgruppen består av 14 menn og 41 kvinner, hvorav kvinnene utgjør 75% og mennene utgjør 25%.
I alt er 12 personer ansatt i deltidsstillinger, hvorav tre er menn og ni er kvinner.
Av de deltidsarbeidende i ATV utgjør da kvinnene 75% og mennene 25%. Noen ønsker å arbeide i
redusert stilling på grunn av egne barn i barnehage- og skolealder. Noen arbeider i deltidsstillinger fordi
de også arbeider i andre organisasjoner som ATV har en samarbeidsrelasjon til, for eksempel NKVTS og
familievernet.
Den allmenne målsetning for organisasjonen er lik representasjon av kvinner og menn. Den
skjevfordelte kjønnsfordelingen blant terapeutene i ATV avspeiler at det rekrutteres langt flere kvinner
enn menn inn på psykologstudiet ved universitetene.
I 2016 har ATV fortsatt en organisasjonsstruktur med tre ledernivåer, kontorleder ved det enkelte ATVkontor, regionledere (Vest, Sør og Øst), og en ledergruppe for stiftelsen sentralt. Blant kontorlederne var
det i 2016 ni kvinner og to menn. I stiftelsens ledergruppe var det tre kvinner og to menn.
Arbeidsordningen er like for kvinner og menn i ATV. Det legges vekt på å tilrettelegge spesielt for
småbarnsforeldre. Det er ikke noe som sier at siste års lønnsoppgjør i ATV har medført skjevfordelte
lønnsvilkår på bakgrunn av kjønn.

PERSONALARBEID (HMS og arbeidsmiljøtiltak)
ATVs HMS – og personaladministrative systemer har blitt arbeidet med og videreutviklet også i 2016.
Alle kontorer i organisasjonen har gjennomført vernerunde med påfølgende risikoanalyse og
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utarbeidelse av handlingsplan. ATV har i løpet av 2016 vokst med 10 ansatte til 55 medarbeidere. I takt
med at organisasjonen har vokst har det blitt opprettet et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Verneombudene
har gjennom hele året jobbet aktivt med HMS arbeidet i samarbeid med ledelsen og HR
administrasjonen.
Ledelsen, sammen med administrasjonen har merket at organisasjonens aktivitetsnivå har økt i løpet av
2016. Som en naturlig konsekvens har behovet for flere ressurser meldt seg. Administrasjonen har blitt
utvidet med to personer i løpet av året. En HR-konsulent er ansatt i et 100% engasjement i Stiftelsen, og
ATV Stavanger har ansatt en administrasjonssekretær i et 70% engasjement, begge med kontrakt ut
2017.
Som foregående år har administrasjonen bistått ledere i personalsaker og sykefraværsoppfølging, samt
kontoradministrative saker. Det har vært et stort ønske og behov for å få til en digital hverdag.
Personalarkiv er digitalisert og administrasjonen har fokus på å få på plass et kvalitetssikkert og effektivt
HR system. ATVs bedriftshelsetjeneste har bistått ved behov. Videre har administrasjonen bidratt til
opplæring av nyansatte.
Som en del av administrasjonens fokus på kompetanseheving, har de ansatte deltatt på ulike kurs som
omhandler HR og arbeidsmiljø, samt kurs i lønn og pensjon.

ORGANISASJONSKART

Styret
Direktør
Nestleder
Ledergruppen

Adm.stab
Region øst
ATV Oslo
ATV Drammen
ATV Asker &
Bærum
ATV Nedre
Romerike

Region sør
ATV Vestfold
ATV Telemark
ATV Arendal
ATV Kristiansand

ATV Tromsø

22

Region vest
ATV Stavanger

ATV Bergen

ATVs ARBEID MED SÆRLIGE BELASTNINGER KNYTTET TIL ARBEID MED VOLD
(TRAUMATISERING OG SEKUNDÆRTRAUMATISERING)
ATV har gjennom de siste årene prioritert arbeidet med å forebygge sekundær-traumatiseringsprosesser
og belastningsreaksjoner blant personalet. Da organisasjonen begynte å systematisere dette arbeidet
for ca. 10 år siden, ble det laget et policydokument. Dokumentet gir retningslinjer for arbeidet med å
forebygge traumatisering og sekundærtraumatisering hos de ansatte i ATV. Dette er potensielt alvorlige
tilstander som kan oppstå som reaksjoner på klienters væremåte, eller som et resultat av å høre på
mange historier om alvorlig vold og traumatiske erfaringer. Denne problematikken krever virkemidler i
tillegg til de som settes inn for at medarbeidere ikke skal bli utbrente eller utslitte. Dokumentet
beskriver også de ansattes ansvar og rettigheter i forhold til problematikken, og ledelsens ansvar for å ta
problematikken på alvor. ATV erkjenner at arbeidet med vold innebærer en risiko for traumatisering og
sekundærtraumatisering. Det gjelder alle medarbeiderne, også de med administrativt ansvar.
Medarbeidere som jobber med barn og ofre for vold/traumer, er mest utsatt for
sekundærtraumatisering. Arbeid med voldsutøvere kan tenkes å gi noe større risiko for traumatisering.
Arbeidet kan også trigge egne traumehistorier (retraumatisering).
Kvaliteten på medarbeidernes arbeid avhenger av god oppfølging. Organisasjonen ønsker å være en god
modell når det gjelder personalomsorg i arbeid med vold og traumer. Gjennom arbeid med tematikken
økes kunnskapsgrunnlaget hos alle ansatte, samtidig som de ansattes bevissthet og sensitivitet for egne
og andres reaksjoner oppøves. Som en del av organisasjonens faglige innsats på dette området, har ATV
knyttet til seg psykologer som kan gå inn og gjøre et debriefingsarbeid med ansatte når de har vært
utsatt for påkjenninger eller spesielle belastninger. I tillegg løftes dette temaet i organisasjonens faglige
fora.
ATV har i 2016 hatt mange forespørsler om kurs og foredrag om denne tematikken. ATV har også hatt
personalgrupper i veiledning der sekundærtraumatisering og belastningsreaksjoner har vært en sentral
del av bestillingen. Internt i ATV har det vært arbeidet med oppfølging og tilrettelegging, bl. a. med
referanse til prinsippene om inkluderende arbeidsliv.

ORGANISASJONSUTVIKLING
ATV har de senere år vært gjennom betydelig vekst. Denne veksten har fordret et arbeid med ATV som
organisasjon, slik at de nye oppgavene organisasjonen har fått kan forvaltes på en god måte. Den
sentrale ledergruppen i ATV har også i 2016 jobbet aktivt med å utvikle ATV i retning av å bli en enda
mer profesjonell og dynamisk kunnskapsorganisasjon. Det ble i 2015 igangsatt et arbeid med fornyelse
av logo og nettsider. Hele personalgruppen i ATV har vært involvert i prosessen, og arbeidet har således
vært godt forankret i hele organisasjonen. Ny logo ble ferdigstilt i 2016. Nye nettsider blir lansert 8.
mars 2017.

REGNSKAP OG REVISJON
Stilling og resultat
Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av Stiftelsen Alternativ til Volds eiendeler og
gjeld, finansielle stilling og resultat. Årsregnskapet for 2016 er satt opp under forutsetning av
fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Alternativ til
Vold har anvendt de offentlige tilskuddene organisasjonen har mottatt i tråd med vilkårene for
23

tildeling. Driftsoverskuddet for 2016 beløper seg til kr. 395 733,-. Driftsoverskuddet for 2016
legges til egenkapitalen.
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Resultatregnskap for 2016
Stiftelsen Alternativ til Vold

Statlig tilskudd
Prosjektinntekter
Kommunalt tilskudd
Klientinntekter/undervisning/andre inntekter
Interninntekter

Note

2016

2015

7
5
7
5
9

29 269 000
4 332 257
19 891 620
3 722 242
2 860 000

24 800 000
3 172 739
18 897 444
6 559 280
3 725 000

60 075 120

57 154 463

(41 252 918)
(2 474 212)
(711 967)
(2 538 571)
(9 887 672)
(2 860 000)

(35 123 884)
(4 269 615)
(723 721)
(1 901 979)
(8 097 285)
(3 725 000)

(59 725 341)

(53 841 484)

Sum driftsinntekter
Lønn feriepenger, pensjon, arbeidsgiveravgift
Service klienter, sosiale kostnader, kurs
Honorarer
Småanskaffelser, IT, data
Annen driftskostnad
Interne belastninger

4
5
4

9

Sum driftskostnader
Driftsresultat

349 779

3 312 979

Annen renteinntekt
Annen finansinntekt

43 851
11 310

153 785
367

Sum finansinntekter

55 161

154 152

Annen rentekostnad
Annen finanskostnad

(7 555)
(1 651)

(128)
0

Sum finanskostnader

(9 207)

(128)

Netto finans

45 954

154 024

Ordinært resultat før skattekostnad

395 733

3 467 003

Ordinært resultat

395 733

3 467 003

Årsresultat

395 733

3 467 003

0
395 733

2 672 000
795 003

395 733

3 467 003

Disponering av overskudd/inndekning underskudd
Avsetning for planlagte kostnader
Annen egenkapital
Sum overføringer

2
2

Balanse pr. 31. desember 2016
Stiftelsen Alternativ til Vold

Note

2016

2015

8

1 335 963
548 824

1 515 980
646 895

1 884 787

2 162 875

15 811 287

15 616 425

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

15 811 287

15 616 425

Sum omløpsmidler

17 696 074

17 779 300

Sum eiendeler

17 696 074

17 779 300

EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

3,10

Balanse pr. 31. desember 2016
Stiftelsen Alternativ til Vold

Note

2016

2015

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Stiftelseskapital

60 000

60 000

Sum innskutt egenkapital

60 000

60 000

Annen egenkapital
Avsetning for planlagte kostnader
Annen egenkapital

0
5 429 955

2 672 000
5 034 222

Sum annen egenkapital og avsetninger

5 429 955

7 706 222

2

5 489 955

7 766 222

10
6

1 301 959
2 834 972
8 069 187

943 149
2 511 785
6 558 145

Sum kortsiktig gjeld

12 206 119

10 013 078

Sum gjeld

12 206 119

10 013 078

Sum egenkapital og gjeld

17 696 074

17 779 300

Sum egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

Oslo, 6.mars 2017

Tove Beate Pedersen
Styrets leder

Thore Langfeldt
Styremedlem

Elisabeth Christie Ørke
Styremedlem

Marius Råkil
Daglig leder

Sidsel Platou Aarseth
Styremedlem

Alternativ til Vold

Noteopplysninger 2016

Note 1 Regnskapsprinsipper
Regnskapet er satt opp etter regnskapslovens bestemmelser og er utarbeidet etter
norske regnskapsstandarder for ideelle organisasjoner/stiftelser.
Regnskapet er satt opp i samsvar for regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk
for ideelle organisasjoner.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Bevilgninger til vedtektsfestede formål
Bevilgninger til vedtektsfestede formål kostnadsføres løpende i overensstemmelse med styrets vedtak.
Skatt
Stiftelsen Alternativ til Vold er en stiftelse med ideelt formål, og har ikke erverv som formål og er således
fritatt for skatt.
Note 2 Egenkapital
Stiftelseskapital
Kapital 1.1.
Årets resultat
Sum annen egenkapital 31.12.

60 000
5 034 222
395 733
5 489 955

Note 3 Bundne midler
Stiftelsen har innstående skattetrekksmidler kr.1.590.793 og
innestående depositum-midler for husleie kr. 1.478.557.
Note 4 Lønnskostnader
Lønnskostnader
Arbeidsgiveravgift
Kostnader pensjonsforsikring
Yrkesskadeforsikring
Ref. sykepenger
Sum

2016
32 822 863
4 989 193
4 914 378
44 759
-1 518 274
41 252 918

2015
29 653 493
4 291 204
3 391 261
43 793
-2 255 868
35 123 884

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger, er ikke balanseført. Pensjonspremien
ansees i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.
Ved årets slutt var saldo på premiefondet i KLP kr. 5.552.868.
Det er utbetalt honorar til revisor med kr. 108.125 inkl .mva. for lovpålagt revisjon.
Note 5 Prosjektinntekter/klientinntekter/undervisning/andre inntekter
Dette gjelder stiftelsens inntekter fra undervisning, klientbetalinger,
og diverse prosjektinntekter. I tilknytning til disse inntektene, har SATV en del direkte
kostnader som fremkommer i egen regnskapslinje.
Note 6 Annen kortsiktig gjeld
Denne posten inneholder blant annet kr 445.983 til fire pågående prosjekter,
kr. 300.000 i særskilt tilskudd til økte pensjons- og lønnskostnader, kr. 199.721 i tilskudd til
engangsstyrking av ATV Telemark, samt regnskapsmessig vanlige periodiserte inntekter,
lønns- og driftskostnader.
Posten inneholder også ubrukte midler fra fjoråretes avsetning til planlagte kostnader.
Det ble avsatt kr 2.672.000 i 2015, hvorav 1.572.000 står ubrukt pr 31.12.2016.

Note 7 Offentlige tilskudd
Avdelinger
SATV
Oslo
Vestfold
Asker&Bærum
Drammen
Telemark
Arendal
Kristiansand
Stavanger
Tromsø
Romerike
Bergen
Totalt stiftelsen

Statlig
6 762 410
2 540 175
3 531 381
2 464 800

Kommunalt
3 120 000

3 642 316
2 087 145
1 883 345
1 638 885
2 441 171
1 741 578
1 770 111
2 408 000
29 269 000

1 253 345
1 288 884
5 329 961
1 743 000
1 770 113
1 744 000
19 891 620

Note 8 Kundefordringer
Stiftelsens kundefordringer er vurdert som sikre. Ingen tapsavsetning er foretatt.
Note 9 Interne belastinger
Interne belastninger er ført som en egen post for å synliggjøre at denne kostnaden
dreier seg om interne overføringer som knytter seg direkte til posten "interninntekter".
Note 10 Offentlig gjeld
Skyldig skattetrekk ved årsskiftet er kr. 1.557.955.
Innstående på skattetrekkskontoen er kr. 1.590,793.

Totalt
6 762 410
5 660 175
3 531 381
2 464 800
3 642 316
2 087 145
3 136 690
2 927 769
7 771 132
3 484 578
3 540 224
4 152 000
49 160 620

