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INNLEDNING
Også 2011 har vært et år preget av stort trykk på fagutvikling, høy aktivitet i
behandlingstilbudene og fortsatt stor aktivitet i den utadrettede kunnskapsformidlingen.
Evalueringsstudien av utøverbehandlingen ved ATV kom godt i gang i 2010, og
datainnsamlingen er fortsatt pågående. Studien, som er en prospektiv prosess‐ og
utfallsstudie gjennomføres ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
(NKVTS), i samarbeid med Alternativ til Vold.
Det ble i 2011 opprettet to nye ATV‐tilbud, et ATV‐kontor i Tromsø og et tilbud til
befolkningen i Skedsmo kommune på Romerike, som drives fra ATVs hovedkontor i Oslo. Det
arbeides fortsatt med å avklare mulighetene for et ATV‐kontor på Lillestrøm for
befolkningen på Nedre Romerike. Ved utgangen av 2011 jobbes det fortsatt med å klarere
finansiering av et ATV‐tilbud i Bergen.
Året 2011 viser en stor aktivitet på områdene behandling, kunnskapsutvikling og
undervisning. Til sammen 573 klienter henvendte seg til ATV og ble tilbudt behandling. Total
klientkontakt i 2011 var 893 klienter. ATV har gjennom året veiledet og undervist for 9140
personer fordelt på 218 oppdrag, og gjennom dette stått for en omfattende fagformidling og
kompetansespredning, både nasjonalt og internasjonalt. ATV fikk i 2010 anbudet på et
oppdrag for Länsstyrelsen i Stockholms Län om gjennomføring av et opplæringsprogram for
400 ansatte i sosialtjenesten. Prosjektet ble gjennomført høsten 2010 og våren 2011.
Faglige utviklingsprosjekter er viktige for ATV. Det gir en mulighet til å fordype seg i og forstå
mer av et avgrenset område av familievoldsfeltet som vi ønsker å lære mer om. ATV er glad
for at prosjektene har kunnet bli knyttet til ulike avdelingskontorer i organisasjonen, slik at
de særegne rammene for fagutvikling som følger med et prosjekt, gjøres tilgjengelig for flest
mulig av de ansatte. Gjennom året har det blitt arbeidet med tre prosjekter:
Foreldreforberedelser mot vold; ”Bryt voldsarven” ved ATV Stavanger, ”Fra kriger til bærer
av håp” ved ATV Asker og Bærum, og "Familievold og omsorg: Foreldreprosjektet" ved ATV
Oslo. Disse prosjektene har handlet om foreldre og vold, og spesifikke etniske
minoritetsgrupper og vold.
ATV mottar statlige tilskudd til driften av behandlingstilbud til utøvere av vold i nære
relasjoner, og til drift av den sentrale faglige og administrativt koordinerende enheter i ATV.
Fra 2011 er de statlige midlene til ATV kommet over statsbudsjettet, og blitt kanalisert
gjennom Barne‐, likestillings‐ og inkluderingsdepartementet (BLD). En sentral føring i
tilsagnsbrevet fra staten for 2011 har vært at ATV skal bidra til å videreutvikle godt
samarbeid med familievernet samt øvrige aktører på familievoldsfeltet. Det ble i denne
sammenheng avholdt et miniseminar i departementet med representanter fra BLD, Barne‐,
ungdoms‐ og familiedirektoratet (familievernet, barnevernet og integrerings‐ og
mangfoldsdirektoratet) og ATV. Det har vært avholdt møter med Barne‐, ungdoms‐ og
familiedirektoratet (BUFDir) med tanke på å foreslå rammer for samarbeidet med
familievernet. I kjølvannet av dette er det opprettet dialog med ulike familievernkontor for å
konkretisere innholdet i samarbeidsavtaler (klientsamarbeid, felles fagdager etc.).
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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 10 år utviklet seg fra å være et kompetansesenter for menn med
volds‐ og aggresjonsproblemer mot sine kvinnelige samlivspartnere, til å bli et senter 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 hovedoppgaver:
•
•
•

Behandling
Kunnskapsutvikling/forskning
Kunnskapsformidling/ utadrettet virksomhet

Forskningen har som hovedmål å øke vår kunnskap om voldsutøveren og de som er utsatte
for vold, samt 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 økning av kompetanse om voldsproblematikk i det øvrige
hjelpeapparatet, samt bidra til synliggjøring av vold som problem i samfunnet.
Stiftelsens daglige ledelse består av direktør Marius Råkil og nestleder Per Isdal.
Pr. 31.12.2011 var det 40 ansatte i ATV fordelt på ni avdelinger og 36.7 årsverk. For
ytterligere informasjon om ansatte se kontaktregisteret på ATVs hjemmeside: www.atv‐
stiftelsen.no.

ATV Oslo
ATV Oslos virksomhet i 2011 har omfattet behandling, fagutvikling og fagformidling om vold i
nære relasjoner. Til sammen ti psykologer har vært knyttet til virksomheten ved
Oslokontoret i 2011. På oppdrag fra Oslo kommune gir ATV Oslo et psykologisk
behandlingstilbud til kvinner og menn som utøver vold mot sin partner. Alle utøvere blir kalt
inn til en avklarings‐ og kartleggingssamtale hvor deres situasjon blir systematisk kartlagt
med standardiserte metoder før oppstart i behandling. I tillegg blir alle partnere til klientene
systematisk kalt inn til en informasjonssamtale om behandlingstilbudet med fokus på den
voldsutsattes sikkerhet. 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. I tillegg gis et tilrettelagt behandlingstilbud til voksne med
minoritetsbakgrunn som utøver vold i familien. Oslo kommune finansierer til sammen
3 psykologstillinger.
For å hjelpe menn og kvinner som utøver vold i nære relasjoner, har det vært nødvendig å
utforske voldens betydning for alle parter i familien. I 2011 har ATV Oslo fortsatt å arbeide
med å integrere et familieperspektiv i behandlingstilbudet. Alle partnere blir rutinemessig
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innkalt til en informasjonssamtale. Ny kunnskap om voldens konsekvenser for barn medfører
at spørsmål om hvordan volden påvirker omsorgen for barn, systematisk tematiseres med
foreldrene. Dette har fått betydning for avdelingens møtestruktur, samarbeidet mellom
fagutviklingsprosjektene og den kliniske virksomheten, og ikke minst samarbeidet med
barnevernstjenesten. Det er avdelingens håp at menn og kvinner som søker hjelp ved ATV
Oslo, opplever at deres situasjon forstås bedre når de blir møtt med et familieperspektiv, i
motsetning til et individuelt perspektiv. Volden rammer alle i familien. Dette arbeidet er
imidlertid svært komplekst og arbeidskrevende og avdelingen opplever fortsatt at de ikke
har tilstrekkelige ressurser for å møte alle i familiene på en god nok måte. Nye og mer
forpliktende samarbeidsmodeller med barnevernet (BV) må utvikles for å møte disse
familienes behov fullt ut. Av henvisningene avdelingene får fra BV leser vi 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 kompetansen er dessverre fortsatt mangelvare i
store deler av det øvrige hjelpeapparatet.
I 2011 hadde ca. 28 % av personene som søker behandling etnisk minoritetsbakgrunn.
Personer med minoritetsbakgrunn blir oftere henvist av for eksempel barneverntjenesten og
har høyere drop‐out enn personer med etnisk norsk bakgrunn. ATV Oslo har arbeidet aktivt
med denne problemstillingen, både ved å ha et tettere samarbeid med barnevernstjenesten
og med å tilby spesielt tilrettelagte behandlingstilbud.
Det har i 2011 vært stor etterspørsel etter kunnskap om vold i nære relasjoner, og
alle medarbeidere har gjennom undervisning og veiledning formidlet den kunnskapen ATV
løpende utvikler. ATV Oslo har nasjonalt bidratt i barnevernets kompetanseheving på arbeid
med vold i nære relasjoner ved å gi opplæring via krisesenterskolen i regi av RVTS.
Oslokontoret har gitt Familievernet i Finnmark, med samarbeidspartnere i helse og
sosialtjenesten, et opplæringsprogram om vold i nære relasjoner i form av regionale
nettverkskonferanser. Internasjonalt har Oslokontoret bidratt i kompetanseheving på vold i
nære relasjoner for hele Stockholms län med over 400 deltagere.

Klientaktivitet i Oslo
Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter gjennom året
Klientkontakt totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Ungdom
Barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

2011
69
151
220

2010
76
96
172

145
28
1
4
39
3

109
23
2
36
2

Familiesaker *
43
45
* Med familiesaker mener vi klientsaker der vi har arbeidet med flere enn én person fra samme familie
samtidig.
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ATV Skedsmo
Skedsmo kommune besluttet i 2011 at de ønsket et ATV‐tilbud i kommunen og opprettet et
formelt samarbeid med ATV om dette tjenestetilbudet. Det er i skrivende stund fortsatt
usikkert hvorvidt det blir et samarbeid også med de andre kommunene på Nedre Romerike
om et eget kontor på Lillestrøm. Foreløpig er det Skedsmo kommune som for sin befolkning
har inngått en samarbeidsavtale med ATV om et behandlingstilbud til utøvere av vold i nære
relasjoner. Tilbudet til Skedsmobefolkningen drives fra ATVs kontor i Oslo, og vil bli lokalisert
i Lillestrøm i løpet av 2012 som et tilbud til befolkningen på hele Nedre Romerike, dersom de
økonomiske rammene legges til rette for det.
I september 2011 startet samarbeidet med Skedsmo kommune opp med en
opplæringspakke for å øke kompetansen på vold i nære relasjoner i kommunen. Den 22.
september ble det arrangert et seminar i rådhuset med offisiell åpning av tilbudet ved
rådmann Torstein Leiro i Skedsmo og direktør for ATV, Marius Råkil. Det ble en halv dag med
smakebiter fra ATVs ulike kompetanseområder. I perioden fram til nyttår ble det i tillegg
avholdt en opplæringspakke med 2 heldags seminarer med ulike tema; hva er vold,
konsekvenser av vold, behandling av utøvere av vold, barn som lever med vold, behandling
av utsatte for vold etc. for ansatte i relevante etater i kommunen.
Det har vært avholdt flere samarbeidsmøter med fagsjefene i kommunen med blant annet
innføring i henvisningsrutiner ved ATV. Det har blitt opprettet månedlige veiledninger med
voldsteamet i barnevernet og med Barne‐ og Ungdomsbasen. Videre har klientaktiviteten
startet og så langt er de fleste klientene fra Skedsmo henvist fra kommunens etater.

ATV Asker & Bærum
ATV Asker & Bærum er finansiert av staten ved Barne‐, likestillings‐ og
inkluderingsdepartementet, og har som oppdrag å jobbe med voldsutøvere som bruker vold
i nære relasjoner. Utøvere med barn blir prioritert. ATV Asker & Bærum er lokalisert i
Kinoveien 4, Sandvika. Avdelingen har to ansatte med totalt to årsverk. I tillegg har en
prosjektstilling med traumestabilisering av Tsjetsjenske flyktningfamilier vært tilknyttet
kontoret. Prosjektet ble avsluttet våren 2011.
Klienter som henvender seg til ATV Asker & Bærum får tilbud om psykologisk behandling
enten individuelt eller i gruppe. I 2011 har avdelingen hatt to grupper gående, begge
grupper bestående av fedre, hvor den ene gruppen har hatt et klart traume‐ og voldsfokus
og den andre fokus på foreldrekompetanse i tillegg til voldsfokus. I tillegg til
utøverbehandling individuelt og i gruppe, får alle partnere til klienter et tilbud om inntil fem
samtaler. Dette hjelper til å få et mer helhetlig inntrykk av familien og barnas livssituasjon.
I 2011 har avdelingen vektlagt videreutvikling av traumeterapi med sine voldsutøvende
klienter. Avdelingen har også fokusert på videreføring av spesialisert kompetanse med
traumatiserte flyktningfamilier.
Samarbeid med ulike instanser i Asker og Bærum kommune har vært sentralt i 2011.
Avdelingen viderefører et meget godt samarbeid med barnevernet i Bærum som har et eget
voldsteam. Det har også blitt videreført samarbeid med SOV‐gruppe (seksuelle overgrep og
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vold) i Asker Barneverntjeneste (BVT). Samarbeidet har bestått av å finne en konkret
samarbeidsform i saker hvor det er bekymring for at barn lever med vold i familien. Det er
planlagt undervisning fra ATV Asker & Bærum om vold i nære relasjoner til BVT Asker i regi
av SOV‐gruppa. Vi har hatt flere samarbeidsmøter med Familievernkontoret i Sandvika,
samarbeidet med Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT) i Asker & Bærum, samt veiledet flere ulike
instanser i kommunene. Gjennom Tsjetsjenia‐prosjektet har vi også utviklet et nært
samarbeid med flyktningkontoret, noe som er videreført i vår daglige drift også etter
prosjektets avslutning våren 2011.
Klientaktivitet
Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter gjennom året
Klientkontakt totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Ungdom
Barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn
Familiesaker *

2011
19
28
47

2010
28
32
60

26
3
2
3
13
‐

41
4
‐
3
12
‐

4

2

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

samtidig.

ATV Drammen
ATV Drammen består av tre årsverk. To av disse er finansiert av Drammen kommune, og ett
er finansiert av Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommune.
ATV Drammens mandat er å bidra til reduksjon av vold i regionen ved å tilby behandling til
voksne og unge utøvere. 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 mot dette på en god måte.
Arbeidet er fordelt på undervisning, kurs, konsultasjon og veiledning.
Hovedvekten av klientene er menn, til tross for en økning av kvinnelige utøvere. En tredjedel
av klientmassen i 2011 var ungdommer.
På grunn av omorganisering og permisjoner har ATV Drammen i 2011 hatt en lavere
utadrettet virksomhet. Avdelingen har prioritert å opprettholde behandlingstilbudet til
utøvere i så stor grad som mulig.
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Klientaktivitet
Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter gjennom året
Klientkontakt totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Ungdom
Barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn
Familiesaker *

2011
19
40
59

2010
12
62
74

30
9
14**
3
3
‐

40
10
18
2
3
1

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

samtidig.
** 11 jenter og tre gutter

ATV Vestfold
ATV Vestfold finansieres av Barne‐, likestillings‐ og inkluderingsdepartementet.
Initiativtagere til ATV i Vestfold var familievoldsteamet i Vestfold som ønsket et best mulig
tilbud til befolkningen i familievoldssaker. Avdelingen har tre ansatte fordelt på totalt 2,3
årsverk. ATV Vestfold åpnet 2. mai 2005 og er primært et tilbud til menn som utøver vold
mot partner/familien. ATV Vestfold har gruppe‐ og individuelt terapitilbud til menn som
utøver vold i sin familie. Menn med barn prioriteres når avdelingen har venteliste. I
samtalene med mennene legges det vekt på å trekke inn barneperspektivet og farsrollen.
I første time skriver mennene 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,
henvises hun/han videre til Partnertjenesten. Partnertjenesten består av to terapeuter ved
Familievernkontoret i Vestfold og er et samarbeidsprosjekt mellom Familievernkontoret og
ATV Vestfold. ATV Vestfold har også et familiebehandlingstilbud til familier 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 (jfr. målsetting om utvikling av familieperspektivet). Tilbudet til barn og
deres familie ble opprettet i 2006. I tilknytning til dette fikk ATV Vestfold en stillingsutvidelse
på 20 %.
Alle ansatte i ATV Vestfold har i løpet av 2011 blitt sertifiserte EMDR‐terapeuter. EMDR står
for «Eye Movement Desensitization and Reprocessing» og er en psykoterapeutisk
behandlingsmetode for traumeproblematikk. Avdelingen har prioritert spesielt å utvikle seg
faglig på traumeterapi.
Samarbeid med ulike instanser i Vestfold fylkeskommune har vært sentralt i 2011.
Avdelingen har hatt faste samarbeidsmøter med Partnertjenesten (Familievernkontoret i
9

Vestfold) hvor de har hatt ca. seks møter gjennom året. ATV Vestfold har også vært med i et
samarbeidsprosjekt (SARA) med Horten Politistasjon og Horten kommune. SARA (Spousal
Assault Risk Assessment) er et instrument som brukes til å vurdere farlighet og sikkerhet i
familievoldssaker. Horten politistasjon er plukket ut som en av to politistasjoner i landet til å
prøve ut SARA (pilotprosjekt). I den forbindelse har Horten politi ønsket et samarbeid med
alle instanser i kommunen som kommer i kontakt med familievold. Samarbeidsprosjektet
har bestått av ca. fire møter i året i to år. I møtene er det fokus på hvordan instansene kan
bistå politiet, f.eks. med tilbud om rusbehandling, behandling på ATV for voldsproblemer,
eller krisesenter for partner etc., som et ledd i politiets sikkerhetsarbeid. Modellen er bygget
på "Stockholmsmodellen" som er benyttet av politiet i Stockholm i flere år.
Klientaktivitet
Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter gjennom året
Klientkontakt totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Ungdom
Barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn
Familiesaker *

2011
23
38
61

2010
19
60
79

45
2
1
4
9
‐

65
1
2
2
6
‐

4

2

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

samtidig.

ATV Telemark
ATV Telemark finansieres av staten ved Barne‐, likestillings‐ og inkluderingsdepartementet.
Avdelingen har to ansatte med totalt to årsverk. Kontoret har siden 2010 vært lokalisert midt
i Porsgrunn sentrum, noe som gjør tilgjengeligheten og synligheten god for brukere og
samarbeidsparter. I henhold til oppdragsgivers ønske gir avdelingen tilbud til menn med
volds‐ og aggresjonsproblematikk. ATV Telemark har et fast gruppeterapeutisk tilbud til
denne gruppen som gjennom året har bestått av 7‐8 menn som møtes ukentlig. Avdelingen
ønsker å arbeide med et familieperspektiv og har derfor gitt et samtidig tilbud til bortimot
samtlige partnere til menn som går i behandling. Flere av mennene som tilbys
gruppebehandling har i tillegg et individuelt traumetilbud. Menn som får tilbud ved ATV
Telemark er hovedsakelig menn som har omsorg/samværsansvar for små barn.
Da ATV Telemark er en synlig instans i sitt fylke, har de i 2011 hatt stor forespørsel av nye
saker som har fått avslag ved ATV Telemark. Gjennom året har avdelingen hatt stor pågang
av henvendelser fra menn, kvinner og barn, men det er kun et lite antall klienter som har
mottatt et tilbud ved kontoret. ATV Telemark registrerte i 2010 over 200 barn og nesten like
mange voksne som de måtte avvise. Avdelingen har ikke gjentatt registreringen i 2011. På
den ene siden er det positivt at mange henvender seg, på den annen side er det grunn til å
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utrykke svært stor bekymring for at hjelpetilbudet ikke på langt nær er dimensjonert for det
behovet som nå blir tydeligere og tydeligere.
Det har gjennom året har det kommet mange henvendelser til ATV Telemark om
undervisning og veiledning, samt henvendelser fra lokale og nasjonale aviser, radio og
fjernsyn.
ATV Telemark har vært en viktig informant og bidragsyter til Teatergruppen Blendwerk, som
har laget en teaterforestilling om kvinner som lever på kode 6 (skjult identitet). Videre har
avdelingen medvirket i prosjektet «Handlekraft» i regi av RVTS Sør, produsert musikkvideoen
«Aftenbønn for redde barn» med Mikael Wiehe, samt blitt invitert til Japan for lansering av
den japanske utgivelsen av filmen «Sinna Mann». ATV Telemark har også vært en pådriver til
oppstart av selvhjelpsgruppe for kvinner som har levd/lever i voldelige forhold.
Klientaktivitet
Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter gjennom året
Klientkontakt totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Ungdom
Barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn
Familiesaker *

2011
26
31
57

2010
37
22
59

26
‐
4
9
18
‐

34
‐
6
5
14
‐

22

20

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

samtidig.

ATV Arendal
ATV Arendal ble opprettet 01.01.09, og går dermed inn i det fjerde driftsåret. Kontoret er
finansiert med 50 % statlige midler ved Barne‐ likestillings‐ og inkluderingsdepartementet,
og 50 % fra Arendal Kommune. Til sammen har kontoret et driftsbudsjett på drøye to
millioner kroner. ATV Arendal har to ansatte med totalt to årsverk. Det er ønske om å øke
bemanningen for også å kunne gi et tilbud til partnere og barn.
ATV Arendal forplikter seg i følge driftsavtalen med Arendal Kommune til å gi et poliklinisk
behandlingstilbud til personer med aggresjons‐ og voldsproblemer som retter seg mot
samlivspartner. ATV Arendal har inngått et samarbeid med Familiekontoret i Aust‐Agder der
ATV Arendal gir behandlingstilbud til voldsutøvende menn, mens voldsutøvende kvinner for
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tiden gis et behandlingstilbud ved Familiekontoret. I tillegg gir Familiekontoret i Aust‐Agder
et behandlingstilbud til partnerne til avdelingens utøvere.
ATV Arendal har i 2011 fått 40 nye henvendelser; 36 er mannlige voldsutøvere, hvorav 32
har tatt imot behandling. I tillegg har avdelingen jobbet med fem familiesaker.
ATV Arendal vektlegger og prioriterer samarbeid. Dette gjøres dels ved:







å signalisere at kontoret kan kontaktes for råd og veiledning i alle saker som vedrører
vold i nære relasjoner.
å tilstrebe et godt samarbeid og dialog med andre involverte instanser.
å koordinere et tverretatlig team, bestående av politi, barnevern, krisesenter,
familiekontor, advokat og NAV. Teamets funksjon er å bistå den voldsutsatte med
informasjon og tilrettelegge for nødvendige tiltak.
ATV Arendal er involvert i Arendal Kommunes arbeid med å iverksette kommunens
handlingsplan mot vold i nære relasjoner.
ATV Arendal deltok i en samling med de barneansvarlige ved de ulike avdelingene på
sykehuset i Arendal. Fylkesmannen i Aust‐Agder tok initiativet, med tanke på å øke
kunnskapen hos de ansatte, omkring tiltak i saker som involverer vold.

ATV Arendal har, i samarbeid med Østre Agder Krisesenter og barneverntjenesten i Arendal,
fått innvilget midler fra fylkesmannen i Aust‐Agder til å øke kompetanse og utvikle gode
samarbeidsrutiner omkring barn som lever med vold i familien.
ATV Arendal har i samarbeid med Støttesenter mot seksuelle overgrep, Østre Agder
Krisesenter, Stine Sofies Stiftelse, Alarmtelefonen og fylkesmannen i Aust‐ og Vest‐Agder,
arrangert en konferanse i anledning den internasjonale dagen Stopp vold mot barn (18.
november). Videre har ATV Arendal tatt initiativ til å markere den internasjonale dagen
Stopp vold mot kvinner (25. november), i samarbeid med Fellesorganisasjonen og Østre
Agder Krisesenter. Aksjonen fikk omtale i lokalavisen.
Amnesty Internasjonal, avd. Arendal, arrangerte åpent møte vedrørende Arendal Kommunes
handlingsplan mot vold i nære relasjoner, der ATV Arendal bidro med erfaringer fra
voldsarbeidet. Møtet fikk omtale i lokalavisen.
Ti menn ved ATV Arendal, og noen av deres partnere, har blitt intervjuet av en jordmor i
forbindelse med dennes doktorgradsarbeid, ”Vold mot kvinner – fokus på muligheter for
endring i svangerskapet”. De ansatte ved ATV Arendal har i 2011 tatt utdannelse i
traumebehandlingsmetoden EMDR. Mange av avdelingens klienter har komplekse traumer,
og EMDR anses som et godt redskap i denne behandlingen.
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Klientaktivitet
Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter gjennom året
Klientkontakt totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Ungdom
Barn
Voldsutsatte kvinner **
Voldsutsatte menn **
Familiesaker *

2011
28
32
60

2010
10
45
55

59
‐
1
‐
‐
‐

37
3
4
‐
12
1

4

7

* Med familiesaker mener vi klientsaker der vi har arbeidet med flere enn én person fra samme familie samtidig.
** ATV Arendal har i 2011 også hatt en innledende partnersamtale (partner til utøver) med 28 kvinner og 1 mann. Disse er
deretter henvist videre til familievernkontoret på bakgrunn av et inngått samarbeid mellom familievernkontoret og ATV
Arendal.

ATV Kristiansand
ATV Kristiansand er samfinansiert av Kristiansand kommune og staten ved Barne‐,
likestillings‐ og inkluderingsdepartementet. Avdelingen består av to ansatte med totalt to
årsverk, en psykologspesialist og en psykolog/leder. ATV Kristiansand har i oppdrag å gi ett
behandlingstilbud til menn og kvinner som utøver vold i nære relasjoner. Noe av
finansieringen fra Kristiansand kommune skal gå til arbeid med ungdom i alderen 16‐18 år
som utøver vold. ATV Kristiansand har også begrensede partnertilbud og tilbud til barn av
klienter, som er vitne til vold.
Avdelingen har hatt en jevn pågang av klienter, men har dessverre måttet avvise nye klienter
over store deler av året. Med unntak av noen få klienter som har fått plass i gruppe har det
vært inntaksstopp fra vårparten og helt til desember. Det er derfor ett sterkt ønske om å
kunne utvide avdelingen med minst ett årsverk. I løpet av året etablerte avdelingen to
behandlingsgrupper for mannlige utøvere og en gruppe for kvinner utsatt for vold
(prøveprosjekt, avsluttet desember ’11), i tillegg til tilbudet om individuell behandling. De to
utøvergruppene har gått jevnt gjennom året og fortsetter i 2012.
ATV Kristiansand har også startet på et mer langsiktig forebyggende prosjekt i samarbeid
med helsesøstre og barneskoler i Kristiansand kommune. Prosjektet er en satsning fra ATV
Kristiansand på forebyggende virksomhet ut til 5. klasse elever. Prosjektet tematiserer vold i
nære relasjoner gjennom å vise filmen ”Sinna mann” og lar elevene arbeide med innholdet i
filmen. ATV Kristiansand har også fortsatt sin deltagelse i det prospektive studiet som
gjennomføres i regi av NKVTS.
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Det har i løpet av året vært et økende fokus på utadrettet virksomhet i Kristiansand
kommune. Prosjektet ”Sinna mann” er et eksempel på dette. ATV Kristiansand ble også
kontaktet av kommunen, og har gitt veiledning i forbindelse med etableringen av et
krisetilbud for menn utsatt for vold til Vest‐Agder Krisesenter. Videre har ATV gitt
undervisning til Kringsjå skole, helsestasjon og helsesøsterforum i Kristiansand, og hatt
samarbeidsmøter med helsesøstre, rektorer og skolenes lærere/sosiallærere. Av annen
utadrettet virksomhet må det nevnes regelmessig veiledning og kursing av personalet ved
Loland Behandlingssenter, undervisning gitt til lokal Distriktpsykiatrisk senter ved Sørlandet
sykehus HF (SSHF), Avd. for Rus og Avhengighet SSHF, og undervisning for Konfliktrådet i
Agder. Det har også vært samarbeidsmøter med RVTS Sør, Vest Agder Familiekontor, ATV
Porsgrunn i forbindelse med prosjekt ”Sinna mann”, og deltagelse på møte med
knutepunktkommuner vedrørende ny stilling til avdelingen.
Klientaktivitet
Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter gjennom året
Klientkontakt totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Ungdom
Barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn
Familiesaker *

2011
37
76
111

2010
33
72
105

58
10
4
1
33
5

65
7
3
7
19
4

3

5

* 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 og er samfinansiert av staten ved Barne‐ likestillings‐ og
inkluderingsdepartementet og Stavanger kommune. Avdelingen har syv ansatte med totalt
4,7 årsverk.
ATV Stavanger består av to type tilbud:
 Et statsfinansiert tilbud til voksne personer som utøver vold i nære relasjoner (og som er
bosatt i Rogaland)
 Et kommunalt oppdrag på å yte behandling (bistand og støtte) til kvinner og barn som
har vært utsatt for vold i nære relasjoner (og som er bosatt i Stavanger)
I 2011 mottok ATV Stavanger 174 nye klienter mot 161 i 2009. Omtrent halvparten av disse
ble mottatt innenfor det kommunale tilbudet til kvinner og barn utsatt for vold. ATV
Stavanger yter både individuell behandling og gruppebehandling. I 2011 gjennomførte
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avdelingen to barnegrupper, to mødregrupper, en gruppe for voldsutøvende menn, og to
kvinnegrupper. I tillegg gjennomførte avdelingen to grupper for unge voksne som har vokst
opp med vold («Bryt voldsarven»), samt en gruppe for kvinner som har kommet ut av
voldsforhold og som vil jobbe for at de ikke skal gå inn i et nytt voldelig forhold («Fra
partnervold til partnervalg»).
Fra 1. januar 2008 ledet avdelingsleder Per Isdal et kommunalt forprosjekt med terapitilbud
til kvinner og barn som har vært/er utsatt for vold i nære relasjoner. Kommunen la driften av
dette prosjektet ut på anbud, ATV fikk anbudet og driver nå det kommunale tilbudet til
kvinner og barn utsatt for vold i nære relasjoner. ATV Stavanger mottar årlig to millioner
kroner fra Stavanger kommune. Anbudet har en varighet fram til 30.06.2012. Fra 1. august
2008 mottok ATV Stavanger midler fra Justisdepartementet for drift av et behandlingstilbud
til utøvere av vold i nære relasjoner bosatt i Rogaland.
I tillegg til dette mottok senteret prosjektmidler fra Extra‐Stiftelsen i 2010 og 2011 for et
prosjekt som skulle gi en forebyggende behandling til unge foreldre som er oppvokst med
vold i egen familie, og som vil forhindre at dette skal gjenta seg mot deres egne barn.
Prosjektet heter “Bryt Voldsarven”. Prosjektet er nærmere beskrevet i avsnittet
“Utviklingsprosjekter i ATV” i årsrapporten.
ATV Stavanger har startet et aktivt arbeid med utvikling av gode rutiner for oppfølging av
personalet og forebygging av sekundærtraumatisk stress.
2011 viser en omfattende virksomhet både innen behandlingsarbeidet, samarbeid med
andre kommunale instanser (i særlig grad barnevernet) og innen utadrettet virksomhet. I
2010 hadde avdelingen et sakssamarbeid med barnevernet i 74 av sine klientsaker. For 2011
er dette tallet økt til 88. Dette betyr at ATV Stavanger utvikler et sterkere og tettere
samarbeid med barnevernet over tid.
Klientaktivitet
Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter gjennom året
Klientkontakt totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Ungdom
Barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn
Familiesaker *

2011
101
174
275

2010
97
161
258

113
25
‐
43
88
6

76
21
‐
56
99
6

64

‐

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

samtidig.
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ATV Tromsø
ATV Tromsø er et nyetablert kontor, samfinansiert av Barne‐ likestillings‐ og
inkluderingsdepartementet og Tromsø kommune. Avdelingen har tre ansatte med totalt tre
årsverk. ATV Tromsø holder for tiden til i midlertidige lokaler i påvente av oppussing av de
endelige lokalene (som vil være ferdig i mars 2012). ATV Tromsø begynte med klinisk
virksomhet først i november. Avdelingen har fått seks henvendelser i 2011 og har gitt tilbud
om behandling til fire klienter.
ATV Tromsø har startet samarbeid om konkrete saker med Familievernkontoret i Tromsø og
med barneverntjenesten. Kontoret har også avholdt møter med RVTS nord, Krisesenteret,
NAV og Barnehuset. Det er planlagt et lokalt nettverksmøte med instanser som jobber med
vold i nære relasjoner, der ATV Tromsø deltar.
ATV Tromsø har mandat til behandling av menn og kvinner bosatt i Tromsø kommune som
utøver vold i nære relasjoner og deres familier. ATV Tromsø tilbyr både individuell
behandling og gruppeterapi. Avdelingen skal videre ha ansvar for kunnskapsformidling og
fagutvikling.
Klientaktivitet
Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter gjennom året
Klientkontakt totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Ungdom
Barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn
Familiesaker *

2011
‐
3
3

2010
‐
‐
‐

‐
3
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐

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

UTVIKLINGSPROSJEKTER I ATV
Familievold og omsorg: Foreldreprosjektet (Oslo)
Dette prosjektet, finansiert av Gjensidigestiftelsen, har gjennomført sitt siste år. Prosjektet
ble avsluttet 01.10.2011. Prosjektet disponerte til sammen tre 100 % stillinger. Det er
utarbeidet en prosjektrapport. Hovedmålsettingen for prosjektet har vært:

16




Utvikle et nytt behandlingstilbud til mødre som utsettes for vold og fedre som utøver
vold med målsetning om å øke foreldrekompetansen slik at omsorgen for barn blir
bedre.
Gjøre kunnskapen om ny metodikk i arbeid med familievold og omsorg for barn kjent,
med et særlig fokus på 1. linjetjenesten, spesielt barnevernet.

Prosjektet har hatt flere delmål:





Kompetanseoppbygging
Metodeutvikling
Utarbeidelse av veileder for arbeid med omsorg i familier der det er vold
Kompetansespredning

Kompetanseheving: I 2011 har prosjektet bidratt på fagdager ved ATV Oslo hvor fokus har
vært på videreutvikling og bruk av COS‐P. Prosjektmedarbeiderne har lært seg verktøyet:
Parental Development Interview (PDI). Forståelsen og bruken av PDI har vært viktig for
analysen av eget klientmaterialet og for utvikling av veilederen.
Metodeutvikling: I 2011 har prosjektet avsluttet en psykoedukativ gruppe og prøvd ut COS
metodikken i individuelt arbeid med en klient i en bruddfase, noe som har vist seg som en
svært lovende anvendelse av metodikken.
Utvikling av veileder: Prosjektgruppen har i 2011 utviklet en veileder for gruppebasert
foreldrearbeid med mødre som har vært utsatt for vold og fedre som har utøvd vold mot
mor. Denne er tilgjengelig i papirutgave og som PDF‐fil på ATVs hjemmeside.
Kompetansespredningen: Følgende aktiviteter har vært de sentrale i prosjektet i 2011:
Nasjonalt:
 Bidratt i 3 kapitler i bok om familievold ”Barn som lever med vold i familien”
Universitetsforlaget, utgitt i januar, 2011
 Bidratt med plenumsforedrag og workshop på ATVs 3. Nordiske konferanse om vold og
behandling. Veilederen «Foreldrearbeid der det er vold i familien» er blitt delt ut til alle
deltakere
 Undervist på RVTS Øst sin traumeutdanning
 En rekke andre undervisnings – og veiledningsoppdrag til relevante samarbeidspartnere
Internasjonalt:
 Undervist i Stockholm som ledd i større ATV oppdrag fra Länsstyrelsen i Stockholms län
 Bidratt med flere workshops i Stockholm som ledd i oppdraget for Länsstyrelsen.

Foreldreforberedelser mot vold; ”Bryt voldsarven” (Stavanger)
ATV Stavanger fikk midler fra Extrastiftelsen til et to‐årig prosjekt (2010 – 2011) for å
forebygge fremtidig vold mot barn. Prosjektet retter seg mot unge voksne som har vokst opp
med vold i egen familie og som ikke ønsker å føre dette videre på egne barn. Forskning viser
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at disse er en høyrisikogruppe for å kunne komme til å utøve vold mot sine barn. Prosjektet
har utviklet en metode som skal motvirke den såkalte ”intergenerasjonelle overføringen av
vold”. Metoden som er utviklet er et enkelt 12‐timers kurs for voksne som har vokst opp
med vold, og deres partnere. I 2010 har metoden blitt prøvd ut på den første gruppen, med
meget gode tilbakemeldinger fra dem som deltok. I 2011 gjennomførte vi ytterligere to
grupper. Med utgangspunkt i kombinasjonen av 25 års kompetanse med vold og erfaringene
fra «bryt voldsarven»‐gruppene har vi utviklet en manual for metoden.
I 2010 opprettet prosjektet en nettverksgruppe av ansatte i kommunale 1.linjetjenester i
Stavangers omkringliggende kommuner. Nettverksgruppen fortsatte sin prosess gjennom
hele 2011. Målsetningen med nettverksgruppen er å sørge for en kompetanseoverføring til
kommunene slik at disse selv kan fortsette med dette voldsforebyggende arbeidet. Et
tilsvarende arbeid ble startet med Jordmødrene i Stavanger i 2011 med mål om å få
jordmødrene til å snakke med alle gravide om barndomsopplevelser og eventuelt vold i egen
oppvekst. Et overordnet mål for prosjektet har vært kunnskapsspredning til 1. linjetjenesten
nasjonalt med tanke om at disse gradvis kunne overta dette viktige forebyggende arbeidet.
23. november arrangerte prosjektet en nasjonal sertifiseringskonferanse der 84 fagfolk fra 1.
linjetjenesten rundt omkring i hele landet deltok. Deltagerne på konferansen lærte metoden
og ble sertifisert til å drive «Bryt voldsarven»‐grupper.
Prosjektleder for ”Bryt voldsarven” har vært Per Isdal og prosjektmedarbeiderne var Elise
Bøgh Søreide og Randi Mossefinn.
Videreføring: Prosjektet ble avsluttet i 2011. Det ble søkt om midler til å videreføre og
videreutvikle arbeidet med en yngre gruppe klienter (18 – 23 år og oppvokst med vold i
familien). Denne søknaden fikk i første omgang avslag. Prosjektet har sluttført arbeidet med
manualen for metoden og arbeider videre for at denne skal implementeres i den
kommunale 1.linjetjeneste i Rogalandsregionen, og i neste omgang i andre deler av landet.
ATV‐Stavanger vil fortsette å arrangere grunnkurs i bruk av manualen som tilbys til
1.linjeansatte over hele Norge.
Forebyggingstiltak mot familievold er slik prosjektet ser det, en stor mangelvare. Prosjektet
har laget en metode som kan bidra til at fremtidige generasjoner av barn ikke vil bli utsatt
for vold. ATV‐Stavanger legger inn «Bryt voldsarven»‐kurs som en del av sitt faste tilbud og
vil arrangere slike kurs både vår og høst i årene som kommer. Videre vil avdelingen skolere
alle ATV‐kontorer i metoden slik at spesifikke voldsforebyggende intervensjoner blir en del
av alle ATV kontorenes kompetanse.

”Fra kriger til bærer av håp” (Asker og Bærum)
Dette 2. årige prosjektet, finansiert av ExtraStiftelsen og Bærum kommune, ble avsluttet 1.
mai 2011. Prosjektgruppa har bestått av ett årsverk fra ATV Asker og Bærum, samt to
eksterne bidrag: en 20 % stilling fra Bærum kommune og en 20 % stilling fra Bufetat. Det har
også vært en ekstern prosjektveileder leid inn i 20 % stilling i tillegg til en intern
prosjektveileder, fire tsjetsjenere innleid som kulturtolker, samt en kulturkonsulent fra
England.
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Opprinnelsen til dette prosjektet var bekymring rundt noen tsjetsjenske skolegutter med
aggressiv oppførsel, som hadde med seg kniv på skolen. Som et utgangspunkt for å ta tak i
problemet inviterte Psykisk Helsetjeneste for Barn og Unge i Bærum til en ”Far ‐ Sønn” dag i
sine lokaler for tsjetsjensk fedre og sønner. Representanter fra Alternativ til Vold ble invitert.
Representantene fra Alternativ til Vold ble så inspirert, at denne dagen resulterte i en
søknad til Extrastiftelsen om midler til et toårig prosjekt rettet mot den tsjetsjenske
populasjonen i Bærum. Prosjektets overordnede målsetting har vært metodeutvikling for
kommunens arbeid med traumatiserte flyktninger i 1.linjetjenesten. Dette utviklingsarbeidet
har forsøkt å utvikle en metodikk som integrerer kunnskap om vold, etnisitet og traumer.
Prosjektets delmålsettinger var:






Øke kunnskap om tsjetsjensk kultur, kollektivisme, det å være flyktning, samt
krigstraumer.
Metodeutvikling for førstelinjetjenesten om håndtering av alvorlig voldsatferd blant
traumatiserte flyktninger.
Kompetanseheving ‐ Gi førstelinjetjenesten konkrete redskaper, manualer og
undervisningsmateriell; Tilrettelegging i skolehverdag, helsesøsterens
familieintervensjoner, barnevernets kartlegging og samarbeid med familier.
Etablering av faglige samarbeidsnettverk ‐ bedre og mer fokusert samarbeid med sikte
på å løse opp i symptomer knyttet til traumatisering og voldsatferd.
Klinisk virksomhet; individuelt, i gruppe og overfor hele familier.

Gjennom prosjektarbeidet har prosjektet fått et unikt innpass i det tsjetsjenske miljøet og
lært om kultur, behov og deres problemopplevelse. Prosjektet har fått mulighet til å utforske
metoder som kan være virksomme både overfor traumeerfaringer og kompleks PTSD, og
voldsatferd.
I 2011 har 32 klienter fått et klinisk tilbud. Traumestabiliserende grupper for tsjetsjenere har
blitt videreført fra første prosjektår; med faste månedlige grupper for menn, kvinner og
gutter. Guttegruppa har iverksatt og gjennomført en filmproduksjon som ble vist på
avslutningskonferansen. Det har vært arrangert turer for gutte‐ og manne‐ gruppa sammen.
I prosjektet er det blitt gjennomført 40 undervisnings‐ og veiledningsdager for kommunalt
ansatte totalt. Det ble gjennomført prosjektgruppemøter hver 14. dag gjennom hele
prosjektet. Et stort arbeid ble lagt ned av alle i prosjektgruppa for å planlegge og
gjennomføre avslutningskonferansen den 13. mai.
Avslutningskonferansen var en presentasjon av felles arbeid og et møtepunkt mellom
prosjektdeltagere, den tsjetsjenske befolkningen i Bærum og omegn, og det lokale
hjelpeapparatet i Bærum. På konferansen kom det 200 deltakere fra store deler av
hjelpeapparatet. Tsjetsjenere selv bidro sterkt på konferansen med selve planleggingen,
bidrag fra podiet, matlaging, og arrangering av en stor konsert og fest på kvelden i Asker
kulturhus, med kjente dansere og sangere fra Tsjetsjenia.
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I etterkant av prosjektet er det publisert en artikkel som oppsummerer metoden vi har
utviklet i 10 punkter. Link til elektronisk versjon:
http://www.tctp.cicop.ro/documente/reviste‐en/revista‐nr‐30‐31‐en.pdf
Det er tilgjengelig en egen utfyllende rapport fra prosjektet på ATVs nettside.

FORSKNING
ATV har siden 2004 inngått i et samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og
traumatisk stress (NKVTS), på oppdrag fra Justis‐ og politidepartementet, Helse‐ og
omsorgsdepartementet, og Barne‐, likestillings‐ og inkluderingsdepartementet. I perioden
2005– 2008 ble det gjennomført et forskningsprosjekt som undersøkte sammenhengen
mellom opplevd vold i barndom/ungdom og senere bruk av vold mot partner på grunnlag av
et utvalg voldsutøvende klienter ved ATV. NKVTS er, i samarbeid med ATV, i gang med
gjennomføringen av prosjektet «En prospektiv prosess‐ og utfallsstudie av terapi med menn
som søker hjelp for vold». Dette forskningsarbeidet er forankret i «Vendepunkt –
regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008–2011».

PUBLIKASJONER i 2011
van der Weele, J., Ansar, N., Castro, Y. (2011). ”Møte med foreldre som bruker
oppdragervold‐ erfaringer fra arbeid med minoritetsforeldre”, i Heltne og Steinsvåg
(red.) Barn som lever med vold i familien. Grunnlag for beskyttelse og hjelp.Oslo:
Universitetsforlaget
Eriksen, I., Johanessen, K., og Sætre I. (2011). Veileder: Foreldrearbeid der det er vold i
familien. Erfaringer og anbefalinger fra et klinisk prosjekt ved Alternativ til Vold.
Eriksen, I., Heltne U., og Steinsvåg P.Ø. (2011). ”Omsorg for barn i familier der det er
vold”, i Heltne og Steinsvåg (red.) Barn som lever med vold i familien. Grunnlag for
beskyttelse og hjelp.Oslo: Universitetsforlaget.
Eriksen, I. og Sætre, I. (2011). ”Ivaretakelse av hjelperen ‐ forebygging og håndtering av
sekundærtraumatisering”, i Heltne og Steinsvåg (red.) Barn som lever med vold i
familien. Grunnlag for beskyttelse og hjelp.Oslo: Universitetsforlaget
Heltne, U. og Steinsvåg, P.Ø., red. (2011). Barn som lever med vold i familien. Grunnlag for
beskyttelse og hjelp.Oslo: Universitetsforlaget.
Larssen, C.K. og van der Weele, J. (2011). Helping families from war to peace: trauma‐
stabilizing principles for helpers, parents and children.Journal of the national network
for professionals in preventing child abuse and neglect, June‐september issue, 30‐31.
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Molin, P.K. og Steinsvåg, P.Ø. (2011). ”Forståelse av og hjelpearbeid for voldsutøvere i nære
relasjoner”, i Heltne og Steinsvåg (red.) Barn som lever med vold i familien. Grunnlag
for beskyttelse og hjelp.Oslo: Universitetsforlaget
Isdal, P. (2011). Blinde for voldens konsekvenser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 3,
262‐264.

UTADRETTET VIRKSOMHET
Utadrettet virksomhet er ett 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 vår forståelse å påvirke
allmennhetens holdninger til voldsproblematikk.
Den utadrettede virksomheten som drives ved ATV deles inn i 4 kategorier: medieoppslag,
undervisning og veiledning, eksterne samarbeidsprosjekter/komitéarbeid og internasjonale
samarbeidsprosjekter.

Oversikt over den utadrettede virksomheten i 2011
Medier
ATV har lang tradisjon på å være aktive formidlere av sitt fagfelt i media. Gjennom året har vi
både vært intervjuobjekter og blitt omtalt i tilknytning til ulike saker i ulike medier. ATV har
vært i 34 medieoppslag, noe som dokumenterer en bred medieprofil i året som gikk.
Utadrettet virksomhet / kunnskapsformidling
ATV får mange undervisningsoppgaver og lignende oppdrag. Under følger en oversikt over
utadrettet virksomhet som gjelder alle ansatte i stiftelsen. Oversikten inkluderer også de
kursene vi har arrangert selv.
Antall
Kurs
Konferanser
Forelesninger
Studiebesøk
Veiledninger
Kurs vi har arrangert selv
Tilsammen

Deltakere
3118
3168
2385
39
196
234
9140

58
22
52
11
70
5
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Timer
680
498
537
66
653
132
2566

I tillegg til den utadrettede virksomheten beskrevet over, har ATV hatt 13 psykologistudenter
i praksis gjennom 2011, fordelt på 5 ATV‐kontorer (Stavanger, Kristiansand, Vestfold, Asker
& Bærum, og Oslo).
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Den 6. og 7. september arrangerte Norsk Psykologforening (NPF) Psykologikongressen 2011,
med tittel «Krig og fred, og sånn!». Ingunn Rangul Askeland holdt et av plenumsforedragene,
med tittelen: «Vold i nære relasjoner». Foredraget hadde fokus på tre viktige områder innen
dette feltet: A) Barn som opplever vold i nære relasjoner, B) Kjønn og vold mot partner og C)
Behandling av menn som utøver vold. Kongressen ble avholdt på Oslo Plaza med 500
deltagere.
3. Nordiske konferanse om vold og behandling
Den 9.‐10. november arrangerte ATV den 3. Nordiske konferanse om vold og behandling.
Arrangementet tiltrakk seg 500 deltagere fra hele Norden. Statssekretær i Barne‐
likestillings‐ og inkluderingsdepartementet Kirsti Bergstø og ATVs styreleder Tove Beate
Pedersen åpnet konferansen. Det ble gjennomført 6 plenumsforelesninger og 24 workshops.
Samtlige nordiske land var representert blant workshops‐ og foredragsholderne. Professor
Murray A. Straus og professor Michael P. Johnson fra USA var invitert til å holde
plenumsforedrag. De øvrige plenumsforedragene stod Per Isdal, Ingunn Eriksen, Paul Leer‐
Salvesen og Åsa Landberg for. Deltagernes tilbakemeldinger viste at konferansen ble opplevd
som viktig og inspirerende med god helhet og faglig bredde. Hele konferanseprogrammet
finnes på ATVs nettsider.
Eksterne samarbeidsprosjekter /komitéarbeid
Psykolog Per Øystein Steinsvåg har deltatt i en prosjektgruppe i regi av Uni Helse i Bergen
som har arbeidet med å lage en brosjyre om voldtektsutsatte menn og gutter.
http://helse.uni.no/Projects.aspx?site=1&description=0&project=2587
Psykolog Per Øystein Steinsvåg har sittet i referansegruppen til et prosjekt om arbeid med
voldsutsatte barn ved Familievernkontoret i Tromsø.
Internasjonale samarbeidsprosjekter
ATV har gjennom de siste ti årene samarbeidet med Masimanyane Woman Support Centre i
East London, Sør‐Afrika om etablering og utvikling av et mannsprosjekt (Masimanyane’s
Men’s Project) som retter seg mot menn som utøver vold i nære relasjoner. Marius Råkil har
representert ATV i dette arbeidet. Han besøkte virksomheten i april 2011. I den anledning
ledet han en seminardag med personalet i Masimanyane om sekundærtraumatisering og
belastningsreaksjoner.

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 (www.atv.aland.fi) og startet opp offisielt i februar
2004. Pål Molin representerer ATV i dette samarbeidet, som veileder og konsulent.
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ATV Roskilde
Siden våren 2003 har ATV vært konsulent 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 (www.atv‐roskilde.dk ). Marius
Råkil representerer ATV i dette samarbeidet, som veileder og konsulent.

ATV Täby
Den 11. september 2007 startet ATV Täby (www.taby.se/templates/TswSimplePage.aspx?id
=10807) opp i Sverige. Täby er en mindre by 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
representerer ATV i dette samarbeidet, som veileder og konsulent.

ATV Kalmar
Den 1. september 2008 startet ATV i Södra Kalmar län 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. ATV i Kalmar (www.atv‐kalmar.se) er en integrert del av norske
ATV. Marius Råkil representerer ATV i dette samarbeidet, som veileder og konsulent.
For alle fire virksomhetene er det inngått kontrakt med lokale myndigheter som sikrer
vilkårene for bruk av ATV sitt navn og logo, samt faglig samarbeid og økonomiske forhold.

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. Tilbudet finansieres av likestillingsmyndighetene på Island.
http://karlartilabyrgdar.is/kti/default.aspx

LIKESTILLINGSSITUASJONEN I ATV
ATV har på grunnlag av sitt ideologiske fundament et uttalt likestillingsperspektiv, både på
sitt faglige arbeid og på interne forhold i organisasjonen. Pr. 31.12.2011var det 40 ansatte i
ATV fordelt på ni avdelinger og 36.7 årsverk. Personalgruppen består av tretten menn og 27
kvinner. I alt tipersoner er ansatt i deltidsstillinger, hvorav to er menn og åtte er kvinner. Av
de deltidsarbeidende i ATV utgjør da kvinnene 80 % og mennene 20 %. Noen ønsker å
arbeide i redusert stilling på grunn av barn i barnehage‐ og skolealder. Noen arbeider i
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deltidsstillinger fordi de også arbeider i andre organisasjoner som ATV har en
samarbeidsrelasjon til, f.eks. NKVTS og familievernet.
Den allmenne målsetning for organisasjonen er lik representasjon av kvinner og menn. Det
kan dog finnes sider ved våre faglige virksomheter som gir faglig grunnlag for å ønske enten
en mannlig eller en kvinnelig medarbeider ved ansettelse. I 2011 har ATV hatt en
organisasjonsstruktur med to ledernivåer; en ledergruppe for stiftelsen sentralt, og ledere
for avdelingskontorene. I tillegg er det ansatt prosjektledere for ATVs utviklingsprosjekter.
I 2011 var det to kvinner og en mann som var prosjektledere. I gruppen avdelingsledere var
det fem kvinner og fire menn. Den sentrale ledergruppen i stiftelsen består av direktør
Marius Råkil, nestleder Per Isdal, økonomi‐ og administrasjonssjef Margrethe Høgeid
Fernández, leder av fagstaben Per Øystein Steinsvåg, og leder av ATV Oslo Ragna Lundgaard.
Arbeidstidsordninger er like for kvinner og menn i ATV. Det legges vekt på å tilrettelegge
spesielt for småbarnsforeldre i forhold til henting/bringing i barnehage. Det er ikke noe som
tilsier at siste års lønnsoppgjør i ATV har medført skjevfordelte lønnsvilkår på bakgrunn av
kjønn.

ATVs ARBEID MED TEMAET SEKUNDÆRTRAUMATISERING
ATV har gjennom de siste årene prioritert arbeidet med å forebygge sekundær‐
traumatiseringsprosesser blant personalet. Dette arbeidet har endt ut i 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 traumer. Denne problematikken krever virkemidler i tillegg til
de som settes inn for at medarbeidere ikke skal bli utbrente/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 modell for andre arbeidsplasser 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 prioriteres temaet i organisasjonens
faglige fora.
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PERSONALARBEID
HMS og arbeidsmiljøtiltak
ATVs personalarbeid i 2011 har vært preget av den kontinuerlige prosessen med
utarbeidelse og forbedring av HMS systemet. Videre har arbeidet vært preget av en rekke
nylanseringer samt nye arbeidsmiljøtiltak. Den nye personalhåndboken ble lansert våren
2011, i tillegg til ny webside med intranett for de ansatte. Videre har det blitt fastsatt et årlig
felles personalmøte for hele stiftelsen.
ATV har i 2011 også jobbet med utvikling av en ny verneombudsstruktur. Ved flertallsvalg
blant personalgruppen ble det valgt to verneombud og to varamedlemmer for henholdsvis
verneområde øst og verneområde sør. Hovedverneombud ble valgt av verneombudene.

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.

Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2011 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 tildeling. Underskuddet for
2011 beløper seg til kr. 149 550,‐. Stiftelsens underskudd for 2011 trekkes fra egenkapitalen.
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Resultatregnskap for 2011
Stiftelsen Alternativ til Vold

Note

2011

2010

Statlig tilskudd

7

16 850 000

14 550 552

Prosjektinntekter

5

4 681 063

6 588 246

Kommunalt tilskudd

7

11 751 954

10 297 538

Klientinntekter/undervisning/andre inntekter

5

4 986 984

2 507 558

Interninntekter

9

2 145 000

1 898 800

40 415 000

35 842 694

(25 531 610)

(24 963 507)

(1 576 531)

(1 331 140)

(485 109)

(914 727)

Småanskaffelser, IT, data

(1 842 787)

(704 073)

Annen driftskostnad

(9 139 090)

(8 560 107)

(2 145 000)

0

(40 720 127)

(36 473 555)

(305 127)

(630 861)

157 899

187 564

2 255

0

160 155

187 564

Annen rentekostnad

(2 035)

(1 394)

Annen finanskostnad

(2 543)

(2 362)

Sum finanskostnader

(4 578)

(3 756)

155 577

183 808

Ordinært resultat før skattekostnad

(149 550)

(447 053)

Ordinært resultat

(149 550)

(447 053)

Årsresultat

(149 550)

(447 053)

Annen egenkapital

(149 550)

(447 053)

Sum

(149 550)

(447 053)

Sum driftsinntekter
Lønn feriepenger, pensjon, arbeidsgiveravgift

4

Service klienter, sosiale kostnader, kurs
Honorarer

4

Interne belastninger

9

Sum driftskostnader
Driftsresultat
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter

Netto finans

Overføringer
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Balanse pr. 31. desember 2011
Stiftelsen Alternativ til Vold

Note

2011

2010

Investering i lokaler ( kostnadsføres over tre år)

240 000

0

Sum varige driftsmidler

240 000

0

Sum anleggsmidler

240 000

0

485 394

1 155 667

Andre fordringer

536 560

81 185

Sum fordringer

1 021 955

1 236 852

6 657 486

8 934 560

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

6 657 486

8 934 560

Sum omløpsmidler

7 679 440

10 171 412

Sum eiendeler

7 919 440

10 171 412

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer

8

Bankinnskudd, kontanter og lignende

3
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Balanse pr. 31. desember 2011
Stiftelsen Alternativ til Vold

Note

2011

2010

Stiftelseskapital

60 000

60 000

Sum innskutt egenkapital

60 000

60 000

Annen egenkapital

2 417 867

2 567 418

Sum opptjent egenkapital

2 417 867

2 567 418

2 477 867

2 627 418

Leverandørgjeld

1 253 558

513 988

Skyldige offentlige avgifter

1 801 518

1 965 114

2 386 497

5 064 892

Sum kortsiktig gjeld

5 441 573

7 543 994

Sum gjeld

5 441 573

7 543 994

Sum egenkapital og gjeld

7 919 440

10 171 412

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Sum egenkapital

2

Gjeld
Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld

6

Oslo, 6.mars 2012
Stiftelsen Alternativ til Vold

Tove Beate Pedersen/s

Thore Langfeldt/s

Sissel Platou Aarseth/s

styreleder

styremedlem

styremedlem

Elisabeth Christie Ørke/s

Marius Råkil/s

styremedlem

direktør
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Alternativ til Vold

Noteopplysninger 2011

Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp etter regnskapslovens bestemmelser og er utarbeidet etter
norske regnskapsstandarder for ideelle organisasjoner/stiftelser.

Note 2 Egenkapital
Stitelseskapital

60 000

Kapital 1.1.

2 567 417

Årets resultat

(149 550)

Sum egenkapital 31.12.

2 477 867

Note 3 Bundne midler
Stiftelsen har innstående skattetrekksmidler kr. 948.634 og
innestående depositummidler for husleie kr. 953.366.

Note 4 Lønnskostnader
2011

2010

20 194 024

20 021 037

Arbeidsgiveravgift

3 155 606

3 074 132

Kostnader pensjonsforsikring

2 937 313

2 374 061

-755 333

-505 722

25 531 610

24 963 507

Lønnskostnader

Ref.sykep., forsikring mv.
Sum

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien
anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Det er utbetalt honorar til revisor med kr. 98.750 inkl .mva. for lovpålagt revisjon.

Note 5 Prosjektinntekter/klientinntekter/undervisning/andre inntekter
Dette gjelder stiftelsens inntekter til utleie av personell, undervisning, klientbetalinger
og diverse prosjektinntekter.

Den 3. Nordiske konferansen om vold og behandling som ble avholdt 9. - 10. november
genererte en omsetning på kr 1.813.000 samt støtte på kr 200.000 fra
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Kostnadene som bl.a. inkluderer leie av lokaler, dagpakker, og utvikling/produksjon av
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konferansemateriale beløp seg til kr 1.691.000, mens de interne administrative personalkostnadene utgjorde kr 350.000.

Note 6 Annen kortsiktig gjeld
Denne post inneholder blant annet en periodisering på kr 200.000 av mottatt off.bevilgning
for etablering av nytt kontor i Tromsø i 2011/2012.

Note 7 Off. tilskudd

Avdelinger

Statlig

SATV

Kommunalt

5 100 000

Oslo

Totalt
5 100 000

3 239 000

3 239 000

Vestfold

2 550 000

2 550 000

Asker&Bærum

2 120 000

2 120 000

Drammen

3 142 954

3 142 954

Telemark

1 775 000

55 000

1 830 000

Arendal

1 080 000

1 080 000

2 160 000

Kristiansand

1 100 000

1 110 000

2 210 000

Stavanger

2 100 000

2 000 000

4 100 000

Tromsø

750 000

750 000

1 500 000

Romerike

275 000

275 000

550 000

100 000

100 000

11 751 954

28 601 954

Prosjekt: Fra kriger til bærer av håp
Totalt stiftelsen

16 850 000

Når det gjelder statlig og kommunalt tilskudd er 2010 tallene endret tilsvarende 2011
for sammenligningens skyld.

Note 8 Kundefordringer
Stiftelsens kundefordringer er vurdert som sikre. Ingen tapsavsetning er foretatt.

Note 9 Internbelastninger
Internbelastninger er i år ført som en egen post for å synliggjøre at denne kostnaden
dreier seg om interne overføringer som knytter seg direkte til posten "interninntekter".
Dette er et nytt prinsipp av året og posten er derfor åpen i 2010. Disse kostnadene
ble i 2010 ført under posten "annen driftskostnad".
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