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INNLEDNING
Den 23. november 2012 fylte ATV 25 år! Organisasjonen startet som et forsøksprosjekt i 1987.
De første årene la psykologene Per A Nørbech, Per Isdal og Marius Råkil grunnlaget for en
organisasjon som har klart å vokse, utvikle seg, og bidra til utviklingen av samfunnets forståelse
av vold i familien som et samfunnsproblem. Med et samfunnsproblem følger det et
samfunnsansvar. ATV har forsøkt å ta sin del av dette samfunnsansvaret gjennom aktiv
deltagelse i samfunnsdebatten og gjennom en omfattende kunnskapsutvikling og
kunnskapsformidling. ATV har gjennom disse 25 årene ikke minst bidratt til utviklingen av et
folkehelseperspektiv på vold i nære relasjoner. Da Per Isdal i 2011 mottok Den store
psykologprisen, var juryens begrunnelse at Per Isdal og ATV har åpnet et fagfelt som har vært
tabuisert, normalisert og oversett. ATV har vist at vold representerer helserisiko – også for
utøveren av vold. En nestor innen rusfeltet i Norge sa for noen år siden at gjennom ATVs arbeid
har vold i nære relasjoner gått fra å være et perifert tema i psykologien til å bli et sentralt tema.
I 2012 ble det vedtatt økonomiske tilskudd som gjør at det kan settes i gang nye ATV-tilbud i
Bergen og på Nedre Romerike. Tilbudet til befolkningen i Skedsmo kommune, som ble
opprettet i 2011, vil inngå i ATV-tilbudet for Nedre Romerike. Sandnes kommune i Rogaland har
også inngått en avtale med ATV om tilbud til voldsutsatte i sin befolkning, drevet fra ATVs
kontor i Stavanger. Kontorene på Romerike og i Bergen vil starte så raskt medarbeidere er på
plass og egnede lokaler er ferdigstilt. Gjennom disse to siste kontorene vil ytterligere seks
medarbeidere begynne å arbeide i organisasjonen. Selv om rammebetingelsene er langt mer
forutsigbar i dag enn tidligere, er det fortsatt behov for økonomisk styrking. Med en voksende
organisasjon følger også behovet for en videreutvikling av organisasjonsstrukturen.
Året 2012 viser en stor aktivitet på områdene behandling, utadrettet virksomhet og
kunnskapsutvikling. Total klientkontakt i 2012 var på 924 klienter. ATV har gjennom året
veiledet og undervist for 9193 personer fordelt på 208 oppdrag, og gjennom dette stått for en
omfattende fagformidling og kompetansespredning, både nasjonalt og internasjonalt. ATV vant
i 2012 en anbudskonkurranse for et oppdrag for Länsstyrelsen i Stockholms Län om
gjennomføring av et opplæringsprogram for 800 ansatte i sosialtjenesten. Prosjektet skal
gjennomføres i 2013.
Tre medarbeidere i ATV arbeider med to doktorgradsprosjekter og et større forskningsprosjekt.
Doktorgradsprosjektene er knyttet til det prospektive evalueringsstudiet av
utøverbehandlingen i ATV, i regi av NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk
stress). Forskningsprosjektet gjennomføres ved ATV Stavanger og ser på voldsutøveres
reflekterende fungering og mentalisering knyttet til deres foreldrerolle.
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 enheten 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 2012 har vært at ATV skal bidra til å videreutvikle godt samarbeid med familievernet
samt øvrige aktører på familievoldsfeltet. Det har i denne sammenheng vært en løpende dialog
med både departementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDir). På lokalt nivå
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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:
•
•
•

Drive behandlingstilbud som retter seg mot utøvere av- og utsatte for vold i nære
relasjoner, både voksne og barn
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 økt kompetanse om voldsproblematikk i det øvrige hjelpeapparatet og
andre virksomheter, samt bidra til synliggjøring av vold som problem i samfunnet.
Pr. 31.12.2012 var det 38 ansatte i ATV fordelt på ni avdelinger og 34.2 årsverk. For ytterligere
informasjon om ansatte, se kontaktregisteret på ATVs hjemmeside: www.atv-stiftelsen.no

ATV Oslo
ATV Oslos virksomhet har i 2012 omfattet behandling, fagutvikling og fagformidling om vold i
nære relasjoner. Til sammen ni psykologer har vært knyttet til virksomheten ved Oslokontoret i
2012. Oslo kommune finansierer i underkant av tre psykologstillinger. Finansieringen av de
øvrige stillingene har vært knyttet til tilbudene til Skedsmo kommune og Ullersmo fengsel,
statlige midler til den sentrale faglige og administrative koordinerende enheten i ATV, samt
midler fra eksterne oppdrag.
I løpet av året ble det opprettet et samarbeidsprosjekt med Ullersmo fengsel. Dette er et
spennende utviklingsprosjekt med utprøving av et spesialisert profesjonelt behandlingstilbud
der innsatte i et høyrisikofengsel får et tilbud om behandling for volds- og
aggresjonsproblematikk.
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.
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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.
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 2012 har ATV fortsatt arbeidet med å
integrere et familieperspektiv i behandlingstilbudet. Alle partnere blir rutinemessig innkalt til en
informasjonssamtale. Ny kunnskap om voldens konsekvenser for barn medfører at spørsmål
om hvordan volden påvirker omsorgen for barn blir systematisk tematisert med foreldrene.
Dette har fått betydning for avdelingens møtestruktur, samarbeidet mellom
fagutviklingsprosjekter og den kliniske virksomheten, og ikke minst samarbeidet med
barnevernstjenesten. Det er vårt mål 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 vi opplever fortsatt at vi ikke har
tilstrekkelige ressurser for å møte alle i familiene på en god nok måte. Vi mener at behovet for
nye og mer forpliktende samarbeidsmodeller med barnevernet (BV) må utvikles for å møte
disse familienes behov fullt ut. Av henvisningene vi 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.
ATV Oslo har i løpet av 2012 kunnet tilby to ”Ikke-voldsgrupper” for menn. Dette er en
gruppemetode som er utviklet av Per Isdal i ATV, og som er en manualisert og tidsavgrenset
gruppemetodikk. Hver gruppe har hatt 24 gruppeganger og er en blanding av psykoedukasjon
med faste temaer og fokus på prosessen i gruppa. En gruppe ble avsluttet i mars 2012. Som en
forlengelse av denne gruppa ble tre av deltagerne som alle var pappaer tilbudt ”Circle of
Security - Parenting”, et psykoedukativt kurs om barn og tilknytning med fokus på
foreldrekompetanse. En ny ikkevolds-gruppe for menn ble startet opp i september og er ennå
ikke avsluttet.
I 2012 hadde ca. 25 % av klientene som søker behandling etnisk minoritetsbakgrunn. Andelen
klienter med minoritetsbakgrunn som har blitt henvist til ATV har vært stabilt på rundt 25 % de
siste årene. Personer med minoritetsbakgrunn blir oftere henvist av for eksempel
barneverntjenesten og har en noe høyere drop-out enn personer med etnisk norsk bakgrunn.
ATV har arbeidet aktivt med denne problemstillingen, både ved å ha et tettere samarbeid med
barnevernstjenesten og med å tilby spesielt tilrettelagte behandlingstilbud. Det er likevel en
god andel minoritetsklienter som er i aktiv behandling ved ATV- Oslo til enhver tid.
For å jobbe videre med et familieperspektiv tenker vi at vi også bør i gang med
informasjonssamtaler med barn. Dette ønsker vi å igangsette i løpet av 2013.
Det har også i 2012 vært stor etterspørsel etter kunnskap om vold i nære relasjoner, og
medarbeidere i Oslo har gjennom undervisning og veiledning formidlet den kunnskapen ATV
løpende utvikler.
Skedsmo
ATV Oslo har i 2012 fortsatt gitt et tilbud til Skedsmo kommune. I tillegg til å gi et
behandlingstilbud til klienter fra Skedsmo kommune fra kontorene på Lilletorget, har
Oslokontoret hatt samarbeidsmøter og gitt veiledning til både Barne- og Ungdomsbasen og
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barnevernet i kommunen. Samarbeidsmøtene og veiledningen er evaluert underveis og har
blitt opplevd som nyttige av begge parter. Klientene er hovedsakelig blitt henvist fra Barne- og
Ungdomsbasen og barnevernet, og det har vært til dels krevende saker som har medført mye
samarbeid, også med psykisk helsevern. Det er derfor riktig å si at sakene fra Skedsmo har vært
få, men arbeidskrevende og kompliserte. Det er grunn til å anta at kunnskap om
behandlingstilbudet fortsatt ikke har nådd ut til befolkningen i Skedsmo på samme måte som
det vil gjøre med et ATV-kontor lokalisert på Lillestrøm. Foreløpig har også få klienter tatt
kontakt på eget initiativ. Vi anser at dette vil endre seg når det i løpet av 2013 blir et eget ATV
kontor på Nedre Romerike.
Klientaktivitet ATV 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
Familiesaker **

2012
53
125
178*

2011
69
151
220

126
27
0
0
23
2

145
28
1
4
39
3

51

43

* Innbefatter 8 klientsaker fra Skedsmo kommune. Total klientkontakt er lavere for 2012 enn i 2011. Over den
siste femårsperioden har total klientkontakt vært 195 klienter i 2008, 211 i 2009, 172 i 2010, 220 i 2011 og 178
klienter i 2012. Dersom man ser på klienttallene over hele femårsperioden, varierer antall klienter i behandling ved
årets begynnelse fra 53 til 76. Variasjonen i den samme tidsperioden for nye klienter gjennom året var 123 klienter
i 2008, 152 i 2009 og 96 i 2010. Det er ikke grunnlag for å si at det er noen spesifikk årsak til denne variasjonen.
** Med familiesaker mener vi klientsaker der vi har arbeidet med flere enn én person fra samme familie samtidig.

ATV Asker & Bærum
ATV Asker & Bærum er finansiert av staten ved Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), og har som oppdrag å jobbe med voldsutøvere som bruker vold i nære
relasjoner. Kontoret prioriterer utøvere som har barn. Kontoret er lokalisert i Sandvika, og har
to ansatte (psykologer) med totalt to årsverk. Klienter som henvender seg til ATV Asker &
Bærum får tilbud om psykologisk behandling enten individuelt eller i gruppe. I 2012 har
kontoret hatt en gruppe, bestående av voldsutøvende fedre, hvor gruppen hadde et klart voldog traumefokus, i tillegg til fokus på klientenes foreldrekompetanse.
I tillegg til utøverbehandling individuelt og i gruppe, får alle partnere til klientene et tilbud om
inntil fem samtaler. På denne måten får man et mer helhetlig inntrykk av familien og barnas
livssituasjon. Det tilbys terapi til voldsutsatte partnere når det er kapasitet til det på kontoret.
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ATV Asker & Bærum har hatt tre psykologistudenter i praksis i 2012, og derfor hatt muligheten
til å tilby alle partnere som ønsker dette et terapitilbud i 2012.
Samarbeid med ulike instanser i Asker og Bærum kommune har vært sentralt, også i 2012. Et
meget godt samarbeid med barnevernet i Bærum som har et eget voldsteam er videreført. Det
har også blitt videreført et godt samarbeid med Asker Barneverntjeneste (BVT Asker).
Samarbeidet har bestått av å finne en konkret samarbeidsform i saker hvor det er bekymring
for at barn lever med vold i familien. Det har blitt gitt undervisning fra ATV Asker & Bærum om
vold i nære relasjoner til BVT Asker ved to anledninger. Videre har det vært avholdt flere
samarbeidsmøter med Familievernkontoret i Sandvika, samarbeidet med Psykiatrisk
Ungdomsteam (PUT) i Asker & Bærum, samt veiledet flere ulike instanser i kommunene.
ATV Asker & Bærum har også hatt flere veiledningsoppdrag gjennom 2012. Det største
veiledningsoppdraget er ved Familjefrid Kronoberg, lokalisert i Växjö, Sverige, hvor kontoret har
veiledet fire heldager vårsemesteret 2012, og tre heldager høstsemesteret 2012.
Klientaktivitet ATV Asker & Bærum

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

2012
27
39
66

2011
19
28
47

42
2
0
0
21
1

26
3
2
3
13
0

3

4

ATV Drammen
ATV Drammen ble etablert i 1996. Kontorets mandat er å bidra til reduksjon av vold i regionene
ved å tilby behandling til voksne og unge utøvere. Utover det kliniske arbeidet driver ATV
Drammen også med utadrettet virksomhet i kommunene. 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.
Det er tre årsverk knyttet til ATV Drammen. To av disse er finansiert av Drammen kommune, og
et er finansiert av Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommune. Grunnet flere foreldrepermisjoner
har første halvår av 2012 vært preget av en lavere utadrettet virksomhet enn foregående år.
Kvalitetssikring av behandlingstilbudet ble prioritert. Annen halvdel har det vært normal
aktivitet rundt eksterne oppdrag.
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Klientaktivitet ATV Drammen

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

2012
24
45
69

2011
19
40
59

29
9
20
0
9
2

30
9
14
3
3
0

3

0

ATV Vestfold
ATV Vestfold finansieres av staten ved Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (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 tre psykologer ved kontoret fordelt på 2,3
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 voldsutøverne 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 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 %.
ATV Vestfold har i 2012 hatt fire grupper. To grupper har bestått av menn som utøver vold mot
partner og som har barn. De har vært i såkalte Ikkevolds-grupper. En gruppe har vært et tilbud
til ungdom som utøver vold hjemme eller ute. Og den siste gruppen har bestått av menn som
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blir for sinte på barna sine. Denne gruppen har fokusert på tilknytning med bruk av Circle of
Security (COS-P) og PDI (Parent Development Interview).
Alle ansatte i ATV Vestfold har i løpet av 2012 fullført et ettårig traumekurs med Eilert Nienhuis.
ATV Vestfold har i 2012 fortsatt sin deltakelse 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.
Klientaktivitet ATV Vestfold

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

2012
19
45
64

2011
23
38
61

39
6
13
0
6
0

45
2
1
4
9
0

2

4

ATV Telemark
ATV Telemark er finansiert med midler fra Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet
(BLD). Det er to ansatte fordelt på 1,8 årsverk ved kontoret. Dette representerer en mindre
kapasitet enn det burde være ved kontoret, tatt befolkningsgrunnlaget som skal betjenes i
betraktning. Dette medfører at mange som søker hjelp ved kontoret blir avvist. Dette gjelder
menn med volds- og aggresjonsproblematikk, voldsutsatte kvinner og ikke minst barn.
Synliggjøring og avdekking av vold i nære relasjoner har ført til økt antall henvendelser.
I tillegg til klientaktiviteten ved kontoret blir det satt av tid til veiledning og undervisningsvirksomhet. Veiledningen rettes mot samarbeidspartnere i Telemark Fylke, mens
undervisningsvirksomheten også strekker seg utover fylkesgrensene. Undervisningen inngår
som en nødvendig inntjeningsvirksomhet for å redusere den sårbare økonomiske situasjonen
ved ATV Telemark.
Utfordringen for ATV Telemark vil være å øke bemanningen ved kontoret. Dette er en langvarig
prosess rettet mot Grenlandskommunene i hovedsak. Kontoret opplever en stor grad av velvilje
i deler av det politiske miljøet og håper dette vil føre til konkrete resultater i 2013.
ATV Telemark har som mål å presentere et «Sinna Mann konsept» til barnehager og
barneskoler i Porsgrunn kommune. Dette som et forsøk på systematisk å spre kunnskap om
vold i nære relasjoner til barn, deres foreldre og ansatte i barnehage og skolesektoren. Dette
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prosjektet gjøres i samarbeid med kommunalsjefen for oppvekst i kommunen. Kontoret har
valgt ut to barnehager og en skole. Erfaringene vil bli presentert i ulike fora i kommunen i løpet
av våren 2013.
ATV Telemark er veileder for en lokal teatergruppe i Grenland som skal presentere et
teaterstykke om vold i nære relasjoner i løpet av 2013. Kontoret bidrar med veiledning og
faktakunnskap inn til skuespillere og manusforfattere.

Klientaktivitet ATV Telemark

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

2012
31
38
69

2011
26
31
57

28
0
8
7
26
0

26
0
4
9
18
0

14

22

ATV Arendal
ATV Arendal ble opprettet i januar 2009, og går dermed inn i det femte driftsåret. Kontoret er
finansiert med midler fra staten ved Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet (BLD)
og Arendal Kommune med like tilskuddsandeler fra hver. ATV Arendal har to fulltidsstillinger.
Det er ønske om å øke bemanningen for å dekke et større geografisk nedslagsområde, og for
også å kunne gi et tilbud til partnere og barn.
ATV Arendal gir 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 tiden gis et behandlingstilbud ved Familiekontoret. I tillegg gir
Familiekontoret i Aust-Agder et behandlingstilbud til partnerne til ATV Arendals utøverklienter.
Hos ATV Arendal mottar klientene behandling individuelt eller i gruppe. Som fast prosedyre har
kontoret en til to samtaler med partner, der det bl.a. oppfordres til å ta imot et eget tilbud for
partnere på Familiekontoret. Kontoret har jobbet med familiesaker i form av ansvarsgruppemøter, parsamtaler med Familiekontoret/ Krisesenteret, samtaler med barna, og
familiesamtaler. I tillegg har Krisesenteret deltatt i samtaler med fedrene på ATV, med henblikk
på å få til samvær.
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ATV Arendal har gjennom årene utviklet et godt samarbeid med Familiekontoret og Østre
Agder Krisesenter. Kontoret samarbeider i enkeltsaker, og generelt i forbindelse med
arrangementer der vold i nære relasjoner er på dagsorden. Kontoret kan kontaktes for råd og
veiledning i alle saker som vedrører vold i nære relasjoner. ATV Arendal koordinerer 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 også involvert i Arendal kommunes arbeid med kommunal handlingsplan
mot vold i nære relasjoner.
De ansatte ved ATV Arendal har i 2012 fortsatt utdannelsen i traumebehandlingsmetoden
EMDR. Mange av klientene har komplekse traumer, og EMDR anses som et godt redskap i
behandlingen.
Klientaktivitet ATV Arendal

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

2012
25
36
61

2011
28
32
60

60
0
0
0
1
0

59
0
1
0
0
0

1

4

ATV Kristiansand
ATV Kristiansand er samfinansiert av Kristiansand kommune og staten ved Barne-, likestillingsog inkluderingsdepartementet (BLD). Avdelingen består av to ansatte fordelt på to årsverk, en
psykologspesialist og en psykolog/leder. ATV Kristiansand har i oppdrag å gi et
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 et begrenset partnertilbud og tilbud til barn av klienter som er vitne
til vold.
Klienttilstrømningen har også i år vært jevn og kontoret har som foregående år måttet innføre
inntaksstopp i perioder gjennom året. Individuell oppfølging er forbeholdt innbyggere i
Kristiansand. Det er et sterkt ønske om å utvide kontoret med ytterligere en stilling til slik at
kontoret kan imøtekomme henvendelser utenfor Kristiansand. ATV Kristiansand har i denne
forbindelse både latt seg intervjue i radio og tv om situasjonen og skrevet en søknad til
Knutepunkt Sør (rådmannsforum for Kristiansand kommune og omliggende
samarbeidskommuner) om å øke kapasiteten på kontoret.
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ATV Kristiansand har valgt å fortsette med det forebyggende prosjektet ”Sinna mann” som ble
startet i 2011 hvor kontoret er ute i skoler og underviser 5.-klassinger om vold i nære
relasjoner. Målsettingen med prosjektet er å komme tidlig inn og tematisere vold i nære
relasjoner for barn på skole. Prosjektet er forankret i kommunens skoleledelse og ved ledelsen i
de forskjellige skolene hvor prosjektet er gjennomført, samt hos helsesøstre i kommunen.
Erfaringene så langt har vært svært gode.
Utover dette har virksomheten ved ATV Kristiansand vært ulike veilednings-, konsultasjons- og
undervisningsoppdrag. Det har også vært et økende fokus på nettverksbygging med
kommunale tjenester og psykologer i kommunen.
Klientaktivitet ATV Kristiansand

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*

2012
33
65
98

2011
35
76
111

48
8
3

58
10
4
1
33
5

32
7

Familiesaker
5
3
* ATV Kristiansand har hatt partnersamtaler med til sammen 24 kvinner og 5 menn. De øvrige voldsutsatte voksne
har fått et eget selvstendig behandlingstilbud.

ATV Stavanger
ATV Stavanger ble etablert i 2008 og er finansiert av Barne- likestillings- og
inkluderingsdepartementet (BLD) og Stavanger kommune. Den 27. august 2012 inngikk
senteret en kontrakt med Sandnes kommune om et behandlingstilbud for utsatte for vold i
nære relasjoner og barn som opplever vold i familien. Anbudsavtalen løper i fire år og gir ATV
finansiering av ytterligere et årsverk. Avdelingen har syv ansatte fordelt på totalt 5,8 årsverk.
ATV Stavanger består av to typer tilbud:

Et tilbud til voksne personer som utøver vold i nære relasjoner finansiert av Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Kommunale 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 eller Sandnes)
ATV yter både individuell behandling og gruppebehandling. I 2012 gjennomførte kontoret to
barnegrupper, to mødregrupper, to grupper for voldsutøvende menn og to kvinnegrupper.
Gjennom året har det også blitt gjennomført to grupper for unge voksne som har vokst opp
med vold («Bryt voldsarven»), samt en gruppe for kvinner som har kommet ut av voldsforhold
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og som vil jobbe for at de ikke skal gå inn i et nytt voldelig forhold («Fra partnervold til
partnervalg»).
Senteret arbeider aktivt med utvikling av gode rutiner for oppfølging av personalet og
forebygging av sekundærtraumatisk stress.
2012 viser en omfattende virksomhet både innen behandlingsarbeidet, samarbeid med andre
kommunale instanser (i særlig grad barnevernet) og innen utadrettet virksomhet. I 2012
behandlet senteret totalt 304 klienter. 2012 viser en økning i forhold til året før, særlig markant
er denne økningen på området voksne utøvere. I 2012 hadde kontoret et sakssamarbeid med
barnevernet i 91 av våre klientsaker (tallet for 2011 var 88 saker). Dette betyr at ATV Stavanger
har utviklet et sterkere og tettere samarbeid med barnevernet over tid.
Klientaktivitet ATV Stavanger & Sandnes

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

2012
105
199
304*

2011
101
174
275

140
31
4
43
80
6

113
25
0
43
88
6

40

64

*Av totalt antall klienter er 13 klienter nye klienter fra Sandnes kommune, ni kvinner og 4 barn (3 jenter og en
gutt).

ATV Tromsø
ATV Tromsø ble opprettet høsten 2011. ATV Tromsø er samfinansiert av Tromsø kommune og
staten ved Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Kontoret består av tre
ansatte med totalt tre årsverk og har mandat til behandling av menn og kvinner bosatt i Tromsø
kommune som utøver vold i nære relasjoner, og deres familier. Den offisielle åpningen av
kontoret 17. april fikk bred omtale i lokale media. ATV Tromsø har i løpet av året avholdt møter
med instanser og fagpersoner som jobber med vold i nære relasjoner i Tromsø kommune
(RVTS, Barneverntjenesten, Barnehuset, Krisesenteret, Sosialmedisinsk senter, Konfliktrådet,
Politiet, SMISO (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep), Kriminalomsorgen,
Familievernkontoret, Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling,
m.fl.). Kontoret samarbeider med Barneverntjenesten om de fleste saker der klienter har
omsorg eller samvær med sine barn. Barneverntjenesten er den instansen som henviser flest
saker til ATV Tromsø.
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Det har vært jevn pågang av klienthenvendelser, både fra klienter selv og fra henvisende
instanser. I 2012 mottok ATV Tromsø 62 henvendelser, hvorav 41 har fått tilbud og tatt imot
behandling. ATV Tromsø har mange saker som omhandler vold mot barn, og i november 2012
startet en gruppe med 3 voldsutøvende mødre. Alle kvinnene gjennomførte et individuelt
behandlingsløp i forkant av gruppebehandlingen som har fokus på å fremme god tilknytning
mellom foreldre og barn ved hjelp av COS-P (Circle of Security – Parenting). ATV Tromsø har
som del av behandlingstilbudet kontakt med de utsatte. Alle voksne utsatte har fått tilbud om
opptil 5 samtaler og det samarbeides med blant annet Familievernkontoret dersom det er
behov for ytterligere oppfølging av utsatte partnere eller barn. 4 voldsutsatte kvinner og 2
voldsutsatte menn har fått et kortere behandlingstilbud i 2012.
ATV Tromsø har i tillegg til klinisk virksomhet hatt fokus på fagutvikling og utadrettet
virksomhet gjennom råd, veiledning, forelesninger og presentasjoner av tilbudet på flere
arenaer. Det ble holdt kurs om vold i nære relasjoner for studenter ved videreutdanning for
psykisk helse på høgskolen i Harstad og et heldagsforedrag om forebygging av
sekundærtraumatisering på en regionalkonferanse for krisesentrene i Hammerfest.
Klientaktivitet ATV Tromsø

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

2012
3
41
44

2011
0
3
3

24
14
0
0
4
2

0
3
0
0
0
0

4

0

UTVIKLINGSPROSJEKTER I ATV
UDI - dialogbaserte samtalegrupper om vold i mottakene
Høsten 2012 vant ATV en anbudskonkurranse om et prosjekt for opplæring av ansatte i mottak
med tanke på å implementere en metode for dialogbaserte samtalegrupper om vold.
Prosjektet skal sørge for at flere ansatte fra alle landets mottak mottar denne opplæringen.
Prosjektet er et voldsforebyggende tiltak i mottak og er en forlengelse av pilotprosjektet som
ble gjennomført av ATV Kristiansand i samarbeid med UDI region sør og mottaket i Kristiansand
i 2010. Flere ATV-kontorer vil delta i og gjennomføre prosjektet. Prosjektet er organisert med
en prosjektledelse bestående av Jannicke Stav og Per Isdal ved ATV Stavanger og Marius
Peersen ved ATV Kristiansand. Prosjektet skal gjennomføres i 2013 og 2014.
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FORSKNING
Alternativ til Vold har et pågående forskningsprosjekt i samarbeid med Nasjonalt
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS. Bente Lømo og Ingunn Rangul Askeland
er ansatt som forskere i prosjektet. Alternativ til Vold-Terapistudien (ATVT- studien) ble
igangsatt i januar 2010, og er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet ved NKVTS. ATVTstudien 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. Datainnsamlingen foretas før, under og ved
behandlingens slutt, samt oppfølging etter ett og et halvt år etter behandlingsslutt. Forskerne
er nå ferdige med datainnsamling på tidspunktet før behandlingsstart og innhenter nå data fra
tidspunktet for behandlingsslutt samt for de som har avsluttet for ett og et halvt år siden. Det
blir innhentet data fra både mennene og deres partnere. ATVT-studien vil etter hvert kunne gi
svar på hva som kan være virksomme faktorer i behandling for de ulike grupper av menn som
oppsøker ATV. I 2012 publiserte prosjektet rapporten «Kjennetegn hos menn som har oppsøkt
Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner». Rapporten bygger på data innhentet før
behandlingsstart. I 2013 vil prosjektet publisere flere vitenskapelige artikler.
Henning Mohaupt ved ATV Stavanger gjennomfører et forskningsprosjekt om hvordan
voldsutøvende menn opplever relasjonen til barna sine. Det brukes kontrollgruppe i dette
studiet. Datainnsamlingen ble startet opp i 2012. Målsetningen er å avslutte datainnsamlingen i
løpet av 2013. 20 menn er intervjuet om deres opplevelse av sin relasjon til et av sine barn. Det
sentrale intervjuverktøyet i denne studien er PDI (Parent Development Interview).
Deltakerne er også screenet for traumeerfaringer i et livsløpsperspektiv, opplevd foreldrestress,
samt rus – og alkoholvaner det siste året. Prosjektet har blitt presentert på den nordiske
konferansen «Barnet og Rusen» i Sandefjord i september 2012 som et plenumsforedrag.
Forskningsprosjektet er finansiert av Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i
Helse Vest (KORFOR).

PUBLIKASJONER i 2012
«Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner».
Askeland, Lømo, Strandmoen, Heir & Tjersland (2012) rapport 4, NKVTS

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 ATVs forståelse å påvirke allmennhetens
holdninger til voldsproblematikk.
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Den utadrettede virksomheten som drives ved ATV deles inn i fire kategorier: medieoppslag,
undervisning og veiledning, eksterne samarbeidsprosjekter/komitéarbeid og internasjonale
samarbeidsprosjekter.

Oversikt over den utadrettede virksomheten i 2012
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 78 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 ATV har arrangert selv.

Kurs
Konferanser
Forelesninger
Studiebesøk
Veiledninger
Kurs vi har arrangert selv
Totalt

Antall
66
17
53
10
55
7
208

Deltakere
3923
2366
2279
50
280
295
9193

Timer
435
37
117
50
506
53
1198

Eksterne samarbeidsprosjekter /komitéarbeid
Direktør Marius Råkil sitter som medlem i Ålands landskapsregjerings ekspertråd for likestilling.
Ekspertrådet har årlige møter og møttes første gang i september 2012. Ekspertrådets første
oppgave var å komme med innspill til landskapsregjeringens rammeprogram for likestilling
2012 – 2015.

Internasjonale samarbeidsprosjekter
Marius Råkil, i samarbeid med Per Isdal, har gjennom 2011 og 2012 gjennomført et
utdanningsprogram for 15 psykologer i Modena, Italia. Psykologgruppen var i perioden 20092010 tilknyttet Daphne-prosjektet (EU) MUVI som ATV var prosjektpartner i.
Utdanningsprogrammet i Modena har bl. a. ført til at helsemyndighetene i Emilia-Romagna
fylke har bevilget midler til et lite behandlingstilbud for utøvere av vold i nære relasjoner kalt
LDV (Liberiamoci dalla Violenza) der tre av psykologene arbeider en dag i uken. DLV får
veiledning fra ATV.

STUDENTER
ATV tar hvert år imot psykologistudenter til gjennomføring av hovedpraksis. I 2012 mottok
organisasjonen 10 studenter; én i Kristiansand, tre i Asker og Bærum, to i Oslo, to i Tønsberg og
to i Stavanger.
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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
har representert ATV i dette samarbeidet i 2012, som veileder og konsulent.

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 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
representerer ATV i dette samarbeidet, som veileder og konsulent.

ATV Kalmar
Den 1. september 2008 startet ATV Kalmar opp i Sverige (www.atv-kalmar.se). 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 representerer ATV i dette samarbeidet, som veileder og konsulent.

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)
For alle de nordiske 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.
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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. 31.12.2012 var det 38 ansatte i ATV
fordelt på ni avdelinger og 34.2 årsverk. Personalgruppen består av tolv menn og 26 kvinner. I
alt tolv personer er ansatt i deltidsstillinger, hvorav fire er menn og åtte er kvinner. Av de
deltidsarbeidende i ATV utgjør da kvinnene 66,6 % og mennene 33,3 %. Noen ønsker å arbeide i
redusert stilling på grunn av barn i barnehage- og skolealder. Noen arbeider i 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 2012 har ATV hatt en
organisasjonsstruktur med to ledernivåer; en ledergruppe for stiftelsen sentralt, og ledere for
kontorene. I forbindelse med at organisasjonen fortsatt er i vekst har ATV i 2012 innført en
struktur med regionledere. Ragna Lundgaard er leder for region Øst som består av ATV Oslo,
ATV Skedsmo, ATV Asker & Bærum, og ATV Drammen. I tillegg er inntil videre ATV Tromsø
knyttet til region Øst. Cecilie Guldvog er leder for region Sør som består av ATV Vestfold, ATV
Telemark, ATV Arendal, og ATV Kristiansand. Nestleder i Stiftelsen Per Isdal er leder for region
Vest som består av ATV Stavanger, og ATV Bergen fra 2013. Regionlederne sitter i den sentrale
ledergruppen i stiftelsen sammen med direktør Marius Råkil, nestleder i stiftelsen Per Isdal, og
økonomi- og administrasjonssjef Margrethe Høgeid Fernández. Blant kontorlederne var det i
2012 fem kvinner og fire menn. I stiftelsens sentrale ledergruppe var det tre kvinner og to
menn.
Arbeidstidsordninger er like for kvinner og menn i ATV. Det legges vekt på å tilrettelegge
spesielt for småbarnsforeldre. 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 sekundærtraumatiseringsprosesser og belastningsreaksjoner blant personalet. Da organisasjonen
begynte å systematisere dette arbeidet for 6-7 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/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).
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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.

PERSONALARBEID
HMS og arbeidsmiljøtiltak
ATVs personalarbeid har i 2012 vært preget av den kontinuerlige prosessen med utarbeidelse
og forbedring av HMS systemet. Alle kontorer i organisasjonen har gjennomført vernerunde
med påfølgende risikoanalyse og utarbeidelse av handlingsplan. Verneombudene har jobbet
aktivt med HMS arbeidet i samarbeid med ledelsen og HR/administrasjon. Det har blitt avholdt
to møter mellom øverste ledelse, verneombud og HR/administrasjon i løpet av året.
På det årlige personalseminaret for hele stiftelsen i mai jobbet personalgruppen med å legge
grunnlaget for utarbeidelse av en strategiplan. Dette har blitt fulgt opp av ledergruppen i
stiftelsen gjennom året. ATV har i forbindelse med dette engasjert en organisasjonspsykolog for
å bistå ATV i arbeidet med organisasjonsutvikling.
Videre har personalarbeidet vært preget av en rekke nylanseringer samt nye arbeidsmiljøtiltak.
ATV har innført en ny web-basert HR portal for føring av reiseregninger og registrering av
fravær og ferie. For å bidra til god informasjonsutveksling og inkludering i en voksende og
geografisk spredt organisasjon ble ATVs interne nyhetsbrev «Hva skjer'a» lansert den 20. mars
2012. Nyhetsbrevet ble utgitt fire ganger i løpet av året.

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 2012 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. Overskuddet for 2012
beløper seg til kr. 241 297,-. Stiftelsens overskudd for 2012 legges til egenkapitalen.
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Noteopplysninger 2012

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

Note 2 Egenkapital
Stitelseskapital
Annen egenkapital 1.1.
Årets resultat
Sum egenkapital 31.12.

60 000
2 417 867
241 297
2 719 164

Note 3 Bundne midler
Stiftelsen har innstående skattetrekksmidler kr. 1.026.479 og
innestående depositummidler for husleie kr. 974.837.

Note 4 Lønnskostnader
Lønnskostnader
Arbeidsgiveravgift
Kostnader pensjonsforsikring
Ref.sykep., forsikring mv.
Sum

2012
20 374 909
3 095 502
2 512 568
-793 313
25 189 666

2011
20 194 024
3 155 606
2 937 313
-755 333
25 531 610

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien
anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.
Årets pensjonskostnader er redusert ved at vi har benyttet oss av premiefondet til
dekning av årets premie. Ved årets slutt hadde vi disponibelt 977.157,- på premiefondet.
Det er utbetalt honorar til revisor med kr. 73.750 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.

Note 6 Annen kortsiktig gjeld
Denne post inneholder blant annet kr 900.000 av mottatt off.bevilgning for etablering
av nytt kontor på Romerike og i Bergen i 2013, samt 300.000 i særskilt tilskudd til økte
pensjons- og lønnskostnader i 2013.

Note 7 Off. tilskudd
Avdelinger
SATV
Oslo
Vestfold
Asker&Bærum
Drammen
Telemark
Arendal
Kristiansand
Stavanger og Sandnes
Tromsø
Romerike
Totalt stiftelsen

Statlig
Kommunalt
Totalt
5 270 125
5 270 125
3 150 000
3 150 000
2 629 050
2 629 050
2 185 720
2 185 720
3 213 970
3 213 970
1 830 025
1 830 025
1 113 480
1 113 480
2 226 960
1 144 500
1 144 500
2 289 000
2 165 100
2 500 000
4 665 100
1 546 500
1 546 500
3 093 000
515 500
515 500
1 031 000
18 400 000
13 183 950
31 583 950

Note 8 Kundefordringer
Stiftelsens kundefordringer er vurdert som sikre. Ingen tapsavsetning er foretatt.
Note 9 Internbelastninger
Internbelastninger er ført som en egen post for å synliggjøre at denne kostnaden
dreier seg om interne overføringer som knytter seg direkte til posten "interninntekter".

