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INNLEDNING
ATV har gjennom sitt faglige arbeid i over 26 år bidratt 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, gjennom drift av behandlingstilbud, en omfattende
kunnskapsutvikling, og kunnskapsformidling. ATV har siden starten forsøkt å bidra til
utviklingen av et folkehelseperspektiv på vold i nære relasjoner.
I 2013 ble det etablert nye ATV-tilbud i Bergen og på Nedre Romerike. Sandnes kommune i
Rogaland inngikk en avtale med ATV om tilbud til voldsutsatte i sin befolkning, drevet fra ATVs
kontor i Stavanger. Organisasjonens rammebetingelser er langt mer forutsigbar i dag enn
tidligere. Det er likevel behov for økonomisk styrking til videreutvikling av organisasjonen. ATV
ønsker en utvidelse av organisasjonens behandlingsmandater til å omfatte både voldsutøvere,
voksne utsatte, ungdommer og barn. Det er behov for styrking av kapasiteten ved de fleste
kontorene i ATV. Dersom den nyvalgte regjeringen ønsker en videre utbygging av nye ATVkontorer, er ATV klar til å ta oppgaven.
Året 2013 viser en stor aktivitet på ATVs tre oppgaveområder; behandling, utadrettet
virksomhet og kunnskapsutvikling. Til sammen 895 klienter henvendte seg til ATV. Av disse
startet 674 opp i behandling. Det kan være ulike grunner til at ikke alle som henvender seg
starter opp i behandling. Det kan f. eks. være at vedkommende ikke er motivert for å starte en
behandlingsprosess, at klienten henvises videre fordi vold ikke er det primære problem, eller at
klienten av ukjente grunner ikke møter til første time. Dette er normale og kjente fenomener
ved polikliniske behandlingstilbud. Til sammen 369 klienter var under behandling ved
inngangen til 2013, som betyr at til sammen 1 043 klienter mottok behandling i 2013. Ved årets
utgang sto det 60 klienter på venteliste. ATV har gjennom året veiledet og undervist 14 504
personer fordelt på 217 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 er gjennomført i 2013.
Tre medarbeidere i ATV arbeider med to doktorgradsprosjekter og et større forskningsprosjekt.
Doktorgradsprosjektene er knyttet til det prospektive prosess- og utfallsstudiet av
utøverbehandlingen i ATV, i regi av NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk
stress). Forskningsprosjektet gjennomføres ved ATV Stavanger og ser på mannlige
voldsutøveres reflekterende fungering og mentalisering knyttet til deres fedrerolle. ATV driver
også kunnskapsutviklingsarbeid i form av prosjekter der det arbeides med erfaringsbasert
metodeutvikling. I 2013 har det blitt arbeidet med gjennomføring av et prosjekt finansiert av
UDI. Prosjektet er landsomfattende og har som målsetting å implementere dialoggrupper som
en voldsforebyggende metode i alle landets mottak.
ATV mottar driftstilskudd både fra staten og en rekke kommuner. Fra 2011 er de statlige
midlene til ATV kommet over statsbudsjettet, og blitt kanalisert gjennom Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet (BLD). En sentral føring i tilsagnsbrevet fra staten for 2013, i tillegg
til behandlingsoppdraget, har vært at ATV skal bidra til å videreutvikle godt samarbeid med
familievernet samt øvrige aktører på familievoldsfeltet. Føringene for 2013 korresponderer
godt med innholdet i stortingsmeldingen om vold i nære relasjoner som ble behandlet av
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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 15 årene utviklet seg fra å være en organisasjon med særskilt kompetanse på menn
med volds- og aggresjonsproblemer mot sine kvinnelige samlivspartnere, til å bli en
organisasjon som arbeider med å utvikle en helhetlig kunnskap om voldens innvirkning på en
familie der en eller flere familiemedlemmer utøver vold mot andre familiemedlemmer. Denne
kunnskapen legges igjen til grunn for en løpende utvikling av behandlingstilbudet til alle berørte
av familievold, både utøvere, utsatte og barn som lever med vold i familien.
Alternativ til Vold har tre hovedoppgaver:
•
•
•

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

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




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

Antall klienthenvendelser og antall klienter i behandling gjennom 2013 er stabil sammenlignet
med 2012 (med unntak av kontorene som ble etablert i løpet av året).
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. ATV
egenfinansierer to årsverk for å kunne drive kunnskapsformidling i det omfang organisasjonen
gjør.
Pr. 31.12.2013 var det 42 ansatte i ATV fordelt på 11 avdelinger og 38,8 årsverk. For ytterligere
informasjon om ansatte, se kontaktregisteret på ATVs hjemmeside: www.atv-stiftelsen.no

ATV Oslo
ATV Oslos virksomhet i 2013 har omfattet behandling, fagutvikling og fagformidling på området
vold i nære relasjoner. Driftsmidlene til ATV Oslo har bestått av tilskudd fra Oslo kommune,
Kriminalomsorgen v/ Ullersmo fengsel og inntekter knyttet til ekstern veiledning og
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undervisning. Gjennom året har det arbeidet til sammen seks psykologer ved kontoret, fordelt
på 5,9 årsverk, hvorav snaut tre årsverk finansieres av tilskuddet fra Oslo kommune. Ett av
årsverkene har vært knyttet til et behandlingstilbud til innsatte på Ullersmo landsfengsel. Dette
er et viktig utviklingsprosjekt hvor ATV tilbyr tilpasset og spesialisert profesjonell behandling for
vold og aggresjonsproblematikk til innsatte i et høyrisikofengsel. ATV Oslo har i 2013 også tatt
imot ansatte fra Oslo kommune til debriefingssamtaler etter situasjoner der ansatte har
opplevd vold eller trusler på arbeidsplassen sin. Det ble gjennomført 10 slike
debriefingssamtaler med totalt 5 personer.
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 undersøkt med standardiserte
metoder, før oppstart i behandling. Av kapasitetshensyn og fordi ATV Oslo først og fremst skal
gi et tilbud til voldsutøvere, gis kun unntaksvis et behandlingstilbud til de kvinner og menn som
blir utsatt for volden.
For å bedre hjelpe menn og kvinner som utøver vold i nære relasjoner, har det vært ønskelig å
utforske voldens betydning for alle parter i familien. I 2013 har ATV fortsatt å arbeide 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 systematisk tematiseres med foreldrene. Dette
har fått betydning for avdelingens møtestruktur og den kliniske virksomheten, og ikke minst
samarbeidet med barnevernstjenesten. Det er vår ambisjon at menn og kvinner som søker
hjelp ved ATV Oslo, opplever at deres situasjon forstås bedre når de blir møtt med et
familieperspektiv, til forskjell fra et individuelt perspektiv. Volden rammer alle i familien. Dette
arbeidet er imidlertid svært komplekst og arbeidskrevende, og opplevelsen er fortsatt at ATV
ikke har tilstrekkelige ressurser for å møte alle i familiene på en god nok måte. Det er behov for
at nye og mer forpliktende samarbeidsmodeller med barnevernet (BV) må utvikles for å møte
disse familienes behov fullt ut. Av henvisningene ATV Oslo får fra BV fremkommer det at
barneverntjenesten på sin side opplever at de mangler gode tiltak å sette inn overfor mange av
disse familiene, både overfor fedrene, mødrene og barna.
I 2013 hadde 28 % av personene som søker behandling etnisk minoritetsbakgrunn. Det gis
derfor et kultursensitivt tilrettelagt behandlingstilbud til voksne med minoritetsbakgrunn som
utøver vold i familien. Andelen klienter med minoritetsbakgrunn som har blitt henvist til ATV,
har vært stabil på rundt 25-30 % de siste årene. Personer med minoritetsbakgrunn blir oftere
henvist av 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 ved å tilby kultursensitiv behandling. Det er likevel en
stor andel minoritetsklienter som er i aktiv behandling ved ATV Oslo til enhver tid.
Det har også i 2013 vært stor etterspørsel etter kunnskap om vold i nære relasjoner, og
alle medarbeidere i Oslo har gjennom undervisning og veiledning formidlet den kunnskapen
ATV løpende utvikler.
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Klientaktivitet ATV Oslo
2013
136*

Nye klienthenvendelser i 2013 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Ungdom
Barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

96
22

12
6

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2013 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

76
129
205

Familiesaker **
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2013

28
21

* Inkludert i tallene er 17 klienter i Ullersmo fengsel.
** Med familiesaker mener vi klientsaker der vi har arbeidet med flere enn én person fra samme familie samtidig.

ATV Nedre Romerike
ATV Nedre Romerike samfinansieres av kommunene Aurskog-Høland, Fet, Sørum, Nittedal,
Lørenskog og Skedsmo, og staten ved Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).
Kontoret ble opprettet i 2013. Fra 2011 frem til etableringen av ATV Nedre Romerike har ATV i
Oslo stått for et behandlingstilbud til befolkningen i Skedsmo finansiert av Skedsmo kommune
(ett årsverk). Kontoret har i 2013 bestått av tre psykologer, fordelt på tre årsverk. Disse ble
ansatt i løpet av vinteren og våren 2013. Kontorets mandat er behandling av menn og kvinner
som utøver vold i nære relasjoner, og deres familier, bosatt i de respektive kommunene.
Kontoret inngikk avtale om leie av lokaler sommeren 2013. Pga. total rehabilitering av lokalene
har ATV Nedre Romerike i påvente av ferdigstillelse av lokalene drevet virksomheten sin fra
lokalene til ATV Oslo i hele 2013.
ATV Nedre Romerike har i løpet av vårsemesteret avholdt møter med kontaktpersoner fra de
ulike kommunene sammen med andre relevante samarbeidspartnere i de respektive
kommunene. I tillegg har ATV Nedre Romerike blitt invitert inn i arbeid vedrørende
handlingsplaner mot vold i nære relasjoner knyttet til Skedsmo kommune og Fet, Sørum og
Aurskog-Høland sitt arbeid med felles handlingsplan. ATV Nedre Romerike har også fulgt opp
tidligere veiledning med Basen i Skedsmo kommune. Kontoret har fått flere forespørsler om
undervisning. Det er også kommet flere henvendelser fra andre tilstøtende kommuner med
ønske om behandlingstilbud. Det er videre satt i gang et samarbeid med familievernkontoret på
Nedre Romerike. ATV Nedre Romerike samarbeider med Barneverntjenestene om de fleste
saker der klienter har omsorg eller samvær med sine barn. Barneverntjenestene er den
instansen som henviser flest saker til ATV Nedre Romerike.
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ATV Nedre Romerike har dette første året av sin drift vært opptatt av å bli kjent med sine
samarbeidspartnere og å kunne tilby hjelp til de som tar kontakt. De har i tillegg nytt godt av å
dele kontorer med ATV Oslo og deltatt på deres arenaer for fagutvikling.
Klientaktivitet ATV Nedre Romerike
2013
40

Nye klienthenvendelser i 2013 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Ungdom
Barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

32
6

2

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2013 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

1
32
33

Familiesaker *
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2013

1
3

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

ATV Asker & Bærum
ATV Asker og Bærum finansieres av staten ved Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet (BLD). Kontorets behandlingstilbud retter seg mot utøvere av vold i
nære relasjoner. Kontoret prioriterer utøvere som har barn. ATV Asker og Bærum ble
samlokalisert med ATV Oslo på Lilletorget 1 i juni 2013. Gjennom året har det arbeidet to
psykologer ved kontoret, fordelt på to årsverk.
Klienter som henvender seg får tilbud om psykologisk behandling enten individuelt eller i
gruppe. Grunnet samlokalisering med ATV Oslo kan ATV Asker og Bærum tilby
gruppebehandling sammen med klienter fra region Oslo. I tillegg til utøverbehandling, tilbyr
ATV Asker og Bærum inntil fem samtaler med partnere til voldsutøverene. På den måten får
man et mer helhetlig inntrykk av familiens livssituasjon, og er i bedre stand til å gi et riktig
behandlingstilbud, samt på en bedre måte ivareta familiens sikkerhet. Voldsutsatte partnere
kan også få et tilbud om psykologisk behandling dersom det er kapasitet til dette.
ATV Asker og Bærum har i 2013 videreført et godt samarbeid med barneverntjenestens
voldsteam i Sandvika, og videreutviklet samarbeidet med barneverntjenesten i Asker.
Samarbeid med familievernkontoret i Sandvika er opprettholdt, og kontoret har planlagt
samarbeidsmøter med dette familievernkontoret i 2014. ATV Asker og Bærum har også
innledet samarbeid med Kirkens Familievernkontor i Asker, med planlagte møter for 2014.
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Kontoret har vært i samarbeidsmøter med Asker og Bærum politidistrikt om konkretisering av
samarbeid i familievoldssaker. Det har blitt innledet samarbeid med Asker kommune, avdeling
tiltak, hvor ATV også har undervist om vold i nære relasjoner. I tillegg har det blitt undervist for
DPS i Bærum, samt BUP i Bærum og i Asker. ATV har deltatt på «Ressursbanken» i Bærum
kommune, hvor alle som jobber med familievoldsrelaterte saker i kommunen møtes.
Veiledning er videreført fra 2012, hvor det største oppdraget er veiledning av Familjefrid
Kronoberg i Växjö, og ATV Jönköping i Sverige. Det har vært 7 heldager med veiledning for disse
to instansene i 2013.
Klientaktivitet ATV Asker og Bærum
2013
61

Nye klienthenvendelser i 2013 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Ungdom
Barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

43
2
0
0
15
1

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2013 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

31
41
72

Familiesaker *
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2013

17
2

* Med familiesaker mener vi klientsaker der vi har arbeidet med flere enn én person fra samme familie samtidig. I
tillegg fikk kontoret henvist 5 barn og 14 ungdommer, men som faller utenfor kontorets nåværende mandat.

ATV Drammen
ATV Drammen finansieres av kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, og Øvre Eiker. Gjennom
året har det arbeidet tre psykologer ved kontoret fordelt på tre årsverk. To av årsverkene er
finansiert av Drammen kommune, og et er finansiert av Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker
kommune. Kontorets mandat er å bidra til reduksjon av vold ved å tilby behandling til voksne og
unge utøvere. I 2013 innbar dette både individual- og gruppebehandlingstilbud. 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. Siden ATV Drammen er kommunalt finansiert, arbeider dette
kontoret tett opp til 1.linjetjenestene og andre kommunale aktører.
Etterspørselen etter behandlingstilbudet ved kontoret har også i år vært stor.
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Klientaktivitet ATV Drammen
2013
88

Nye klienthenvendelser i 2013 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Ungdom
Barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

44
14
12
0
15
3

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2013 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

18
63
81

Familiesaker *
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2013

4
6

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

ATV Vestfold
ATV Vestfold finansieres av staten ved Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).
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 tillegg til
individualterapi har ATV Vestfold hatt tre grupper i 2013. En gruppe har bestått av menn som
utøver vold mot partner og som har barn. De har vært i såkalte Ikkevolds-grupper (En gruppe
som går i 24 uker og hvor klienten må gjennom åtte ulike temaer knyttet til vold). To grupper
har bestått av menn som blir for sinte på/aggressive mot barna sine.
Dersom partneren til utøveren har behov for terapi, viderehenvises hun/han til ATV Vestfolds
partnertjeneste. 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 eget behandlingstilbud til familier der medlemmene har opplevd vold i
sin egen familie. Som oftest er det mødre og barn/ungdom som kommer til familiesamtalene.
ATV Vestfold forsøker på denne måten å ha et tilbud til hele familien i familievoldssaker.
Tilbudet til barn og deres familie ble opprettet i 2006. I tilknytning til dette fikk ATV Vestfold en
stillingsutvidelse som i dag er på 30 %. Kontoret har samarbeidet med flere barneverntjenester
i 2013 om klienter og deres barn.
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Alle medarbeidere ved ATV Vestfold har også i 2013 gjennom undervisning og veiledning
formidlet den kunnskapen ATV løpende utvikler.
Klientaktivitet ATV Vestfold
2013
70

Nye klienthenvendelser i 2013 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Ungdom
Barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

46
7
10
2
5

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2013 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

13
50
63

Familiesaker *
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2013

1
4

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

ATV Vestfold har hatt totalt 20 partnersamtaler i 2013.

ATV Telemark
ATV Telemark finansieres av staten ved Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
(BLD). Kontorets oppdrag er å tilby behandling til menn med volds- og aggresjonsproblematikk.
I tillegg har kontoret også tilbud om familiesamtaler og barnesamtaler ved ledig kapasitet.
Gjennom året har det arbeidet to terapeuter ved kontoret, fordelt på 1,8 årsverk.
Kontoret har gitt veiledning til enkelte barnevernstjenester i fylket både gjennom møter og
gjennom veiledning på telefon. Denne virksomheten har vært økende i 2013. Som i tidligere år
har kontoret brukt tid på undervisning både innenfor kontorets geografiske opptaksområde, og
i Norge for øvrig. I tillegg har kontoret forelest og veiledet i Sverige og Danmark.
ATV Telemark har hatt et samarbeidsprosjekt med Porsgrunn kommune rettet mot
barnehagesektoren. Hensikten med dette prosjektet er å oppdage utsatte barn så tidlig som
mulig. Kontoret har også hatt et samarbeid med DIAKONOVA (Diakonhjemmets høyskole) om å
utarbeide retningslinjer til bruk i dåpssamtaler i Den Norske Kirke. Et annet prosjekt er også
rettet mot barnehagene, hvor kontoret har som mål å presentere barneboka «Sinna Mann» av
Gro Dahle og Svein Nyhus. ATV Telemark har gjennomført dette i to barnehager i 2013.
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Klientaktivitet ATV Telemark
2013
38

Nye klienthenvendelser i 2013 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Ungdom
Barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

24
0
1
4
9
0

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2013 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

34
37
71

Familiesaker *
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2013

16
1

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

ATV Arendal
ATV Arendal samfinansieres av Arendal kommune og staten ved Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet (BLD). Gjennom året har det arbeidet to terapeuter ved kontoret,
fordelt på to årsverk. I følge kontorets kommunale driftsavtale er tilbudet ved ATV Arendal for
befolkningen i Arendal kommune. Behandlingstilbudet er primært for utøvere av vold i nære
relasjoner. Klientene mottar behandling individuelt, og/eller i gruppe. Det er i 2013 startet en
prosess, med tanke på å få de øvrige kommunene i Aust-Agder til å bidra i finansieringen av
ATV Arendal, slik at kontoret får et større opptaksområde. Denne prosessen er fortsatt
pågående.
ATV Arendal har et samarbeid med Familievernkontoret i Aust-Agder, der ATV Arendal gir
behandlingstilbud til voldsutøvende menn, mens voldsutøvende kvinner blir oppfordret til å ta
kontakt med Familievernkontoret. ATV Arendal har månedlige samarbeidsmøter med
Familievernkontoret, der kontorene drøfter felles par, utveksler informasjon, og prøver ut nye
måter å samarbeide på. Som fast prosedyre har ATV Arendal en til to samtaler med partneren
til utøverklienten.
ATV Arendal vektlegger samarbeid med øvrige lokale instanser. Dette gjøres på flere måter. Det
informeres om at kontoret kan kontaktes for råd og veiledning i alle saker som vedrører vold i
nære relasjoner. Kontoret deltar i koordineringen av 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. Kontoret er også involvert
i Arendal kommunes arbeid med handlingsplanen mot vold i nære relasjoner.
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ATV Arendal har hatt samarbeid med Fylkesmannen, Legevakten, Krisesenteret, Støttesenter
mot seksuelle overgrep, Stine Sofies stiftelse, Barne- og Familieteamet, og Pedagogiskpsykologisk tjeneste i forbindelse med arrangementer om vold i nære relasjoner.
Klientaktivitet ATV Arendal
2013
45

Nye klienthenvendelser i 2013 - totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Ungdom
Barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

37
3
4
0
0
1

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2013 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

25
37
62

Familiesaker*
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.13

1
1

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

ATV Kristiansand
ATV Kristiansand samfinansieres av Kristiansand kommune og staten ved Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet (BLD). Kontoret har i oppdrag å tilby behandling til menn og kvinner
som utøver vold i nære relasjoner, samt å ta imot en mindre andel ungdom med alvorlig
voldsutøvelse. Gjennom året har det arbeidet to psykologer ved kontoret, fordelt på to årsverk.
I 2013 har kontoret innledet et samarbeid med Familiekontoret i Vest Agder. Videre
samarbeides det med Alternativ til Vold i Stavanger og UDI Region Sør i et prosjekt med
Asylmottak over hele landet (se beskrivelsen av kunnskapsutviklingsprosjekter nedenfor). ATV
Kristiansand deltar også på møter i forbindelse med Kristiansand kommunes prosjekt mot
tvangsekteskap og æresrelatert vold, som er i regi av Barnevernvakta i Kristiansand. Videre har
kontoret innledet et samarbeid med Kristiansand fengsel som innebærer at kontoret stiller på
informasjonsmøter for innsatte.
ATV Kristiansand har også i 2013 gjennomført kunnskapsformidlingsoppdrag. Kontoret har gitt
konsultasjon til ansatte ved familiesentre og barneverntjenester i Kristiansand. Kontoret har
fortsatt arbeidet med å tematisere vold i nære relasjoner med skoleelever, henholdsvis femte
klasse ved Kristiansandsskoler, hvor de har vist filmen Sinna mann. En av de ansatte ved
kontoret har deltatt på konferanse og undervist om ungdom og vold i Namsos. Videre har
kontoret drevet informasjonsarbeid for NAV og DPS/Akuttambulant team.
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Grunnet personalsituasjonen ved kontoret har det i en kortere periode vært en redusert
behandlingskapasitet. På grunn av pågangen var det inntaksstopp fra februar frem til mai, og
fra oktober og ut året.
Klientaktivitet ATV Kristiansand
2013
60

Nye klienthenvendelser i 2013 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Ungdom
Barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

45
6
1
8

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2013 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

30
28
58

Familiesaker *
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2013

2
6

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

ATV Stavanger
ATV Stavanger samfinansieres av Stavanger kommune, Sandnes kommune, og staten ved
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Kontoret ble etablert i 2008. Gjennom
året har det arbeidet fem psykologer og to terapeuter ved kontoret, fordelt på 5,8 årsverk.
ATV Stavanger yter behandlingstilbud til både barn, voksne utsatte og voksne utøvere av vold i
nære relasjoner. Tilbudet til voksne utsatte og barn finansieres av Stavanger kommune og
Sandnes kommune. Tilbudet til utøvere finansieres av staten ved Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet (BLD).
ATV Stavanger yter både individuell behandling og gruppebehandling. I 2013 gjennomførte
kontoret to barnegrupper, to mødregrupper, to grupper for voldsutøvende menn og to grupper
for voldsutsatte kvinner. Gjennom året har det også blitt gjennomført to grupper for unge
voksne som har vokst opp med vold («Bryt voldsarven»), samt to grupper for jenter/kvinner
som har kommet ut av voldsforhold, og som ikke vil gå inn i et nytt voldelig forhold («Fra
partnervold til partnervalg»).
2013 viser en omfattende virksomhet både innen behandlingsarbeidet, samarbeid med andre
kommunale instanser (i særlig grad barnevernet) og innen utadrettet virksomhet. I 2013
behandlet senteret totalt 295 klienter.
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Klientaktivitet ATV Stavanger
2013
213

Nye klienthenvendelser i 2013 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Ungdom
Barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

67
21
8
14
80
5

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2013 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

116
179
295

Familiesaker *
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2013

58
11

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

samtidig

ATV Tromsø
ATV Tromsø samfinansieres av Tromsø kommune og staten ved Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet (BLD). Gjennom året har det arbeidet to psykologer og en
familieterapeut ved kontoret, fordelt på tre årsverk. 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 har også fått forespørsler fra andre kommuner i Troms fylke. Utvidelse av
det geografiske mandatet er et aktuelt tema.
Klientsakene ved kontoret omhandler ulike type vold og kontoret har hatt stor pågang av
omfattende saker der henvisningsgrunnlaget er vold mot barn, eller vold mot både partner og
barn. Disse sakene utgjør over 40 % av alle henvendelsene. ATV Tromsø samarbeider tett med
barneverntjenesten i saker der barn har levd med vold. Behandlingen på ATV er ofte definert
som et av tiltakene i familien. ATV Tromsø tilbyr individuell behandling til voldsutøvere og har i
2013 i tillegg gjennomført og avsluttet to grupper med foreldre som utøvde vold mot sine barn.
ATV Tromsø er medlem av et samarbeidsnettverk i Tromsø som omfatter instanser som jobber
med vold i nære relasjoner. ATV Tromsø og familievernkontoret har samarbeidet om inntaksog henvisningsrutiner, hatt felles fagdag og jobbet sammen i kliniske saker. Voldsteamet i
barneverntjenesten har henvist de fleste sakene og har sammen med ATV Tromsø utarbeidet
en modell for samarbeid om oppfølging av klienter som har utøvd vold i familien. Andre
instanser som ATV Tromsø samarbeider med er Regional ressurssenter om vold og traumatisk
stress (RVTS), Statens Barnehus Tromsø, familievoldskoordinator i Tromsø, fastleger, og
Allmennpsykiatrisk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).
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Det er blitt dannet en samarbeidsgruppe bestående av representanter fra voldsteamet i
barneverntjenesten, Statens Barnehus Tromsø, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved
UNN, RVTS, ATV Tromsø og familievernkontoret i Tromsø. Samarbeidsgruppen har jobbet med
å definere hvilke voldsutsatte barn som ikke får oppfølging, og hvordan dette kan løses. Det har
blitt arbeidet med å lage et notat om dette til Tromsø kommune.
ATV Tromsø har hatt flere undervisningsoppdrag, bl. a. på konferansen «Barn i relasjoner med
vold: samarbeidsmodeller på kommuneplan og i klientsaker», for politiet i Tromsø og
voldsteamet i barneverntjenesten. Kontoret har også gjennomført et 12 timers foreldrekurs
(«Bryt Voldsarven - Foreldreforberedelser mot vold»). ATV Tromsø har inngått en avtale om å gi
veiledning til Utekontakten i Tromsø kommune.
Klientaktivitet ATV Tromsø
2013
84

Nye klienthenvendelser i 2013 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Ungdom
Barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

42
31
3
6
2

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2013 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

25
40
65

Familiesaker *
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2013

10
2

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

ATV Tromsø har hatt totalt 22 partnersamtaler i 2013.

ATV Bergen
ATV Bergen samfinansieres av Bergen kommune og staten ved Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet (BLD). ATV Bergen ble opprettet våren 2013. Kontoret har i 2013
bestått av tre psykologer, fordelt på tre årsverk. Mandatet inkluderer både de som utøver vold
og de som utsettes for vold i nære relasjoner, og behandlingstilbudet gis til innbyggere i Bergen
kommune. Siden den offisielle åpningen av kontoret i slutten av august, hvor lokalene var fylt
av fremtidige lokale samarbeidspartnere, har klienttilstrømningen vært tiltakende. Som
nyetablert i Bergen, har det vært sentralt for kontoret denne høsten å sette ATV Bergen på
kartet. Kontoret har både hatt møter med, og holdt seminar for mange av sine viktigste
samarbeidspartnere. Målet har primært vært å sikre at tilbudet gjøres kjent, slik at kontoret
kan nå de som har behov for behandling, samt opprette gode relasjoner med de mest sentrale
samarbeidspartnerne.
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ATV Bergen har i tillegg til klinisk virksomhet hatt fokus på opplæring/kompetanseheving av
kontorets ansatte.
ATV Bergen har hatt flere undervisningsoppdrag, bl. a. på RVTS sin høstkonferanse, for
Kriminalomsorgen region Vest og for Kalfarlien oppfølgingssenter.
ATV Bergen har høsten 2013 innledet et samarbeid med de tre familievernkontorene i Bergen
og omegn, med mål om å opprette et gruppetilbud for barn og unge som har opplevd vold i
familien. Det er i den sammenheng opprettet en arbeidsgruppe med terapeuter fra
familievernet og fra ATV Bergen. Det er nå besluttet fra de respektive kontorenes ledelse at
kontoret skal starte opp en slik gruppe etter modell for Traumebevisst flerfamiliearbeid.
Gruppen vil kunne gi et tilbud til 5-6 barn, sammen med trygg omsorgsperson. Familievernet
bidrar med to terapeuter til drift av gruppen, ATV med en terapeut.

Klientaktivitet ATV Bergen
2013
60

Nye klienthenvendelser i 2013 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Ungdom
Barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

32
5
5
4
13
1

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2013 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

0
38
38

Familiesaker *
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2013

2
3

* Med familiesaker mener vi klientsaker der vi har arbeidet med flere enn én person fra samme familie samtidig.
Av de 22 som kontaktet ATV Bergen, som ikke kom i gang med behandling, ble i alt 8 avvist fordi de ikke hadde
bostedsadresse i Bergen kommune.
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KUNNSKAPSUTVIKLINGSPROSJEKTER I ATV
UDI: Dialoggruppe om Vold – forebyggende arbeid i asylmottak
Prosjektet «Dialoggruppe om vold» er et landsomfattende oppdragsprosjekt finansiert av UDI.
Prosjektet har som målsetting å implementere en voldsforebyggende metode i alle landets
mottak. Dette innebærer å utvikle en metode tilpasset hverdagen i mottak, lage en veileder, og
gi opplæring og veiledning til ansatte ved landets mottak i en prosjektperiode som varer ut
2014. Målgruppen er først og fremst menn i mottak. Prosjektgruppa består av Jannicke Stav og
Per Isdal (ATV Stavanger), og Marius Peersen (ATV Kristiansand). Bakgrunnen for prosjektet er
økt fokus på kvinners sikkerhet i mottak, mottakenes kartlegging av vold, og pilotprosjektet
som ble utført i 2010 av ATV Kristiansand og Kristiansand Statlige mottak.
Fremdriftsplanen til prosjektet er: Skrive veileder, kurse to ansatte ved hvert mottak over hele
landet fordelt på seks to-dagers kurs, etablere kollegiale veiledningsgrupper, gi veiledning til
ansatte, gjennomføre fire erfaringskonferanser, og ferdigstille endelig og revidert veileder. I
2013 ble de seks kursene gjennomført, og det ble laget utkast til veileder. Fremdriften går som
planlagt. Tilbakemeldingene ATV har fått fra engasjerte mottaksansatte er at prosjektet både er
et ambisiøst og godt prosjekt. Flere av mottakene har allerede har satt i gang dialoggrupper og
forteller om engasjerte deltagere. Mottakene skal gjennomføre to dialoggrupper hver i løpet av
prosjektperioden.

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. ATVT-studien er en prospektiv prosess- og utfallsstudie av terapi med
menn som søker hjelp for vold mot partner. Fem ATV-kontor er involvert i studien; Oslo,
Drammen, Vestfold, Kristiansand og Stavanger. Overordnet søker prosjektet å bringe frem
kunnskap som kan bidra både til forebyggende og behandlende intervensjoner.
Datainnsamlingen foretas før, under og ved behandlingens slutt, samt oppfølging 18 måneder
etter behandlingsslutt. Prosjektet er inne i siste del av datainnsamlingen der det innhentes data
fra tidspunktet for behandlingsslutt samt for de som har avsluttet for 1 ½ år siden. Siste
innsamling av data vil være desember 2014. 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 2013 ble det publisert en
vitenskapelig artikkel fra prosjektet (Askeland & Heir 2013). Det ble gitt tre presentasjoner fra
prosjektet ved The European Society for Traumatic Stress Studies Conference (ESTSS) i Bologna,
samt tre presentasjoner ved the 18th International Conference of Violence, Abuse & Trauma,
(IVAT) i San Diego USA.
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. I 2013 har det blitt intervjuet 13 klienter fra
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ATV Stavanger. Intervjuer og kartlegging har blitt gjort med åtte deltagere fra kontrollgruppen,
samt telefonintervjuer med disse åtte menns samlivspartnere. Det foreligger nå 27
transkriberte intervjuer, åtte lydfiler er klare for transkribering. Det foreligger i utgangen av
2013 et manuskript med tittel «Parental Reflective Functioning in Perpetrators of Domestic
Violence» som er sendt til tidsskriftet «Trauma, Violence, & Abuse» for vurdering. Prosjektet
har i 2013 vært utgangspunkt for en hovedoppgave ved Universitetet i Oslo. Materiale fra
prosjektet har vært presentert på flere konferanser, deriblant Schizofrenidagene i Stavanger og
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) konferanse for familievernet 15.11.2013, i
tilknytning til 4. Nordiske konferanse om vold og behandling.

PUBLIKASJONER i 2013
Askeland, I.R. & Heir, T. (2013). Early dropout in men voluntarily undergoing treatment for
intimate partner violence in Norway. Violence & Victims, 5, 822-831.
Isdal, P. (2013). Enkel og effektiv aggresjonskontroll – En treningsmanual. Alternativ til Vold
(eget opptrykk).
Isdal, P., Peersen, M., & Stav, J. (2013). Veileder i forbindelse med prosjektet Dialoggruppe om
Vold – forebyggende arbeid i asylmottak. Utlendingsdirektoratet.

UTADRETTET VIRKSOMHET
Utadrettet virksomhet er et av ATVs hovedvirksomhetsområder. Gjennom dette arbeidet
ønsker ATV å bidra til økt allmenn bevissthet omkring temaet vold i nære relasjoner, og et
bedre kunnskapsnivå hos alle profesjonelle som kommer i kontakt med denne problematikken.
Samtidig søkes det gjennom presentasjonen av ATVs forståelse å påvirke allmennhetens
holdninger til voldsproblematikk.
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 2013
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 71 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.
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Kurs
Konferanser
Forelesninger
Studiebesøk
Veiledninger
Kurs vi har arrangert selv
Totalt

Antall
60
31
57
9
42
18
217

Deltakere
4771
6780
2162
27
285
479
14504

Timer
405
76
145
28
415
221
1 290

Psykologistudentenes innsamlingsaksjon for 2013 – PsychAid
PsychAid besluttet at ATV skulle være mottager av midlene som ble samlet inn under årets
innsamlingsaksjon. Pengene skulle brukes i forbindelse med ATVs formidlings- og
opplysningsarbeid. Det er blitt holdt forelesninger både for studenter innenfor de
samfunnsvitenskapelige disiplinene (morgendagens hjelpere og samfunnsplanleggere), og kurs
for studenter på profesjonsstudiet i psykologi. Innsamlingen foregikk både i Bergen og Oslo. Det
ble til sammen samlet inn 155 000 kroner. Midlene vil også bli brukt til å ta imot utenlandske
organisasjoner eller myndigheter for å gi informasjon om ATVs organisasjon og arbeid, som ikke
har økonomi til å betale for dette.
4. Nordiske konferanse om vold og behandling
Den 13.-14. november arrangerte ATV den 4. Nordiske konferanse om vold og behandling.
Arrangementet tiltrakk seg 600 deltagere fra hele Norden. ATVs styreleder Tove Beate
Pedersen ønsket velkommen, og Barne- likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne
holdt åpningstalen. Årets konferanse hadde fokus på både barn, ungdommer, voksne utsatte og
utøvere av vold i nære relasjoner. Det ble gjennomført seks plenumsforelesninger og 22
workshops. Dr Janina Fisher, professor Sandra Stith, og professor Casey Taft fra USA var invitert
til å holde plenumsforedrag. De øvrige plenumsforedragene stod Dr. Carolina Øverlien,
professor Sven Åke Christiansson, og doktorgradsstipendiat Ingunn Rangul Askeland for.
Deltagernes tilbakemeldinger viste at konferansen ble opplevd som viktig og inspirerende med
god helhet og faglig bredde.
Eksterne samarbeidsprosjekter /komitéarbeid
Daglig leder 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
ATV har i 2013 stilt seg til rådighet som prosjektpartner for det tsjekkiske arbeids- og
sosialdepartementet som gjennom «Norway Grants» ønsker å realisere prosjektet «Domestic
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and Gender-based Violence & Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life
Balance». Samarbeidet skal omfatte: veiledning og rådgivning, studiebesøk, undervisning på
konferanser og samarbeid om forelesning på Commission on the Status of Women i FN i New
York. I denne sammenheng holdt Marius Råkil og Barbora Jakobsen fra ATV et innlegg på 57th
Commission on the Status of Women i FN i mars 2013. Innlegget handlet om terapeutisk arbeid
med voldsutøvere og om samarbeid rundt nasjonale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner
i Norge. Prosjektleder fra ATV er Barbora Jakobsen (leder ATV Tromsø).

STUDENTER
ATV tar hvert år imot psykologistudenter i hovedpraksis. I 2013 mottok organisasjonen seks
studenter. I tillegg har organisasjonen hatt en politihøyskolestudent og to terapeuter i
videreutdanning i familieterapi som hospitanter.

BEHANDLINGSSAMARBEID I NORDEN
ATV Åland
ATV har siden 2002 bistått myndighetene på Åland (Finland) i arbeidet med å opplære
terapeuter og etablere et behandlingstilbud til menn som utøver vold mot sin samlivspartner.
Tilbudet kalles ATV Åland og startet opp offisielt i februar 2004. Marius Råkil har representert
ATV i dette samarbeidet i 2013.

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

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

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

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

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

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. Per Isdal og Marius Råkil
følger opp samarbeidet med Island fra ATVs side.
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.
Nærmere informasjon om de nordiske ATV-kontorene finnes på ATVs webside.

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. 31.12.2013 var det 42 ansatte i ATV
fordelt på 11 avdelinger og 38,8 årsverk. Personalgruppen består av 13 menn og 29 kvinner. I
alt ni personer er ansatt i deltidsstillinger, hvorav fem er menn og fire er kvinner. Av de
deltidsarbeidende i ATV utgjør da kvinnene 44 % og mennene 56 %. 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
likevel finnes sider ved våre virksomheter som gir faglig grunnlag for å ønske enten en mannlig
eller en kvinnelig medarbeider ved ansettelse. I 2013 har ATV hatt en organisasjonsstruktur
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med tre ledernivåer; kontorleder ved det enkelte ATV-kontor, regionledere (vest, sør og øst), og
en ledergruppe for stiftelsen sentralt. Den sentrale stiftelsesledelsen består av direktør Marius
Råkil, nestleder Per Isdal og økonomi- og administrasjonssjef Margrethe Høgeid Fernández.
Ragna Lundgaard er leder for region Øst som består av ATV Oslo, ATV Nedre Romerike, 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. Per Isdal er leder for region Vest som består av ATV Stavanger og ATV
Bergen. Blant kontorlederne var det i 2013 syv 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.

ORGANISASJONSKART

Styret
Direktør
Nestleder
Ledergruppen

Adm.stab

Region øst
ATV Oslo
ATV Drammen
ATV Asker & Bærum

ATV Nedre Romerike

Region sør
ATV Vestfold
ATV Telemark
ATV Arendal
ATV Kristiansand

ATV Tromsø
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Region vest
ATV Stavanger

ATV Bergen

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 8-10 år siden, ble det laget et policydokument.
Dokumentet gir retningslinjer for arbeidet med å forebygge traumatisering og
sekundærtraumatisering hos de ansatte i ATV. Dette er potensielt alvorlige tilstander som kan
oppstå som reaksjoner på klienters væremåte, eller som et resultat av å høre på mange
historier om alvorlig vold og traumatiske erfaringer. Denne problematikken krever virkemidler i
tillegg til de som settes inn for at medarbeidere ikke skal bli utbrente/utslitte. Dokumentet
beskriver også de ansattes ansvar og rettigheter i forhold til problematikken, og ledelsens
ansvar for å ta problematikken på alvor. ATV erkjenner at arbeidet med vold innebærer en
risiko for traumatisering og sekundærtraumatisering. Det gjelder alle medarbeiderne, også de
med administrativt ansvar. Medarbeidere som jobber med barn og ofre for vold/traumer, er
mest utsatt for sekundærtraumatisering. Arbeid med voldsutøvere kan tenkes å gi noe større
risiko for traumatisering. Arbeidet kan også trigge egne traumehistorier (retraumatisering).
Kvaliteten på medarbeidernes arbeid avhenger av god oppfølging. Organisasjonen ønsker å
være en god modell når det gjelder personalomsorg i arbeid med vold og traumer. Gjennom
arbeid med tematikken økes kunnskapsgrunnlaget hos alle ansatte, samtidig som de ansattes
bevissthet og sensitivitet for egne og andres reaksjoner oppøves. Som en del av
organisasjonens faglige innsats på dette området, har ATV knyttet til seg psykologer som kan gå
inn og gjøre et debriefingsarbeid med ansatte når de har vært utsatt for påkjenninger eller
spesielle belastninger. I tillegg prioriteres temaet i organisasjonens faglige fora.

ORGANISASJONSUTVIKLING
ATV har de senere årene vært igjennom en betydelig vekst. Denne veksten har fordret et arbeid
med ATV som organisasjon slik at de nye oppgavene organisasjonen har fått kan forvaltes på en
god måte. Den sentrale ledergruppen i ATV har derfor gjennom året jobbet aktivt med å utvikle
ATV i retning av å bli en mer profesjonell og dynamisk kunnskapsorganisasjon, med et
strategidokument og en kollektiv arbeidsprosess som en viktig del av dette. Organisasjonspsykolog Kjetil Eikeset har bistått ATV i arbeidet med den kollektive arbeidsprosessen. Hele
personalgruppa i ATV har vært gjennom tre samlinger der temaene har vært ledelse,
organisasjonskultur og teamarbeid. Tilbakemeldingene fra personalgruppa har vært gode.

PERSONALARBEID (HMS og arbeidsmiljøtiltak)
ATVs HMS system har blitt arbeidet med og videreutviklet også i 2013. 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.
Det ble i 2013 inngått en særavtale mellom arbeidsgiver representert av ledergruppen og
arbeidstaker representert av de tillitsvalgte for hver ansattgruppe. Særavtalen regulerer blant
annet avspasering, reise- og kostgodtgjørelse, trening i arbeidstiden, og seniorpolitikk.
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ATVs interne nyhetsbrev «Hva skjer'a» ble gitt ut tre ganger i løpet av 2013. Nyhetsbrevet har
vist seg å bidra til god informasjonsutveksling og inkludering i organisasjonen.

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 2013 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 2013
beløper seg til kr. 774 921,-. Stiftelsens overskudd for 2013 legges til egenkapitalen.
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Resultatregnskap for 2013
Stiftelsen Alternativ til Vold

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

Note

2013

2012

7
5
7
5
9

21 519 849
1 695 932
16 691 932
5 382 799
2 550 000

18 400 000
950 000
13 183 950
3 354 773
2 504 300

47 840 512

38 393 023

(29 285 780)
(3 723 508)
(629 403)
(1 619 316)
(9 434 997)
(2 550 000)

(25 189 666)
(1 979 459)
(292 506)
(1 849 280)
(6 495 516)
(2 504 300)

(47 243 003)

(38 310 726)

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

4
5
4
11
9

Driftsresultat

597 508

82 297

Annen renteinntekt
Annen finansinntekt

177 570
(100)

159 112
1 031

Sum finansinntekter

177 470

160 144

Annen rentekostnad
Annen finanskostnad

(57)
0

0
(1 144)

Sum finanskostnader

(57)

(1 144)

Netto finans

177 413

159 000

Ordinært resultat før skattekostnad

774 921

241 297

Ordinært resultat

774 921

241 297

Årsresultat

774 921

241 297

Overføringer
Annen egenkapital

774 921

241 297

Sum

774 921

241 297

Balanse pr. 31. desember 2013
Stiftelsen Alternativ til Vold

Note

2013

2012

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Investering i lokaler ( kostnadsføres over tre år)

0

180 000

Sum varige driftsmidler

0

180 000

10

0

180 000

8

1 820 896
890 206

828 848
105 360

2 711 102

934 208

9 094 685

7 791 184

9 094 685

7 791 184

Sum omløpsmidler

11 805 787

8 725 392

Sum eiendeler

11 805 787

8 905 392

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende
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Balanse pr. 31. desember 2013
Stiftelsen Alternativ til Vold

Note

2013

2012

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Stiftelseskapital

60 000

60 000

Sum innskutt egenkapital

60 000

60 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

3 434 085

2 659 164

Sum opptjent egenkapital

3 434 085

2 659 164

2

3 494 085

2 719 164

6

1 716 155
2 124 271
4 471 275

633 605
1 951 616
3 601 007

Sum kortsiktig gjeld

8 311 702

6 186 228

Sum gjeld

8 311 702

6 186 228

11 805 787

8 905 392

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

Sum egenkapital og gjeld

Oslo, 10.februar 2014
Stiftelsen Alternativ til Vold

Tove Beate Pedersen/s
styreleder

Elisabeth Christie Ørke/s
styremedlem

Thore Langfeldt/s
styremedlem

Sidsel Platou Aarseth/s
styremedlem

Marius Råkil/s
direktør

Alternativ til Vold

Noteopplysninger 2013

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
2 659 164
774 921
3 494 085

Note 3 Bundne midler
Stiftelsen har innstående skattetrekksmidler kr. 1.146.766 og
innestående depositummidler for husleie kr. 1.196.400.

Note 4 Lønnskostnader

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

2013
23 743 911
3 531 537
3 447 619
-1 476 898
29 246 169

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

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien
anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.
Ved årets slutt hadde vi disponibelt 1.705.693,- på premiefondet.
Det er utbetalt honorar til revisor med kr. 83.125 inkl .mva. for lovpålagt revisjon.

Note 5 Prosjektinntekter/klientinntekter/undervisning/andre inntekter
Dette gjelder stiftelsens inntekter til undervisning, klientbetalinger og diverse
prosjektinntekter.
Den 4. Nordiske konferansen om vold og behandling som ble avholdt 13. - 14. november
genererte en omsetning på kr 2.231.166.
Kostnadene som bl.a. inkluderer leie av lokaler, dagpakker, og utvikling/produksjon av
konferansemateriale beløp seg til kr 1.959.507, mens de interne administrative personalkostnadene anslås til 400.000.

Note 6 Annen kortsiktig gjeld
Denne post inneholder blant annet kr 197.430 av mottatt off.bevilgning for etablering
av nytt kontor på Romerike i 2013/2014, 300.000 i særskilt tilskudd til økte
pensjons- og lønnskostnader, samt kr 399.000 i tilskudd til engangsstyrking av ATV Telemark.
Posten inneholder også midler til to pågående prosjekter som realiseres i 2014.

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

Statlig
Kommunalt
Totalt
5 521 836
5 521 836
3 100 000
3 100 000
2 715 808
2 715 808
2 257 848
2 257 848
3 344 134
3 344 134
1 915 416
1 915 416
1 125 224
1 125 223
2 250 447
1 182 268
1 182 267
2 364 535
2 236 548
3 300 000
5 536 548
1 597 536
1 597 535
3 195 071
1 450 698
1 527 750
2 978 448
1 516 667
1 515 023
3 031 690
21 519 849
16 691 932
38 211 781

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".
Note 10 Varige driftsmidler
Investering i lokaler på kr 180.000 er nedskrevet i 2013.
Note 11 Annen driftskostnad
I denne posten inngår etableringskostnader på kr 1.440.175 til de nyopprettede
kontorene ATV Nedre Romerike og ATV Bergen.

