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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 2014 utgjør en liten økning
sammenlignet med 2013.
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. 31.12.2014 var det 45 ansatte i ATV fordelt på 11 avdelinger og 40 årsverk. For ytterligere
informasjon om ansatte, se kontaktregisteret på ATVs hjemmeside: www.atv-stiftelsen.no
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ATV Oslo
ATV Oslo er hovedsakelig finansiert av Oslo kommune, Velferdsetaten, samt en mindre del fra
Helseetaten som er øremerket arbeid med etniske minoritetsklienter. Til sammen finansierer
dette i underkant av tre stillinger. ATV Oslo ble i tillegg tildelt 1,5 millioner kroner fra staten ved
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. ATV Oslos virksomhet i 2014 har omfattet
behandling, fagutvikling og fagformidling i forbindelse med vold i nære relasjoner. Til sammen
syv psykologer, fordelt på 6,9 årsverk, har vært knyttet til virksomheten ved Oslokontoret i
2014. En av psykologstillingene er knyttet opp til et behandlingstilbud for innsatte på Ullersmo
landsfengsel. Dette er et utviklingsprosjekt hvor ATV tilbyr tilpasset og spesialisert profesjonell
behandling for vold- og aggresjonsproblematikk til innsatte i et høyrisikofengsel.
På oppdrag fra Oslo kommune gir ATV Oslo et psykologisk behandlingstilbud til kvinner og
menn som utøver vold mot sin partner. Alle klienter blir kalt inn til en avklarings- og
kartleggingssamtale hvor deres situasjon blir systematisk undersøkt med standardiserte
metoder. På den måten sikres et tilpasset behandlingstilbud til de klienter kontoret mener kan
nyttiggjøre seg et behandlingstilbud hos ATV. ATV Oslo tilbyr både individuell behandling og
gruppesamtaler. Av de som får tilbud om behandling kreves det et samtykke om at partneren
deres kan kalles inn til en informasjonssamtale. I denne samtalen gis informasjon om hva et
behandlingstilbud på ATV innebærer, hva de kan forvente av endring, og et fokus på deres egen
sikkerhet, eller eget hjelpebehov. Av kapasitetshensyn og fordi ATV Oslo først og fremst skal gi
et tilbud til voldsutøvere, gis kun unntaksvis et behandlingstilbud til de kvinner og menn som
blir utsatt for volden. Det er et stort behov i Oslo for et spisset tilbud rettet mot de kvinner og
menn som er utsatt for vold av sine partnere. Kontoret registrerer også en økning i
etterspørselen etter et tilbud til foreldre som bruker vold mot barna sine. Et slikt
behandlingstilbud vil kreve et tettere og mer forpliktende samarbeid med barnevernet, og med
dagens ressurser har kontoret i liten grad kunnet prioritere disse sakene.
For å hjelpe menn og kvinner som utøver vold i nære relasjoner, har det vært nødvendig å
utforske voldens betydning for hele familien. I 2014 har ATV Oslo fortsatt å arbeide med å
integrere et familieperspektiv i behandlingstilbudet. Det finnes mye kunnskap om voldens
konsekvenser for barn. Dette medfører at spørsmål om hvordan volden påvirker omsorgen for
barn systematisk tematiseres med foreldrene. ATV Oslo mener at behovet for nye og mer
forpliktende samarbeidsmodeller med barnevernet (BV) må utvikles for å møte disse familienes
behov fullt ut. Av henvisningene kontoret får fra BV virker det som at de på sin side opplever at
de mangler gode tiltak å sette inn overfor mange av disse familiene, både overfor fedrene,
mødrene og barna. Denne type tiltak er dessverre fortsatt mangelvare i store deler av
hjelpeapparatet.
I 2014 hadde ca. 28 % av personene som søker behandling i Oslo, etnisk minoritetsbakgrunn.
Andelen klienter med minoritetsbakgrunn som har blitt henvist til ATV, har vært stabilt på rundt
25-30 % 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 Oslo har arbeidet aktivt med denne problematikken, både ved å ha et tettere samarbeid
med barnevernstjenesten og med å tilby kultursensitiv behandling. Det er likevel en god andel
minoritetsklienter som er i aktiv behandling ved ATV Oslo til enhver tid.
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Det har også i 2014 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. Disse inntektene bidrar til å finansiere deler av en stilling i Oslo.
Klientaktivitet ATV Oslo

2014
149

Nye klienthenvendelser i 2014 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom
Voldsutsatte barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

103
18

21
3

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2014 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

104
114
218

Familiesaker *
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2014

20
28

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

ATV Nedre Romerike
ATV Nedre Romerike samfinansieres av kommunene Aurskog-Høland, Fet, Sørum, Nittedal,
Lørenskog, Rælingen og Skedsmo, og staten ved Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet (BLD). Kontoret ble opprettet i 2013. Rælingen gikk inn i
samarbeidet med de andre kommunene i Nedre Romerike og ATV fra 1.9.2014. Kontoret har i
2014 bestått av tre psykologer, fordelt på tre årsverk. Alle ble ansatt i forbindelse med
opprettelsen av kontoret i 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 på Lillestrøm sommeren 2013. Offisiell åpning av
lokalene fant sted i februar 2014.
ATV Nedre Romerike har i løpet av året i samarbeid med BUP avholdt to nettverksmøter med
aktuelle instanser i Nedre Romerikeregionen. Distriktspsykiatrisk senter (DPS), Barne- og
ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), kommunehelsetjenesten, politi, krisesenter og
Barneverntjenesten (BV) har møtt til disse samlingene. Kontoret har fått flere forespørsler om
undervisning. ATV Nedre Romerike har avtale om veiledning for familievernkontoret på Nedre
Romerike og Frelsesarmeens ungdomsinstitusjon Lillebo. ATV Nedre Romerike samarbeider
med Barneverntjenestene om majoriteten av saker der klienter har omsorg eller samvær med
sine barn. Barneverntjenestene er fortsatt den instansen som henviser flest saker til ATV Nedre
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Romerike. Det har fortsatt å komme henvendelser fra andre tilstøtende kommuner med ønske
om behandlingstilbud.
ATV Nedre Romerike har fortsatt med å tilbringe en dag i uken ved ATV Oslo og ATV Asker og
Bærum og tatt del i deres arenaer for fagutvikling. I tillegg har kontoret mulighet til å tilby
samtaler i Oslo for de av kontorets klienter som av praktiske grunner ønsker det.
Klientaktivitet ATV Nedre Romerike
2014
59

Nye klienthenvendelser i 2014 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Ungdom
Barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

46
5

8

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2014 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

25
55
80

Familiesaker *
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2014

1
0

* 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 er finansiert av staten ved Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet (BLD). Kontorets mandat er behandling av utøvere av vold i nære
relasjoner, og i noen grad deres familier. Kontoret prioriterer utøvere som har barn. Kontoret er
samlokalisert med ATV Oslo og stiftelsesledelsen på Lilletorget 1 i Oslo. ATV Asker og Bærum
har to ansatte psykologer, med totalt to årsverk. Klienter som henvender seg, vurderes for
tilbud om psykologisk behandling, enten individuelt eller i gruppe. Grunnet samlokalisering med
ATV Oslo kan kontoret tilby gruppebehandling sammen med klienter fra region Oslo. I 2014 har
kontoret drevet gruppe sammen med en terapeut fra ATV Oslo.
I tillegg til utøverbehandling, tilbyr kontoret inntil fem samtaler med partnere til
voldsutøverene. På den måten får man et mer helhetlig inntrykk av familiens livssituasjon, og er
bedre i stand til å gi et riktig behandlingstilbud, samt på en bedre måte ivareta familiens
sikkerhet. Voldsutsatte partnere kan også få et tilbud om psykologisk behandling over lengre tid
dersom det er kapasitet til dette.
Samarbeidspartnere i Asker og Bærum har vært prioritert i 2014. ATV Asker og Bærum har
videreført et godt samarbeid med barneverntjenesten i Bærum, og videreutviklet samarbeidet
med barneverntjenesten i Asker. Samarbeidet med Asker og Bærum politidistrikt er videreført,
konkretisert ved at kontoret har tatt inn flere saker med påtaleunnlatelse med behandling hos
ATV som vilkår for dom. Det bør også nevnes at ATV Asker og Bærum har opprettholdt sin rolle
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i Ressursbanken i Bærum kommune, hvor fokus er å utvikle samarbeid om voldssaker i
kommunen, samt å øke kompetansen om voldsarbeid i en tverrfaglig sammenheng.
Veiledningsarbeidet har blitt intensivert i 2014. Kontoret veileder nå ATV Jönköping fast med
ca. syv samlinger i året, to team fra Grünerløkka barneverntjeneste med seks deltakere en gang
pr måned, og to individuelle veiledninger av ansatte fra Oslo krisesenter. ATV Asker og Bærum
har også drevet undervisning og kursing for ulike instanser både i Norge og i utlandet.

Klientaktivitet ATV Asker og Bærum
2014
49

Nye klienthenvendelser i 2014 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom
Voldsutsatte barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

19
7
11
5
7
0

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2014 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

27
27
54

Familiesaker *
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2014

7
3

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

ATV Drammen
ATV Drammen finansieres av kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker, hvor to av
årsverkene er finansiert av Drammen kommune, og ett årsverk er finansiert av Lier, Nedre og
Øvre Eiker kommune. Det er vanligvis tre psykologer som arbeider ved kontoret, fordelt på tre
årsverk. I året som gikk var to av disse ute i gradert foreldrepermisjon, og det ble derfor
mulighet til å sette inn en psykolog til i et engasjement. Det har derfor vært fire ansatte ved
kontoret i 2014, og kontoret har i større grad enn tidligere kunnet imøtekomme kommunenes
etterspørsel.
Kontorets mandat er å bidra til reduksjon av vold ved å tilby behandling til voksne og unge
utøvere. Med unge utøvere menes det utøvere mellom 16 og 23 år. ATV Drammen bruker
ungdomsmetodikken hvor personer blir regnet som ungdom opp til 23 år. I 2014 innbar dette
både individuell - og gruppebehandlingstilbud. Spesielt ungdomsarbeidet har høstet stor
oppmerksomhet dette året. Blant annet presenterte ATV Drammen sin tilnærming til ungdom
med volds- og aggresjonsproblemer, «Ungdommen bak volden», på regjeringens feiring av FNs
25 års jubileum for barnekonvensjonen i år. Det er stor etterspørsel fra både barne- og
ungdomspsykiatrien (BUP) og diverse ungdomsinstitusjoner når det gjelder barn og ungdom
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med såkalte atferdsvansker og hvordan hjelpe dem til å slutte å bruke destruktiv og aggressiv
atferd.
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 mot 1.linjetjenestene og andre kommunale aktører.

Klientaktivitet ATV Drammen
2014
86

Nye klienthenvendelser i 2014 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom
Voldsutsatte barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

44
18
15
1
6
2

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2014 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

9
48
57

Familiesaker *
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2014

1
5

* Med familiesaker menes 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).
Initiativtagere til ATV i Vestfold var familievoldsteamet i Vestfold som ønsket et best mulig
tilbud til befolkningen i familievoldssaker. Familievoldsteamet besto av representanter fra
krisesenteret, barnevernet, familievernkontoret og familievoldskoordinator i Politiet. ATV
Vestfold åpnet i mai 2005 og er primært et tilbud til menn som utøver vold mot
partner/familien. Gjennom året har det arbeidet fire psykologer ved kontoret fordelt på 2,8
årsverk.
ATV Vestfold gir tilbud om både gruppeterapi og individualterapi til menn som utøver vold i sin
familie. Menn med barn prioriteres når det er venteliste. I samtalene med 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.
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Dersom partneren selv har behov for terapi, henvises hun/han videre til Partnertjenesten.
Partnertjenesten består av to terapeuter ved Familievernkontoret i Vestfold og er et
samarbeidsprosjekt mellom Familievernkontoret og ATV Vestfold.
ATV Vestfold har også et familiebehandlingstilbud til familier som har opplevd vold i sin egen
familie. Som oftest er det mødre og barn/ungdom som kommer til familiesamtalene. ATV
Vestfold forsøker på denne måten å ha et tilbud til hele familien i familievoldssaker (jfr.
målsetting om utvikling av familieperspektivet). Tilbudet til barn og deres familie ble opprettet i
2006. I tilknytning til dette fikk ATV Vestfold en stillingsutvidelse på 20 %.
I tillegg til individualterapi har ATV Vestfold hatt tre grupper i 2014. En gruppe har bestått av
menn som utøver vold mot partner. To grupper har bestått av menn som blir for sinte
på/aggressive mot barna sine. I disse gruppene har fokuset vært på tilknytning til egne barn
samt tilknytning til andre relasjoner som egne foreldre og partnere (metode som er blitt brukt
er Circle of Security (COS-P)). Det har også vært fokus på mentalisering, det vil si klientenes
forståelse av barna sine og evne til å reflektere over barnas perspektiver (metode som blant
annet er blitt brukt er PDI (Parent Development Interview)).

Klientaktivitet ATV Vestfold
2014
62

Nye klienthenvendelser i 2014 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom
Voldsutsatte barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

54
3
2
1
2

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2014 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

24
38
62

Familiesaker *
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2014

3
4

* Med familiesaker mener vi klientsaker der vi har arbeidet med flere enn én person fra samme familie samtidig.
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ATV Telemark
ATV Telemark finansieres av staten ved Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
(BLD). Kontorets mandat er behandling av utøvere av vold i nære relasjoner, og i noen grad
deres familier. Gjennom året har det arbeidet to terapeuter ved kontoret, frem til mars 2014
var disse stillingene fordelt på 1,8 årsverk. ATV Telemark har fra mars 2014 hatt en
bemanningsendring. En person gikk av med pensjon og en nytilsatt startet i samme tidsrom.
Kontoret har fra mars 2014 to årsverk fordelt på to 100 % stillinger. Stillingsprosentene er ment
å være ut 2015 med håp om forlengelse og varig tiltak. Fra september 2014 og ut året har
kontoret vært bemannet med kun en ansatt på grunn av sykemelding.
ATV Telemark har i liten grad vært involvert i samarbeid med andre instanser dette året,
bortsett fra samarbeid knyttet til klientvirksomhet. Kontoret har gitt veiledning til enkelte
barnevernstjenester i fylket både i form av fysiske møter og gjennom veiledning på telefon.
Som i tidligere år har en brukt tid på undervisning både innenfor eget geografiske
opptaksområde og i Norge for øvrig.
Kontoret har i 2014 fortsatt samarbeidet med barnehagesektoren i Porsgrunn kommune. I
samarbeid med kommunens ledelse og fire pilotbarnehager er målet å innføre nye
oppstartsamtaler i løpet av høsten 2014 for fire barnehager og forhåpentligvis for de
resterende barnehagene i 2015. Hensikten med dette prosjektet er å oppdage utsatte barn så
tidlig som mulig.
Klientaktivitet ATV Telemark
2014
97

Nye klienthenvendelser i 2014 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom
Voldsutsatte barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

38
4
7
24
24
0

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2014 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

26
39
65

Familiesaker *
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2014

20
3

* Med familiesaker mener vi klientsaker der vi har arbeidet med flere enn én person fra samme familie samtidig.
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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. Kontoret hadde fra 15. september til 5. november 2014 en
psykologspesialist fra Distriktspsykiatrisk Poliklinikk Arendal som hospitant. 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. ATV Arendal har også tatt
imot utøvere av vold i nære relasjoner fra andre kommuner i Aust-Agder enn Arendal. 2014 har
det pågått en interkommunal prosess, som har resultert i en samfinansiering, når det gjelder de
kommunale midlene. ATV Arendal er nå et tilbud til innbyggerne i Froland, Risør, Tvedestrand,
Åmli og Vegårdshei, i tillegg til Arendal kommune.
Klientene mottar behandling individuelt og/eller i gruppe. ATV Arendal avholdt kurs i
foreldreveiledningsprogrammet Circle Of Security (COS) for fem foreldre i 2014.
I år måtte ATV Arendal for første gang sette klienter på venteliste, først i mai grunnet
kapasitetsproblemer, og igjen i november grunnet sykemelding.
ATV Arendal vektlegger og prioriterer samarbeid. Dette gjøres på flere måter. Kontoret
signaliserer til potensielle samarbeidsparter at det kan kontaktes for råd og veiledning i alle
saker som vedrører vold i nære relasjoner. ATV Arendal er koordinator i et tverretatlig team
bestående av politi, barnevern, krisesenter, familiekontor, advokat og NAV. Teamets funksjon
er å bistå voldsutsatte med informasjon, og tilrettelegge for nødvendige tiltak. Kontoret
informerer om ATV Arendals tilbud, og sprer kunnskap om vold i nære relasjoner overfor
instanser som Familiesenteret i Grimstad, DPS og Barnehuset i Kristiansand. ATV Arendal har i
2014 hatt samarbeid med fylkesmannen, Krisesenteret, Støttesenter mot seksuelle overgrep,
Stine Sofies stiftelse og Barne- og Familieteamet i forbindelse med arrangementer om vold i
nære relasjoner.
Klientaktivitet ATV Arendal
2014
59

Nye klienthenvendelser i 2014 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom
Voldsutsatte barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

49
1
4
3
2

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2014 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

20
33
53

Familiesaker *
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2014

2
6

* Med familiesaker mener vi klientsaker der vi har arbeidet med flere enn én person fra samme familie samtidig.
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ATV Kristiansand
ATV Kristiansand er finansiert 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.
Kontoret var ute av drift i perioden september og ut året. De to ansatte gikk over i nye jobber,
og det tok noe tid å rekruttere deres etterfølgere. Kontoret var tilbake i full drift fra årsskiftet.
Følgelig har også den totale klientvirksomheten ved kontoret i 2014 vært redusert.
I 2014 fortsatte kontoret samarbeidet med Familiekontoret i Vest Agder. ATV Kristiansand
deltok også på møter i forbindelse med Kristiansand kommunes prosjekt mot tvangsekteskap
og æresrelatert vold, som var i regi av Barnevernvakta i Kristiansand. Dette prosjektet ble
avsluttet våren 2014, og resulterte i en konferanse i Kristiansand i slutten av mai, hvor ATV
Kristiansand også deltok. Videre har kontoret fortsatt samarbeidet med Kristiansand fengsel
som innebærer at kontoret stiller på informasjonsmøter for innsatte. ATV Kristiansand har også
i 2014 gjennomført kunnskapsformidlingsoppdrag: Undervisning ved oppfølgingstjenesten,
familiesentrene, Somalisk forening og ansatte ved Torridalen skole. Kontoret har også gitt
konsultasjon til andre tjenester i Kristiansand. Kontoret har fortsatt arbeidet med å tematisere
vold i nære relasjoner med skoleelever, henholdsvis femte klasse ved Kristiansandsskoler, hvor
det bl.a. er vist filmen Sinna mann ved tre skoler på vårparten.
ATV Kristiansand fortsatte sin deltakelse i prosjektet Dialoggruppe for menn i mottak i samarbeid
med ATV Stavanger og UDI. Bakgrunnen for prosjektet er UDI’s rapport om kvinners sikkerhet i
mottak og anbefalingen om å drive voldsforebyggende tiltak rettet mot menn i mottak (se
nærmere beskrivelse under «Kunnskapsutviklingsprosjekter i ATV»). ATV Kristiansand
gjennomførte også Circle of Security (COS) kurs som et ledd i behandlingen av en gruppe
voldsutøvende fedre våren 2014. Dette kurset opplevdes som meningsfylt og bidro til en økt
bevissthet og forståelse for barns behov og hvordan respondere adekvat på disse behovene.
Klientaktivitet ATV Kristiansand
2014
20

Nye klienthenvendelser i 2014 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom
Voldsutsatte barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

16
2
1
0
1
0

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2014 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

31
8
39

Familiesaker *
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2014

3
0

* Med familiesaker mener vi klientsaker der vi har arbeidet med flere enn én person fra samme familie samtidig.
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ATV Stavanger
ATV Stavanger samfinansieres av Stavanger kommune og staten ved Barne- likestillings- og
inkluderingsdepartementet (BLD). I tillegg har kontoret kommunale oppdragsavtaler med
Sandnes kommune og Randaberg kommune. Kontoret har i 2014 driftet to prosjekter, ett for
UDI og ett finansiert av Justisdepartementet (se «Kunnskapsutviklingsprosjekter i ATV»).
Gjennom året har det arbeidet fem psykologer og tre terapeuter med annen bakgrunn ved
kontoret, fordelt på 6,7 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. For andre halvår i 2014 kom
Randaberg kommune inn og etablerte en avtale med kontoret.
ATV Stavanger tilbyr både individuell behandling og gruppebehandling. I 2013 gjennomførte
kontoret to barnegrupper, to mødregrupper, to grupper for voldsutøvende menn og to grupper
for voldsutsatte kvinner. I tillegg har det blitt gjennomført en gruppe/kurs for kvinner som har
kommet ut av voldsforhold, og som ikke vil gå inn i et nytt voldelig forhold («Fra partnervold til
partnervalg»).
ATV Stavanger har etablert og formalisert et nært samarbeid med barnevern og familievern.
For barnevernet betyr det faste møter mellom ledelsen i ATV Stavanger og barnevernet, en
felles årlig fagdag, samt utvikling av en felles mal i samarbeidssaker. ATV Stavanger har et
ansvar for kommunal kompetanseoppbygging for kommunene Sandnes og Randaberg. ATV
Stavanger bidrar årlig med henholdsvis fire og to fagdager for kommunalt ansatte i Sandnes og
Randaberg.
2014 viser en omfattende virksomhet både innen behandlingsarbeidet, samarbeid med andre
kommunale instanser (i særlig grad barnevernet) og annen utadrettet virksomhet.
Klientaktivitet ATV Stavanger
2014
154

Nye klienthenvendelser i 2014 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom
Voldsutsatte barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

79
23
39
86
4

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2014 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

102
144
246

Familiesaker *
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2014

54
13

* Med familiesaker mener vi klientsaker der vi har arbeidet med flere enn én person fra samme familie samtidig.
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ATV Tromsø
ATV Tromsø samfinansieres av Tromsø kommune og staten ved Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet (BLD). I 2014 har det vært ansatt tre psykologer og en
familieterapeut ved kontoret, fordelt på tre årsverk. Siden august har ATV Tromsø hatt en
psykologistudent i hovedpraksis. ATV Tromsø har mandat til å gi behandlingstilbud til kvinner
og menn som er bosatt i Tromsø kommune og som utøver vold i nære relasjoner, og deres
familier.
Henvendelsene har omhandlet ulike type vold, 54,5 % av henvendelsene handlet om
partnervold, 44 % om vold mot barn eller om vold mot både partner og barn. ATV har registrert
henvendelser fra 12 ulike instanser. Mer enn 1/3 av klientene har henvendt seg selv. Grunnet
stor pågang av henvendelser har ATV Tromsø hatt inntaksstopp fra 26. februar til og med 30.
april 2014. ATV Tromsø har hatt kontakt med fagpersoner fra andre kommuner i Troms fylke
som ønsket å henvise klienter til behandling og drøftet dette som tema på møte med Tromsøs
varaordfører og byråden for helse og omsorg i november 2014.
I samarbeid med forebyggende helsetjenester i Tromsø Kommune, har kontoret gjennomført
ett kurs for småbarnsforeldre og blivende foreldre som selv har vokst opp med vold, kalt «Bryt
Voldsarven».
ATV Tromsø har jobbet med å utvikle gode samarbeidsmodeller med andre instanser. I juni ble
det avholdt nettverksmøte på ATV, med representanter fra instanser som jobber med vold i
nære relasjoner og med en representant fra Tromsø kommune. Det ble bl.a. diskutert prosess i
forhold til formulering av den kommunale handlingsplanen mot vold i nære relasjoner, tilbud til
unge voldsutøvere i Tromsø kommune og planlegging av en samarbeidskonferanse i Tromsø.
ATV har gjennomført flere undervisnings- og veiledningsoppdrag i løpet av 2014, bl. a. undervist
om vold på arbeidsplassen for Allmennlegetjenesten, om voldsspesifikkbehandling for
psykologistudenter og om vold i nære relasjoner for sosionomstudenter. To psykologistudenter
har henvendt seg angående tema for hovedoppgave og fire studenter intervjuet ansatte om
vold til sine masteroppgaver.
En ansatt på kontoret har hatt ansvar for et samarbeidsprosjekt mellom ATV og det tsjekkiske
departementet for menneskerettigheter. Prosjektet «Domestic and Gender-based Violence &
Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance» omfatter veiledning og
undervisning på konferanser (se «Internasjonale samarbeidsprosjekter»).
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Klientaktivitet ATV Tromsø
2014
77

Nye klienthenvendelser i 2014 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom
Voldsutsatte barn
Voldsutsatte kvinner

46
25
3
1

Voldsutsatte menn
Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2014 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

32
43
75

Familiesaker *
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2014

6
1

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

ATV Bergen
ATV Bergen samfinansieres av Bergen kommune og staten ved Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet (BLD). ATV Bergen ble opprettet våren 2013. Kontoret har i 2014
bestått av tre psykologer, i vårsemesteret fordelt på 2,8 årsverk. Høsthalvåret 2014 var det fire
psykologer ved kontoret (fordelt på 3,3 årsverk) knyttet til noe overlapp i forbindelse med en av
de ansattes fødselspermisjon.
ATV Bergens mandat inkluderer både de som utøver vold og de som utsettes for vold i nære
relasjoner, og behandlingstilbudet gis til innbyggere i Bergen kommune. ATV Bergen har
tilbakelagt sitt første hele driftsår. Kontorets primære mål har vært å få på plass en stabil drift.
Det har vært viktig å betjene alle henvendelser på en god måte. Dette gjelder de som tilhører
kontorets mandat og som skal tilbys behandling, men også de henvendelser som ligger utenfor
ATV Bergens mandat, som kan ha behov for å bli henvist til andre hjelpetjenester.
Antallet henvendelser til ATV Bergen i 2014 tyder på at kontorets behandlingstilbud begynner å
bli godt kjent for mange av våre samarbeidspartnere, og at tilbudet når ut til mange av de som
har behov for å benytte våre tjenester.
Den kliniske virksomheten ved ATV Bergen i 2014 har bestått i individuell behandling,
partnersamtaler, familiesamtaler og ulike gruppetilbud. Gruppetilbudet har bestått i en gruppe
for voldsutøvende menn, en flerfamiliegruppe organisert og driftet sammen med
familievernkontorene i Bergen (voldsutsatte barn og trygg omsorgsperson), og en gruppe med
fokus på å bedre foreldrekompetanse hos mødre som har levd i voldelige forhold (Circle of
security (COS)). Gjennom året har det også blitt gjennomført et treningsprogram i gruppe,
«Enkel og effektiv aggresjonskontroll», hvor målgruppen var personer med
aggresjonsproblematikk som hadde medført lovbrudd.
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ATV Bergen har hatt flere undervisningsoppdrag og det er blitt arrangert et eget seminar, «Bryt
voldsarven», for samarbeidspartnere med mål om å forebygge vold i nære relasjoner
Klientaktivitet ATV Bergen
2014
129

Nye klienthenvendelser i 2014 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Ungdom
Barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

55
4
7
18
42
2

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2014 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

36
76
112

Familiesaker *
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2014

6
12

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

Samarbeid med familievernet i Norge
I tilskuddsbrevet fra BLD til ATV for 2014 er det en sentral føring at samarbeidet mellom ATV og
familieverntjenestene/Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skal videreføres og
videreutvikles for å styrke kompetansen og behandlingskapasiteten på familievoldsområdet.
ATV har lang tradisjon på samarbeid med familievernet.

Samarbeid på nasjonalt plan (Bufdir)
I 2014 inngikk flere ansatte (inkl. direktør Marius Råkil) i arbeidsgruppen i Bufdir som har
arbeidet med å utarbeide to planer; Plan for å styrke tilbudet til barn utsatt for vold/unge
voldsutøvere, og Plan for utvikling og styrking av familievernets tilbud til voksne utøvere av vold
i nære relasjoner.
På vegne av fire departementer fikk Bufdir i oppdrag fra BLD å lage en konferanse om barn og
vold i forbindelse med markeringen av barnekonvensjonens 25-årsdag i november. ATV deltok i
både planleggingen og gjennomføringen av konferansen. ATV satt i programkomiteen sammen
med personer fra Bufdir, RVTS-Øst og NKVTS. ATV var representert på selve konferansen med
plenum ved Henning Mohaupt, samt to workshops (Hanne Eriksen og Yalila Castro). Ansatte fra
ATV deltok også som vertskap på noen av workshopene som ble avholdt på konferansen.
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Samarbeid på lokalt plan
ATV Tromsø
ATV Tromsø samarbeider med familievernkontoret (FV) i Tromsø om kliniske saker. Det er
videreutviklet samarbeid i forhold til henvisningsrutiner mellom ATV og FV i Tromsø. ATV
Tromsø samarbeider også med RVTS nord. ATV er medlem av en ressurs- og referansegruppe
som deltar i utformingen av et nettbasert kurs om vold og overgrep for ansatte i barnehage,
skole og fritidssektor. Kurset utvikles av RVTS nord i samarbeid med Høyskolen i Narvik og
helsekompetanse.no, ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, og Tromsø
kommune.
ATV Bergen
Gruppetilbudet ved ATV Bergen har bestått i en gruppe for voldsutøvende menn, en
flerfamiliegruppe organisert og drevet sammen med familievernkontorene i Bergen
(voldsutsatte barn og trygg omsorgsperson) og en gruppe med fokus på å bedre
foreldrekompetanse hos mødre som har levd i voldelige forhold (Circle of Security COS).
ATV Stavanger
ATV Stavanger har etablert og formalisert et nært samarbeid med barnevern og
familievern. For familievernet betyr dette faste samarbeidsmøter, en felles årlig fagdag og
utvikling av samarbeidsmodeller i klientsaker. Familievernkontoret i Rogaland og ATV Stavanger
er i gang med et utviklingsarbeid på samarbeidsmodeller i klientsaker. Arbeidet er inne i sin
første fase der terapeuter fra familievernkontoret og ATV har valgt ut to pilotsaker hvor de
jobber sammen med familien. Det er blant annet fokus på hvordan det skal sikres gode
overføringer fra familievernet til ATV, og omvendt. Det prøves også ut at terapeuter fra ATV
kommer inn (på familievernkontoret) i en fase av familievernets arbeid med en familie. Målet
med arbeidet er å utvikle terapeutiske arbeidsmodeller som kan anvendes i flere saker.
ATV Kristiansand
I 2014 fortsatte ATV Kristiansand samarbeidet med Familiekontoret i Vest Agder. Samarbeidet
har vært i form av møter og drøftinger om hvordan ATV og familievernet kan samarbeide, med
tanke på senere å kunne formalisere en samarbeidsavtale. Videre har det vært samarbeid i
konkrete klientsaker. ATV henviser voldsutsatte til familievernet og familievernet henviser
utøvere til ATV. Tidligere har også en av de ansatte ved ATV hospitert hos familievernkontoret.
ATV Arendal
ATV Arendal har et samarbeid med Familiekontoret i Aust-Agder, der ATV Arendal gir
behandlingstilbud til voldsutøvende menn, mens voldsutøvende kvinner henvises til
Familiekontoret. ATV Arendal er koordinator i et tverretatlig team, bestående av politi,
barnevern, krisesenter, familiekontor, advokat og NAV. Teamets funksjon er å bistå
voldsutsatte med informasjon, og tilrettelegge for nødvendige tiltak.
ATV Arendal har månedlige samarbeidsmøter med Familiekontoret, der felles par drøftes. Det
utveksles informasjon, og man prøver ut nye måter å samarbeide på. Som fast prosedyre har
ATV Arendal en til to samtaler med partneren til de mannlige klientene. Ut fra et
familieperspektiv oppfordres partnerne til å kontakte Familiekontoret for et eget
behandlingstilbud. Erfaringen var at det var relativt få av partnerne som tok kontakt/tok imot et
tilbud på Familiekontoret. I 2013/2014 ble det forsøkt å gjennomføre de obligatoriske
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partnersamtalene sammen med en ansatt ved Familiekontoret, noe som fikk flere partnere til å
takke ja til tilbud.
ATV Telemark
ATV Telemark har i 2014 hatt et møte med familievernkontoret for sammen å sette opp noen
linjer for videre samarbeid. Fokus i møtet var å komme frem til større tydelighet på hvilke saker
ATV skal ta og hvilke saker familievernkontoret skal ta. Et sentralt tema er også hvordan ATV og
familievernet skal samarbeide om felles saker. Samarbeid rundt henvisninger av saker til
hverandre har eksistert i flere år og fungerer godt. Dialogmøter mellom ATV Telemark og
familievernkontoret vil fortsette i 2015.
ATV Vestfold
Ved ATV Vestfold vil partneren til voldsutøveren henvises videre til Partnertjenesten hvis
hun/han selv har behov for terapi. Partnertjenesten består av to terapeuter ved
Familievernkontoret i Vestfold og er et samarbeidsprosjekt mellom Familievernkontoret og ATV
Vestfold. ATV Vestfold har i 2014 hatt seks samarbeidsmøter med Partnertjenesten. ATV
Vestfold har to faste undervisninger i året der ATV kommer til Familievernkontoret i Vestfold og
underviser om vold. ATV Vestfold og Familievernkontoret i Vestfold (en psykolog fra hvert
kontor) samarbeider også om å arrangere kurset «Bryt Voldsarven» (utviklet ved ATV
Stavanger).
ATV Drammen
ATV Drammen har etablert et godt samarbeid med Familievernkontoret i Drammen. I 2014
hadde kontoret to fagdager hos Familievernkontoret i Drammen, og har en videre plan for
kompetanseheving hos familievernkontoret, samt samordning rundt saker der det er vold i
nære relasjoner. Det har vært samarbeid i flere konkrete saker, der ATV Drammen gir utøver
behandling mens partner ofte kan få et tilbud hos familievernkontoret, da dette er utenfor ATV
Drammens mandat. I 2014 var det 6 slike saker.
ATV Asker & Bærum
Samarbeid med familievernet har hatt høy prioritet. På ATVs initiativ har voldsgruppa ved
Christiania Torv familievernkontor, ATV Asker & Bærum og ATV Oslo hatt flere
samarbeidsmøter for å planlegge felles fagdag som ble avholdt i januar 2015. ATV holdt i 2014
en fagdag for hele familievernkontoret. Samarbeidet mellom ATV og Christiania Torv
familievernkontor er i en oppstartsfase.
ATV Nedre Romerike
ATV Nedre Romerike er engasjert som veileder for Familievernkontoret på Nedre Romerike.
ATV og familievernet har sammen deltatt i forsamtaler med klienter henvist for vold fra f. eks.
barneverntjenesten, i tillegg til å henvise klienter til hverandre.
ATV Oslo
ATV Oslo har hatt et godt samarbeid med Familievernkontoret både på Enerhaugen og
Christiania Torv i 2014. Det har vært jevnlige møter med leder på kontoret på Enerhaugen.
Etter felles fagdag i 2013 er det nå blitt laget rutiner for henvisning av klientsaker mellom
kontorene, og det har vært noen pilotsaker hvor både ATV og Familievernet gir et tilbud inn i
den samme familien. Kontorene holder også hverandre oppdatert på de gruppetilbudene som
tilbys. Det er en uttrykt målsetning fra både familievernet og ATV at det gjennom klinisk praksis
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skal bli forsøkt å tydeliggjøre kriterier for klientseleksjon, slik at klienter med voldsproblematikk
får et best mulig faglig forsvarlig tilbud for sine problemer.

KUNNSKAPSUTVIKLINGSPROSJEKTER I ATV
Dialoggrupper om vold – forebyggende arbeid i asylmottak
Prosjektet «Dialoggrupper om vold» er et landsomfattende oppdragsprosjekt finansiert av UDI.
Prosjektet startet i 2012 med utvikling av en voldsforebyggende metode, og omtrent 200
ansatte i norske asylmottak ble kurset i metoden. Mottaksansatte har deretter gjennomført
dialoggrupper med beboere i mottak, og høsten 2014 ble det avholdt fire erfaringskonferanser.
Hvert mottak var fra UDIs side pålagt å gjennomføre to dialoggrupper i løpet av
prosjektperioden. Den største utfordringen for mottaksansatte var å bli trygge i
gruppelederrollen, og på kurs var mange skeptiske til hvorvidt beboerne ville delta.
Evalueringene i etterkant har gjennomgående vært begeistring over metoden, beboerne har
vært overveiende positive til deltagelse og tiltaket oppleves nyttig i mottaksarbeidet. Beboerne
beskriver at det har vært godt å få snakke om vonde opplevelser, at de sover bedre om natta og
at de ser annerledes på konfliktløsning.
Prosjektet er i avslutningsfasen, og det gjenstår nå å revidere metoden på bakgrunn av de
erfaringene som er gjort. En ny skriftlig veileder trykkes opp i 2015, og forhåpentligvis vil
metoden bli en del av arbeidet i norske asylmottak i årene fremover.

«Si det som det er!» - voldsforebygging i ungdomsskolen
ATV ble i mai 2014 tildelt prosjektmidler fra Justis- og Beredskapsdepartementet. I prosjektet
skal det prøves ut en dansk voldsforebyggende metode i norske ungdomsskoler. Prosjektet er
et samarbeid mellom ATV, Redd Barna og det danske produksjonsselskapet Mica. Prosjektet
innebærer konvertering av et undervisningsmateriale fra dansk til norsk, og deretter
gjennomføre en undervisningspakke på ungdomsskoler i fire kommuner. Denne inneholder
undervisning til skolens ansatte, filmvisning, undervisning til elevene og et innlegg fra en ung
voksen som selv har opplevd vold i hjemmet.
Høsten 2014 er det gjennomført møter med ledelsen i de aktuelle kommuner som deretter har
spredt informasjon videre til rektorer på ungdomsskolene. ATV har innledet et samarbeid med
Forandringsfabrikken for å rekruttere unge som har opplevd vold, og det har vært dialog med
Læringssenteret og Nova for å se på forskningsmuligheter knyttet til prosjektet.
Fremdriftsplanen videre er å lansere en nettside hvor materialet legges ut før undervisningen
på skolene settes i gang. Ett av prosjektmålene er å synliggjøre at grunnskolens læreplan ikke
omhandler vold, og et langsiktig prosjektmål er å bidra til at forebyggende arbeid mot vold i
nære relasjoner blir en del av arbeidet i norsk skole.
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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. ATVT-studien er en prospektiv prosess- og utfallsstudie av terapi med
menn som søker hjelp for vold mot partner. Fem ATV kontor er involvert i studien; Oslo,
Drammen, Vestfold, Kristiansand og Stavanger. Overordnet søker prosjektet å bringe frem
kunnskap som kan bidra både til forebyggende og behandlende intervensjoner. Prosjektet er nå
ferdig med datainnsamlingen. Det har blitt hentet inn data før behandlingsstart, under
behandling, ved behandlingsslutt, samt 1 ½ år etter avsluttet behandling. Det ble innhentet
data fra både mennene og deres partnere. ATVT-studien vil etter hvert kunne gi svar på hva
som kan være virksomme faktorer i behandling for de ulike grupper av menn som oppsøker
ATV. I 2014 ble det publisert en vitenskapelig artikkel fra prosjektet (Askeland & Heir 2014). Det
ble gitt to presentasjoner fra prosjektet; på «Society for Psychotherapy Research 45th
International Annual Meeting, Copenhagen, Denmark» og på «International Family Violence
and Child Victimization Research Conference, Portsmouth, USA».
Henning Mohaupt ved ATV Stavanger gjennomfører et forskningsprosjekt om hvordan
voldsutøvende menn opplever relasjonen til barna sine. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt
mellom ATV og KORFOR – Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (v/Sverre
Nesvaag). Professor Fanny Duckert ved UiO er Mohaupts veileder. Det brukes kontrollgruppe i
dette studiet. Datainnsamlingen ble startet opp i 2012. Det foreligger ved utgangen av 2014 et
manuskript til en teoretisk oversiktsartikkel med tittel «Integrating Domestic Violence,
Fatherhood and Reflective Functioning». Det har også blitt arbeidet med en kvalitativ analyse
av 35 intervjutranskript med arbeidstittel «Perpetrators of Domestic Violence and Empathy in
the Father-Child Relationship. A qualitative study.» Prosjektet har i 2014 vært utgangspunkt for
en hovedoppgave ved UiB, der prosjektleder også fungerer som biveileder. Prosjektet har vært
utgangspunkt for et heldagsseminar for førstelinjetjenesten med deltakere (38 stk) fra Norge og
Sverige. Prosjektet var utgangspunkt for en presentasjon i plenum under Bufdirs konferanse i
forbindelse med 25 års jubileum for FN erklæring av barns rettigheter den 25. november. Det
ble dessuten holdt en forelesning for ansatte ved familievernkontoret i Sør- Rogaland.

PUBLIKASJONER i 2014
Askeland, I. R., & Heir, T. (2014). Psychiatric disorders among men voluntarily in treatment for
violent behaviour: a cross-sectional study. BMJ Open, 4(4). doi: 10.1136/bmjopen-2013-004485

UTADRETTET VIRKSOMHET
Utadrettet virksomhet er et av ATVs hovedvirksomhetsområder. Gjennom dette arbeidet
ønsker ATV å bidra til økt allmenn bevissthet omkring temaet vold i nære relasjoner, og et
bedre kunnskapsnivå hos alle profesjonelle som kommer i kontakt med denne problematikken.
Samtidig søkes det gjennom presentasjonen av ATVs forståelse av vold å påvirke allmennhetens
holdninger til voldsproblematikk.
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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 2014
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 69 medieoppslag (sosiale medier ikke medregnet), 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
63
23
64
12
49
14
225

Deltakere
3577
5915
2527
66
231
413
12729

Timer
409
44
166
19
430
123
1191

Eksterne samarbeidsprosjekter /komitéarbeid
Daglig leder Marius Råkil er medlem i Ålands landskapsregjerings ekspertråd for likestilling.
Ekspertrådet har årlige møter og møttes første gang i september 2012. Ekspertrådets viktigste
oppgave var å komme med innspill til landskapsregjeringens rammeprogram for likestilling
2012 – 2015.
Internasjonale samarbeidsprosjekter
ATV har i 2014 samarbeidet med det tsjekkiske departementet for menneskerettigheter om
prosjektet «Domestic and Gender-based Violence & and Mainstreaming Gender Equality and
Promoting Work-Life Balance». Barbora Jakobsen, leder ved ATV Tromsø, som er ansvarlig for
prosjektet i ATV, har i 2014 deltatt i en ekspertgruppe som har jobbet med formulering av den
tsjekkiske «National action plan against domestic and gender based violence». Hun hadde et
innlegg på 58th Commission on the Status of Women i FN i mars 2014 som handlet om
sosioøkonomiske konsekvenser av vold i nære relasjoner. ATV arrangerte også to kursdager om
vold i nære relasjoner i Praha i desember.
ATV har blitt invitert til å være med i det europeiske nettverket “Work With Perpetrators European Network”. Dette er det første europeiske nettverket for organisasjoner som arbeider
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med utøvere av vold i nære relasjoner. ATV ble opptatt som medlem av nettverket høsten
2014. På nettverkets årsmøte i desember ble daglig leder i ATV valgt inn i styret. Ved utgangen
av desember har nettverket 28 medlemsorganisasjoner. www.work-with-perpetrators.eu

STUDENTER
ATV tar hvert år imot psykologistudenter i hovedpraksis. I 2014 hadde organisasjonen fem
studenter.

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 2014.

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
mellom kommunene Kalmar, Nybro, Torsås, Emmaboda, Mönsterås, Borgholm og Mörbylånga.
Marius Råkil representerer ATV i dette samarbeidet.
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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. I 2014 har ATV Island knyttet til seg en psykolog i Akureyri (utøvertilbud) og to
barneterapeuter i Reykjavik. Tilbudet finansieres av likestillingsmyndighetene på Island. Per
Isdal og Marius Råkil følger opp samarbeidet med Island fra 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 et uttalt likestillingsperspektiv både på sitt faglige arbeid og på interne forhold i
organisasjonen. Pr. 31.12.2014 var det 45 ansatte i ATV fordelt på 11 avdelinger og 40 årsverk.
Personalgruppen består av 14 menn og 31 kvinner, hvorav kvinnene utgjør 69 % og mennene
utgjør 31 %. I alt 12 personer er ansatt i deltidsstillinger, hvorav fire er menn og åtte er kvinner.
Av de deltidsarbeidende i ATV utgjør da kvinnene 67 % og mennene 33 %. 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 2014 har ATV hatt en organisasjonsstruktur
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
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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 2014 åtte kvinner og tre menn. I stiftelsens 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 ca. 10 år siden, ble det laget et policydokument.
Dokumentet gir retningslinjer for arbeidet med å forebygge traumatisering og
sekundærtraumatisering hos de ansatte i ATV. Dette er potensielt alvorlige tilstander som kan
oppstå som reaksjoner på klienters væremåte, eller som et resultat av å høre på mange
historier om alvorlig vold og traumatiske erfaringer. Denne problematikken krever virkemidler i
tillegg til de som settes inn for at medarbeidere ikke skal bli utbrente/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 også i år jobbet aktivt med å utvikle ATV i
retning av å bli en enda mer profesjonell og dynamisk kunnskapsorganisasjon.
Strategidokumentet som ble påbegynt i 2013 ble ferdigstilt i 2014 og er forankret i hele
organisasjonen.

PERSONALARBEID (HMS og arbeidsmiljøtiltak)
ATVs HMS- og personaladministrative systemer har blitt arbeidet med og videreutviklet også i
2014. 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.
Administrasjonen har som foregående år bistått lederne i personalsaker og
sykefraværsoppfølging, samt kontoradministrative saker. ATVs bedriftshelsetjeneste Unicare
har bistått ved behov. Videre har administrasjonen bidratt i internopplæringen av ansatte.
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Som en del av administrasjonens fokus på kompetanseheving, har administrasjonen gjennom
året deltatt på ulike seminarer om HR og arbeidsmiljø, samt kurs i lønn og innberetning.
ATVs interne nyhetsbrev «Hva skjer'a» ble gitt ut tre ganger i løpet av 2014. 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. Årsregnskapet for 2014 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. Driftsoverskuddet for 2014 beløper seg til kr. 805 134,-. Driftsoverskuddet for 2014
legges til egenkapitalen.
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Resultatregnskap for 2014
Stiftelsen Alternativ til Vold

Note

2014

2013

Statlig tilskudd

7

23 679 451

21 519 849

Prosjektinntekter

5

2 400 396

1 695 930

Kommunalt tilskudd

7

17 151 198

16 691 932

Klientinntekter/undervisning/andre inntekter

5

3 581 725

5 382 801

Interninntekter

9

3 060 000

2 550 000

49 872 769

47 840 512

Sum driftsinntekter
Lønn feriepenger, pensjon, arbeidsgiveravgift

4

(33 061 011)

(29 285 780)

Service klienter, sosiale kostnader, kurs

5

(2 334 997)

(3 723 508)

Honorarer

4

(559 921)

(629 403)

Småanskaffelser, IT, data

(2 071 515)

(1 619 317)

Annen driftskostnad

(8 154 773)

(9 434 996)

(3 060 000)

(2 550 000)

(49 242 216)

(47 243 003)

Driftsresultat

630 553

597 508

Annen renteinntekt

174 556

177 570

200

(100)

174 756

177 470

Annen rentekostnad

(175)

(57)

Sum finanskostnader

(175)

(57)

Netto finans

174 581

177 413

Ordinært resultat før skattekostnad

805 134

774 921

Årsresultat

805 134

774 921

Annen egenkapital

805 134

774 921

Sum

805 134

774 921

Interne belastninger

9

Sum driftskostnader

Annen finansinntekt
Sum finansinntekter

Overføringer
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Balanse pr. 31. desember 2014
Stiftelsen Alternativ til Vold

Note

2014

2013

1 297 951

1 820 896

Andre fordringer

442 617

890 206

Sum fordringer

1 740 568

2 711 102

11 517 880

9 094 685

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

11 517 880

9 094 685

Sum omløpsmidler

13 258 449

11 805 787

Sum eiendeler

13 258 449

11 805 787

EIENDELER

Fordringer
Kundefordringer

8

Investeringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

3,10
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Balanse pr. 31. desember 2014
Stiftelsen Alternativ til Vold

Note

2014

2013

Stiftelseskapital

60 000

60 000

Sum innskutt egenkapital

60 000

60 000

Annen egenkapital

4 239 219

3 434 085

Sum opptjent egenkapital

4 239 219

3 434 085

4 299 219

3 494 085

553 709

1 716 155

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Sum egenkapital

2

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter

10

2 090 752

2 124 271

Annen kortsiktig gjeld

6

6 314 769

4 471 275

Sum kortsiktig gjeld

8 959 230

8 311 702

Sum gjeld

8 959 230

8 311 702

13 258 449

11 805 787

Sum egenkapital og gjeld
Oslo, 10.mars 2015

Tove Beate Pedersen/s

Thore Langfeldt/s

Sidsel Platou Aarseth/s

styreleder

styremedlem

styremedlem

Morten Nystrøm/s

Marius Råkil/s

varamedlem

direktør
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