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INNLEDNING
Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) har gjennom sitt faglige arbeid i over 30 år bidratt til samfunnets
forståelse av vold i familien som et samfunnsproblem. Med et samfunnsproblem følger det et
samfunnsansvar. ATV har tatt sin del av dette gjennom drift av behandlingstilbud og gjennom
kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling. ATV har siden starten også bidratt til utviklingen av et
folkehelseperspektiv på vold i nære relasjoner. ATV har blitt en stabil og profesjonelt drevet
organisasjon med god struktur og høyt faglig nivå.
Organisasjonens rammebetingelser har de senere årene vært gjenstand for styrking og økt
forutsigbarhet. ATV har i flere år presentert faglig argumentasjon for en utvidelse av organisasjonens
behandlingsmandater til å omfatte både voldsutøvere, voksne utsatte, ungdommer og barn. Det er
derfor gledelig at det statlige tilskuddet til ATV siden 2017 er knyttet til et utvidet familiemandat. Dette
bidrar til videreutvikling av behandlingstilbudene, og til at ATV kan fortsette å være en enda bedre
bidragsyter til fagutviklingen på familievoldsfeltet. Det er fortsatt behov for styrking av kapasiteten ved
flere av kontorene i ATV. Det var derfor både gledelig og viktig at den statlige tilskuddsrammen til ATV
for 2019 ble utvidet med seks millioner kroner. Denne økningen ble, i samsvar med vilkårene for
tildelingen, brukt til å ansette personer med barnefaglig kompetanse samt styrke behandlingskapasiteten ved flere ATV-kontorer. Det ble også satt av midler til oppstart av ATV-tilbud til
befolkningen i Finnmark.
Det har i 2019 vært tett dialog med Trondheim kommune om oppstart av ATV-tilbud. Ved utgangen av
2019 var det avklart at Trondheim kommune stiller kommunalt tilskudd til disposisjon slik at det
sammen med statlige midler er grunnlag for å etablere ATV-tilbud i Trondheim med oppstart i 2020.
Året 2019 viser stor aktivitet på ATVs tre virksomhetsområder; behandling, kunnskapsutvikling og
kunnskapsformidling/utadrettet virksomhet. Psykologspesialist Henning Mohaupt ved ATV Stavanger, leverte i
august 2019 sin doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel er: How do men in treatment
for intimate partner violence experience the father-child relationship? A phenomenological study. Innleveringen av
avhandlingen markerer også avslutningen av forskningsprosjektet «Fedre, Rus og Vold» som Mohaupt har vært
ansvarlig for siden 2011. Forsknings-prosjektet har vært et samarbeide mellom ATV og Kompetansesenter for
rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR)
I tillegg til det løpende fagutviklingsarbeidet som gjøres i den daglige klinikken og gjennom deltakelse i
forskningsprosjekter, driver ATV også kunnskapsutviklingsarbeid i form av prosjekter der det arbeides
med praksisbasert metodeutvikling. Med midler fra UDI gjennomfører ATV Stavanger et større prosjekt;
«Dialoggrupper om vold» for mannlige beboere i asylmottak i Norge. Prosjektet startet i november 2016
og vil fortsette også i 2020. Det ble i 2018 igangsatt et nytt prosjekt ved ATV Stavanger; "Voldspregede
barn i fosterhjem". Prosjektet er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
Prosjektene er nærmere presentert i kapittelet «Kunnskapsutviklingsprosjekter i ATV».
Til sammen 1 333 klienter henvendte seg til ATV i 2019. Av disse startet 929 opp i behandling. Ser man
antall klienthenvendelser sammen med at 102 stod på venteliste ved utgangen av 2019, var det til
sammen 302 personer som ikke begynte 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 har et reelt ønske om
å starte en behandlingsprosess, at klienten henvises videre fordi vold ikke er det primære problemet
(f.eks. rus/psykiske lidelser), eller at klienten av ukjente grunner ikke møter til første time. Dette er
vanlige og kjente fenomener ved polikliniske behandlingstilbud generelt. Til sammen 720 klienter var
under behandling ved inngangen til 2019, noe som betyr at til sammen 1 649 klienter mottok
behandling i 2019. Dette representerer en økning på 207 klienter sammenlignet med 2018. Det er
dermed markert flere klienter i behandling i 2019, sammenlignet med 2018 og tidligere år. Til sammen
193 barn kom til behandlings- og informasjons-samtaler («Si det videre») i 2019, sammenlignet med 171
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barn i 2018. Også partnere av de voksne utøverklientene inviteres til informasjonssamtale/
partnersamtale i startfasen av utøvers behandlingsforløp. I alt 155 partnere kom til slik partnersamtale i
2019. ATV har i en årrekke rapportert på antall familiesaker hvert kontor har hatt i løpet av året. Med
familiesaker menes klientsaker der det har vært arbeidet med flere enn én person fra samme familie.
Dette sees på som en viktig og meningsfylt kategori, ikke minst i lys av det utvidede mandatet ATV har
hatt siden 2017. ATV arbeidet med til sammen 307 familiesaker i 2019. Det var i 2019 kontakt med
barneverntjenesten i 613 klientsaker. Også antall saker med kontakt med barneverntjenesten er et
uttrykk for barne- og familieperspektivet som utgjør en viktig del av grunnlaget for behandlingsarbeidet
som drives i ATV.
Klientaktivitet i ATV - 2019
Nye klienthenvendelser – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom / unge utøvere
Voldsutsatte barn / ungdom
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

1 333

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2019 – begynt i behandling
Klienter i behandling – totalt

720
929
1 649

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2019

307
613
102

546
164
67
134
384
38

ATV har gjennom året veiledet og undervist 12 847 fagpersoner fordelt på 263 oppdrag, og gjennom
dette stått for en omfattende kunnskapsformidling og kompetansespredning, både nasjonalt og
internasjonalt. En viktig del av forvaltningen av ATVs kunnskapsformidlingsoppgave er arrangeringen av
Nordisk konferanse om vold og behandling. Den syvende i rekken ble avholdt i november i Oslo.
Konferansen hadde Nordens urbefolkning, samene, som et eget temaområde på konferansen. Det var
derfor svært gledelig at Sametingspresident Aili Keskitalo sa ja til å åpne konferansen. Plenumsforedragene ble denne gangen holdt av Mary Jo Barrett fra Chicago, Dr. Siv Kvernmo (UiT), Dr. John
Devaney (University of Edinburgh), Dr. Margaretha Hydén fra Linköpings universitet og Henning
Mohaupt fra ATV. Plenum inneholdt også et intervju med forfatter Zeshan Shakar med utgangspunkt i
hans bok «Tante Ulrikkes vei», og en monologforestilling med komiker Rune Andresen bygget på
forestillingen «Lykkeliten». I tilknytning til Andersens forestilling fikk barnepsykolog Anna Norlén fra
Erica-stiftelsen i Sverige i oppgave å dele noen faglige refleksjoner over innholdet i forestillingen. Denne
gangen var det i overkant av 600 deltakere på konferansen. Alle deltakere og ansatte i ATV ble invitert til
å evaluere konferansen gjennom em spørreundersøkelse. Resultatene viser at konferansen ble meget
godt mottatt.
Det har de senere årene vært gjennomført er rekke prosjekter i EU (Daphne-programmet og Norway
Grants) på området familievold. Flere av disse programmene har hatt fokus på utøverne av vold i nære
relasjoner. ATV har deltatt i flere av disse utviklings- og samarbeidsprosjektene. Som følge av dette
langvarige europeiske, prosjektbaserte arbeidet, er det etablert et europeisk nettverk av organisasjoner
som driver programmer og behandlingstilbud til voldsutøvere. Nettverket heter Work With Perpetrators
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– European Network (WWP-EN). ATV ble medlem av nettverket i 2014. Daglig leder i ATV, Marius Råkil,
satt i styret for nettverket fra desember 2014 til oktober 2017.
ATV har i 2019, i tillegg til statlig tilskudd, mottatt driftstilskudd fra 46 kommuner. Geografisk har ATVtilbudet i 2019 dekket 78 kommuner, med en samlet befolkning på nær 2,7 millioner. Fra 2011 er de
statlige midlene til ATV kommet over statsbudsjettet, og blitt kanalisert gjennom Barne- og
familiedepartementet (BFD). En sentral føring i tilsagnsbrevet fra staten for 2019, i tillegg til
behandlingsoppdraget, har vært at ATV skal bidra til å videreutvikle godt samarbeid med Barneungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og familievernet, samt øvrige aktører på familievoldsfeltet.
Føringene for 2019 korresponderer godt med innholdet i stortingsmeldingen om vold i nære relasjoner
som ble behandlet av Stortinget på forsommeren 2013, den påfølgende handlingsplanen «Et liv uten
vold» fra Regjeringen for perioden 2014 – 2017, og Opptrappingsplanen mot vold og overgrep (20172021).
På bakgrunn av føringene i tilsagnsbrevet fra departementet for 2017 har det vært en løpende dialog
med både departementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). ATV inngikk i 2016 en
intensjonsavtale med Bufdir som beskriver ulike områder for samarbeid mellom Bufdir, familievernet og
ATV. På lokalt nivå finnes det allerede ulike samarbeidsavtaler mellom familievernet og ATV. Denne
årsrapporten har et eget kapittel som omtaler samarbeidet mellom ATV og familievernet/Bufdir, både
lokalt og nasjonalt. Ut fra det beskrevne anses føringene i tilskuddsbrevet fra staten som fulgt opp fra
ATVs side.
I forbindelse med ferdigstillelsen av statsbudsjettet for 2020 (desember 2019) fikk ATV tilsagn om økt
statlig tilskudd også for 2020. Disse midlene skal brukes til styrking av eksisterende virksomheter for å
kunne forvalte et utvidet mandat (familiemandat) og etablering av et ATV-tilbud til befolkningen i
Trondheim og i Finnmark.
Med utgangspunkt i føringene i tilskuddsbrevet fra staten for 2018 igangsatte ATV med en prosess for å
se på mulighetene og forutsetningene for å etablere et ATV-tilbud til befolkningen i Finnmark. Det
videre arbeidet med etablering av et ATV-tilbud i Finnmark ble definert som et utviklingsprosjekt der
stiftelsesledelsen og ATV Tromsø har utgjort en intern arbeidsgruppe. Finnmark er et særegent fylke på
mange måter både geografisk med store avstander, sin urbefolkning med samisk språk og kultur og et
forholdsvis lite befolkningsgrunnlag spredt over et stort geografisk område. ATVs utgangspunkt for dette
arbeidet har vært at en vellykket etablering av et ATV-tilbud i Finnmark må bygge på erfaringer og dialog
med etater og fagfolk som allerede er etablert i Finnmark og i stor grad tilpasses et tettere samarbeid
med eksisterende virksomheter som familievern, barnevern, politi, kommunehelsetjeneste, psykisk
helsevern m.fl. ATV har i 2019 gjennomført møter i Tromsø, Karasjok, Alta og Kirkenes med relevante
faginstanser som har ulik kunnskap, kompetanse og erfaring med arbeid med vold i Finnmark.
Arbeidsgruppen har også fulgt tett med på det lokale arbeidet med vold i nære relasjoner i Finnmark og i
samiske samfunn. ATV ble videre invitert til å delta på seminar om vold i samiske samfunn og
innspillsmøte til ny nasjonal handlingsplan mot vold i nære relasjoner ledet av Sametinget og Justis- og
beredskapsdepartementet. Høsten 2019 ble det rekruttert medarbeidere og arbeidet med å finne
egnede kontorlokaler. ATV Finnmark vil ha hovedkontor i Alta, med utekontorer i Kirkenes og Karasjok.
ATV Finnmark er tjent med å ha praktisk og faglig bistand fra ATV Tromsø i en etableringsfase. Dette er
ivaretatt gjennom at det midlertidig er rekruttert en ekstra stillingsressurs til ATV Tromsø.
Arbeid med en faglig strategiplan
ATV har siden 2013 vært gjenstand for en relativt sterk vekst. Dette har medført målrettet arbeid med
utvikling og styrking av ATV som organisasjon, både organisatorisk og faglig. Fra 2017 arbeider ATV ut
fra et utvidet mandat, med større fokus på familiearbeid i ATVs kliniske praksis. Disse utviklingslinjene
gjorde det naturlig for ATV å initiere et arbeid med å lage en faglig strategiplan. Dette arbeidet ble
påbegynt vinteren 2018, og ferdigstilt høsten 2019. I denne strategiplanen ble det overordnede målet
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med ATVs behandlings- og kunnskapsutviklingsarbeid formulert som at ATV skal bidra til å øke trygghet
og sikkerhet i familien, og at ATV skal tilrettelegge all behandling ut fra kunnskapen om at alle i familien
blir påvirket av volden. Strategiplanen er delt inn i fire utviklingsområder; Kunnskap og kompetanse,
Videreutvikling av ATVs utvidede mandat ift. familiearbeid, Dokumentasjon og kvalitetssikring, og
Evaluering og forskning. Hele organisasjonen har vært involvert i prosessen med å utforme den faglige
strategiplanen.
Opprettelse av fagavdeling
Med referanse til utviklingslinjene beskrevet i avsnittet over, ble det våren 2019 besluttet å synliggjøre
behovet for en ekstra faglig ressurs i stiftelsen gjennom å opprette en fagavdeling på stabsnivå i
organisasjonen. Psykologene Bente Lømo og Ingunn Rangul Askeland har frem til høsten 2019 vært
ansatt som faglige ressurspersoner i ATV. Fra august 2019 utgjør de fagavdelingen. Begge har vært
tilknyttet til studien som er gjennomført i regi av NKVTS, og tatt doktorgrader på studier av
utøverbehandlingen som ATV driver. Det er utarbeidet et mandat for fagavdelingen som konkretiserer
arbeidsoppgaver og funksjoner. Fagavdelingen har et særlig ansvar for å bidra til utvikling av systemer
som sikrer at behandlingen har god kvalitet, og for utvikling av nye faglige prosjekter. Fagavdelingen vil
ha et nært samarbeid med lederteamet, som utgjør den operative daglige ledelsen i ATV. Stiftelsens
faglige strategiplan er et viktig grunnlagsdokument for fagavdelingens arbeid.
ATV ønsker å rette en stor takk til alle instanser som har bidratt til finansieringen av ATV i 2019.
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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 20 årene utviklet seg fra å være en organisasjon med særskilt kompetanse på behandling av 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 igjefor
utviklingen av behandlingstilbudet til alle berørte av familievold, både utøvere, voksne utsatte og barn
som lever med vold i familien.
Alternativ til Vold har tre virksomhetsområder:
•
•
•

Behandlingstilbud som retter seg til utøvere av, og utsatte for vold i nære relasjoner
Kunnskapsutvikling knyttet til klinikk, forskning og metodeutviklingsprosjekter
Kunnskapsformidling/ utadrettet virksomhet

Felles for alle kontorene i ATV er behandlingstilbudet til utøvere av vold i nære relasjoner. Fra og med
2017 følger det et familiemandat med det statlige tilskuddet ATV mottar. Arbeidet med implementering
av familiemandatet er i gang og vil vare i flere år. I tillegg har noen kontorer eksplisitte oppdrag om å
tilby selvstendig behandlingstilbud til:
•
•
•

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

Brukerundersøkelser ved ATV i 2019
ATV utviklet i 2017 en brukerundersøkelse for utøvere av vold i nære relasjoner og en undersøkelse for
utsatte for vold. ATV vurderer det som viktig at det tilrettelegges for tilbakemeldinger fra klientene som
går i behandling på ATV og at organisasjonen er opptatt av å lytte til deres erfaringer. Ledergruppa i ATV
vedtok i 2018 at alle ATV-kontorer skal gjennomføre en årlig brukerundersøkelse. I 2019 gjennomførte
11 av 13 ATV-kontorer brukerundersøkelse blant alle sine klienter, en for utøvere og en for utsatte for
vold. Til sammen deltok 159 utøvere og 97 utsatte for vold i brukerundersøkelsen, til sammen 255
klienter. Resultatet fra brukerundersøkelsene er først og fremst tenkt brukt som et redskap for lokal
kvalitetsforbedring. Resultatene blir drøftet i behandlerteamene ved det enkelte ATV-kontor og det blir
vurdert om de kan gi retning for endringer i behandlingstilbudet eller organiseringen av disse. Så langt
har oppslutningen om brukerundersøkelsene vært svært god med 100% deltagelse ved 9 av 11 kontor.
Ett kontor hadde ikke oversikt over hvor mange av de spurte som hadde deltatt og for det siste kontoret
var det 2 av 42 klienter som valgte å reservere seg. Det betyr i at representativiteten er svært høy med
nær 100% deltagelse.
Den årlige brukerundersøkelsen på ATV viser at klientene er svært godt fornøyde med den behandlingen
de får. På spørsmålet «Alt i alt hvor fornøyd er du med den behandlingen du får på ATV?», er
gjennomsnittet for alle klientene 4,86 poeng av 5 mulige. Dette resultatet er ATV svært godt fornøyd
med. Det er også en liten økning fra fjorårets undersøkelse, hvor gjennomsnittet var på 4,77 poeng.
Arbeid med kunnskapsutvikling har som hovedmål å øke kunnskapen om voldsutøveren og de som er
utsatte for vold og hvordan de best kan hjelpes når de kommer til ATV for behandling. Dette arbeidet
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gjøres i form av fagutviklingsarbeidet i den daglige klinikken, gjennom deltakelse i forskningsprosjekter,
og gjennom prosjekter der det arbeides med praksisbasert metodeutvikling.
Den utadrettede virksomheten har to målsettinger: Bidra til økt kompetanse om voldsproblematikk i det
øvrige hjelpeapparatet og andre virksomheter, og bidra til synliggjøring av vold som samfunnsproblem.
ORGANISASJONSKART

STYRET
Direktør
Ass. Direktør
Økonomi og HR
REGION
ØST

Fagavdeling

REGION
SØR

REGION
VEST

ATV OSLO

ATV
DRAMMEN

ATV
VESTFOLD

ATV
TELEMARK

ATV
STAVANGER

ATV ASKER
OG BÆRUM

ATV
ROMERIKE

ATV
ARENDAL

ATV
KRISTIANSAND

ATV
BERGEN

REGION
NORD
ATV
TROMSØ

ATV BODØ

ATV
Finnmark

ATV FOLLO

Den største organisatoriske endringen i 2019 er prosessen med å få etablert et kontor i Finnmark. Det er
besluttet at basen for ATV Finnmark vil bli i Alta. Arbeidet med å finne lokaler ble igangsatt høsten 2019
samtidig som rekruttering av fire terapeuter startet. Innen årsslutt ble det ansatt tre terapeuter i fulle
stillinger. Disse starter i løpet av 1. kvartal 2020. Den fjerde stillingen er fremdeles ubesatt.
Pr. 31.12.2019 var det 78 ansatte i ATV fordelt på 14 avdelinger med til sammen 71,16 årsverk. For
ytterligere informasjon om ansatte, se kontaktregisteret på ATVs hjemmeside: www.atv-stiftelsen.no
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REGION ØST
ATV Oslo
ATV Oslo samfinansieres av Oslo kommune og staten ved Barne- og familiedepartementet (BFD). Til
sammen har dette finansiert en behandlingskapasitet tilsvarende syv terapeutårsverk. Tilskuddet fra
Oslo kommune er knyttet til tilbud til utøvere av vold i nære relasjoner, inkludert informasjonssamtale
med partnere og barn.
ATV Oslo gir primært et psykologisk behandlingstilbud til menn og kvinner 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. Denne praksisen fører
til at noen flere henviste klienter får et avslag på ønske om behandling. På den andre siden går antallet
som dropper ut av behandling ned. Så langt det er mulig vil ATV hjelpe klienter med eventuell videre
henvisning til andre instanser eller hjelpetiltak.
ATV Oslo tilbyr både individuell behandling og gruppeterapi. I 2019 har det vært to behandlingsgrupper
for menn med volds- og aggresjonsproblematikk. Gruppene er lagt til ettermiddagstid, slik at det skal
være mulig for klienter å kombinere deltakelse med vanlig fast jobb. I tråd med familiemandatet i ATV
har ATV Oslo også gjennomført et gruppetilbud med fokus på å styrke klienters foreldrekompetanse og
en ny gruppe ble startet opp mot slutten av året. Metoden som har vært brukt heter Circle of SecurityParenting (COS-P), som er en tilknytningsbasert foreldreveiledningsmetode. ATV har tidligere gjort et
arbeid med å tilpasse denne metoden til bruk i familier med vold.
Av de utøvere 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 gis kun et begrenset behandlingstilbud til de kvinner og menn som blir utsatt for
vold. ATV ser et stort behov i Oslo for et spesialisert tilbud rettet mot de kvinner og menn som er utsatt
for vold av sine partnere. Kontoret registrerer også stadig etterspørsel etter et tilbud til foreldre som
bruker vold mot barna sine. ATV Oslo opplever også et stort ønske fra ulike hjelpeinstanser om et
behandlingstilbud til ungdom mellom 15 og 18 år som har problemer med vold og aggresjon.
ATV Oslo arbeider ut fra et sammensatt mandat. Det følger et familiemandat med tilskuddsmidlene fra
staten, mens Oslo kommune avgrenser ATVs behandlingsoppdrag til bare å gjelde voksne utøvere av
familievold. Med det som er befolkningsgrunnlaget i hovedstaden, erfarer ATV Oslo stor pågang av
utøverklienter. For å hjelpe menn og kvinner som utøver vold i nære relasjoner, er det også nødvendig å
utforske voldens betydning for hele familien. I 2019 har ATV Oslo fortsatt arbeidet med å integrere et
familieperspektiv i behandlingstilbudet. Spørsmål om hvordan volden påvirker omsorgen for barna blir
derfor systematisk tematisert i arbeidet med foreldrene i terapi. Det har blitt utviklet en mal for
foreldresamtaler med fokus på barnas behov som vi anser er viktig å tematisere med foreldrene tidlig i
forløpet der sikkerheten tillater det. Etter foreldresamtaler hvor fokus er på konsekvenser av volden hos
barna, vurderes det om barna kan inviteres til «Si det videre»-intervensjon (informasjonssamtale) hvor
foreldre forteller barna om sitt ansvar for volden slik at barna kan fritas for skyld- og ansvarsfølelse.
Noen av terapeutene ved ATV Oslo har kompetanse til å kunne gjennomføre samspillsobservasjon med
forelder og barn etter MIM-metoden (Marschak Interaction Method). MIM er en strukturert videobasert
metode for observasjon og vurdering av samspillet mellom barn og foreldre/omsorgsgiver. MIM kan
brukes med utviklings-tilpassede oppgavesett og tilrettelegging. MIM benytter seg av enkle
lekeoppgaver som er utviklet for å fremkalle forskjellige interaksjonsmønstre mellom barn og foreldre.
Hensikten er å skaffe seg informasjon om samspillets emosjonelle kvalitet, tilknytningsrelatert
omsorgsatferd, foreldrenes strukturering, barnets samarbeid og kompetanse samt lekenhet. Dette
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anses å kunne gi verdifull informasjon til det kliniske arbeidet med foreldrefungering. Det er et uttalt
mål for ATV Oslo å fortsatt utvikle metodikk tilpasset målgruppen for å nå flere barn.
Klientaktivitet ATV Oslo
2019
179

Nye klienthenvendelser i 2019 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom / unge utøvere
Voldsutsatte barn / ungdom
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

103
19
7
44
6

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2019 – begynt i behandling
Klienter i behandling - totalt

87
118
205

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2019

43
59
20

ATV Asker & Bærum
ATV Asker og Bærum er finansiert av staten ved Barne- og familiedepartementet (BFD). I tillegg
foreligger det en driftsavtale med Asker kommune som finansierer ett årsverk. Kontorets mandat er
behandling av utøvere av vold i nære relasjoner og deres familier. Mandatet fra Asker kommune er noe
utvidet, og inkluderer et tilbud til ungdom som utøver vold. Ved ATV Asker og Bærum arbeider det fra
august 2019 fire psykologer fordelt på fire årsverk. Ved stor pågang prioriterer kontoret voksne utøvere
som har barn fremfor utøverklienter som ikke har barn. Kontoret har i en årrekke vært samlokalisert
med ATV Oslo og stiftelsesledelsen på Lilletorget 1 i Oslo. Kontoret vil fra februar 2020 være lokalisert
sentralt i Asker.
Klienter som henvender seg vurderes for tilbud om psykologisk behandling, enten individuelt eller i
gruppe. Grunnet samlokalisering med ATV Oslo har kontoret kunnet tilby gruppebehandling sammen
med klienter fra ATV Oslo. I tillegg til voldsutøverbehandling, tilbyr kontoret begrenset individualterapi
med partnere til voldsutøvere. Fokus er da på konsekvenser av vold, samt det å være forelder til
voldsutsatte barn. Ved å møte begge får man også et mer helhetlig inntrykk av familiens livssituasjon, og
er bedre i stand til å gi et godt behandlingstilbud og samtidig på en bedre måte ivareta familiens
sikkerhet. Ut fra alder og behov vurderes tiltak knyttet til barn som voldsutsatte. Dette kan være
foreldreveiledning, samspillsobservasjon- og veiledning, samt informasjonssamtale med barn som lever
med vold.
ATV Asker og Bærum har videreført samarbeidet med barneverntjenestene i Asker og i Bærum, og har
en jevn strøm av henvisninger fra barneverntjenestene. Samarbeidet med Asker barneverntjeneste er
intensivert etter inngåelsen av driftsavtalen med kommunen i 2018, og ATV deltar på jevnlige møter
med flere team i Asker barneverntjeneste. ATV deltar også i faste møter hvor politiet,
barneverntjenesten og krisesenteret er representert. I tillegg deltar ATV i faste møter hvor konfliktrådet,
politi og barneverntjenesten er representert, hvor fokus er på ungdom som utøver vold. ATV har
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undervist og informert om behandlingstilbudet til flere ulike aktører i kommunene, med en særlig vekt
på alle aktuelle samarbeidspartnere i Asker kommune. Det foreligger en skriftlig avtale om samarbeid
mellom Familievernkontoret Asker Bærum og ATV Asker og Bærum, og det gjennomføres en felles
fagdag per år. Kontoret har hatt fire langvarige eksterne veiledningsoppdrag i 2019.
Klientaktivitet ATV Asker og Bærum
2019
73

Nye klienthenvendelser i 2019 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom / unge utøvere
Voldsutsatte barn / ungdom
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

34
4
17
5
12
1

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2019 – begynt i behandling
Klienter i behandling - totalt

29
42
71

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2019

15
19
2

ATV Drammen
ATV Drammen har i 2019 vært finansiert av kommunene Drammen og Nedre Eiker, samt staten ved
Barne- og familiedepartementet (BFD). Mandatet er å gi behandling til voksne som har volds- og eller
aggresjonsproblemer og deres familie, samt ungdom som har utviklet volds- og aggresjonsproblemer.
Ved ATV Drammen arbeider det fem psykologer fordelt på fem årsverk.
ATV Drammen er det kontoret i ATV med lengst erfaring med arbeidet med ungdom som har utviklet
volds- og aggresjonsproblemer. ATV Ung-tilnærmingen er en psykologfaglig tilnærming til forebygging
og behandling av volds- og eller aggresjonsproblemer hos ungdom mellom 16-23 år. Tilbudet er frivilling
og gratis. Varighet varierer, og tilpasses den enkelte. Det er lav drop-out fra disse behandlingene, og de
fleste fullfører. Kontorets kliniske erfaring i over 20 år er at ATV Ung-tilnærmingen har vist god effekt for
å slutte med fysisk vold. Rapporteringer fra politi, konfliktrådet, barneverntjenester, ungdomsinstitusjoner og skoler bekrefter dette. I mars 2019 var ATV Drammen representert ved Commission on
the Status of Women (CSW) i FN i New York, for å snakke om ungdomstilbudet i Drammen. Et
hovedbudskap i presentasjonen var at det kan nytte med behandling og ikke bare straff for denne
gruppen ungdommer.
ATV Drammen har i en årrekke hatt et godt tverrfaglig samarbeid med lokale instanser. Kontoret
samarbeider nært med barneverntjenesten, politi, krisesenter, uteseksjonen, konfliktrådet,
familiehjelpen, familievernkontoret, helsestasjoner, skoler og barnehager. Samarbeidet kan bestå i hjelp
og støtte til vurderinger i enkeltsaker, men også kompetanseheving på voldsfeltet over tid, eller
rollefordeling og avklaringer i voldssaker der flere instanser må bidra til å bekjempe volden og hjelpe
familien.
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ATV Drammen har nå som de andre kontorene i ATV et familiemandat. Det innebærer at barn og
partner til utøver som er i behandling også kan få et samtaletilbud. Ved å hjelpe alle berørte parter i
familien (utsatt, vitne til, utøver) kan hver enkelt ivaretas. Ved ATV Drammen kan dette være via
informasjonssamtaler og eller terapi med barn, hjelp til foreldreskapet, samtidig som utøver får hjelp til
å ta ansvar for og å slutte med sin voldsbruk. Hva hver enkelt familie trenger av støtte, behandling og
eller oppfølging vurderes i hver enkelt sak.
Ved utgangen av 2019 avvikles kommunene Drammen, Svelvik og Nedre Eiker. De vil fra 2020 utgjøre
nye Drammen kommune. Det vil på nyåret 2020 derfor bli inngått ny driftsavtale mellom den nye
kommunen og ATV.
Klientaktivitet ATV Drammen
2019
157

Nye klienthenvendelser i 2019 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom / unge utøvere
Voldsutsatte barn / ungdom
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

50
33
25
22
23
4

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2019 – begynt i behandling
Klienter i behandling - totalt

27
103
130

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2019

24
63
4

ATV Follo
ATV Follo samfinansieres av Follokommunene, Enebakk, Oppegård, Ski, Ås, Vestby, Frogn og Nesodden
og staten ved Barne- og familiedepartementet (BFD). Kontoret ble etablert høsten 2017 og er lokalisert
sentralt i Ski sentrum. Kontoret har i 2019 bestått av 4 psykologer. Kontorets mandat er behandling av
voksne over 18 år som utøver vold i nære relasjoner og deres familier. Kontoret har i sitt andre driftsår
opprettholdt kontakten med samarbeidspartnere i distriktet.
Kontoret har mye samarbeid med barnevernstjenesten i de respektive kommunene, som også er den
enkeltinstansen som har henvist flest klienter. Familievernkontoret, politiet, barnevernsvakta, Krise- og
incestsenteret i Follo, psykisk helsetjeneste i kommunene, DPS Follo, skoler og helsestasjoner er
eksempler på andre instanser det har vært samarbeid med. Dette har vært i form av undervisning,
konsultasjoner eller annen møtevirksomhet. ATV Follo har arrangert tre kurs i egen regi for interesserte
ansatte i Follokommunene. Kursene har vært godt besøkt og holdt i kommunehuset i Ski og Oppegård.
Klienttilstrømningen har vært tilfredsstillende gjennom 2019. Tilbudet er fortsatt forholdsvis nytt i
regionen, men det har vært en økning i henvendelse og forespørsler gjennom året. Arbeidet med å
etablere kontoret som et tilgjengelig tilbud i regionen for hele familien har preget utviklingsarbeidet i
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2019. ATV Follo har fått flere forespørsler om undervisning, veiledning og konsultasjoner. Dette både
fra lokale aktører, som er prioritert, og institusjoner utenfor Follo.
ATV Follo har vært representert ved internasjonal, nordisk og norsk konferanse.
ATV Follo tilbrakte en dag hver annen uke med kolleger ved ATV-kontoret i Oslo. Dette har gitt kontorets
ansatte mulighet til å ta del av en felles arena for fagutvikling. Det gir også mulighet til å tilby samtaler i
Oslo for de av kontorets klienter som av praktiske grunner ønsker dette.
Klientaktivitet ATV Follo
2019
83

Nye klienthenvendelser i 2019 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom / unge utøvere
Voldsutsatte barn / ungdom
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

45
8
11
17
2

Klienter i behandling ved årets begynnelse (med inn fra 2018)
Nye klienter i 2019 – begynt i behandling
Klienter i behandling - totalt

28
46
74

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2019

19
40
6

ATV Romerike
ATV Nedre Romerike har siden opprettelsen i 2013 vært samfinansiert av kommunene på Nedre
Romerike, og staten ved Barne- og familiedepartementet (BFD). Fra 1.september 2018 har tilbudet fra
ATV omfattet innbyggerne på hele Romerike. Kontoret byttet samtidig navn til ATV Romerike. ATV
Romerikes mandat ble også endret i 2018 fra å primært være behandling av menn og kvinner som
utøver vold i nære relasjoner, til også å kunne gi et tilbud til deres voldsutsatte barn og partnere. I
forbindelse med både utvidet mandat og utvidet opptaksområde, har kontoret utvidet antall årsverk fra
tre til fem.
ATV Romerike har gjennom året hatt en stabil aktivitet. Kontoret har vært opptatt av å opprettholde
aktiviteten samtidig som det har blitt arbeidet videre med å forme innholdet i det nye mandatet, bli
kjent med kommunene på Øvre Romerike, opplæring av nyansatte, og forberedelser til ombyggingen for
å få plass til alle i våre lokaler på Lillestrøm Torv. Kontoret samarbeider ofte med barneverntjenesten i
saker der klienter har omsorg eller samvær med sine barn. Barneverntjenestene er samtidig den
enkeltinstansen som henviser flest saker til ATV Romerike. I én kommune har ATV Romerike
samarbeidet med skolen og barnevernet for å gjennomføre en undervisningsmetode om vold med
utgangspunkt i animasjonsfilmen «Sinna Mann».
ATV Romerike har arbeidet systematisk med implementering av kunnskap om etablering av allianse i terapi
med voldsutøvere. Kontoret har fått veiledning av Bente Lømo i ATV som har doktorgrad på ATVs
terapeutiske praksis. Dette implementeringsarbeidet ble presentert ved en internasjonal terapikonferanse i
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Portugal sommeren 2019. I samarbeid med ATV Follo arbeides det med en artikkel med bakgrunn
erfaringene med denne implementeringen.
ATV Romerike har i mindre grad enn foregående år hatt kontordager ved ATV i Oslo. En større pågang av
klienter og færre forespørsler om mulighet for å få timer i Oslo er en del av årsaken til dette. Samtidig
merkes det at ved å øke bemanningen fra tre til fem har gjort teamet til en mer robust enhet i seg selv.
Dagene i Oslo utgjorde i 2019 én dag i måneden.
Klientaktivitet ATV Romerike
2019
99

Nye klienthenvendelser i 2019 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom / unge utøvere
Voldsutsatte barn / ungdom
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

58
21
6
11
3

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2019 – begynt i behandling
Klienter i behandling - totalt

73
87
160

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2019

26
67
9

REGION NORD
ATV Bodø
ATV Bodø ble etablert høsten 2017. ATV Bodø samfinansieres av Bodø kommune og staten ved Barneog familiedepartementet (BFD). ATV Bodø er et tilbud til befolkningen i Bodø og har som mandat å gi et
behandlingstilbud til utøvere av vold i nære relasjoner og til barn og voksne som er utsatt for vold i nære
relasjoner. Det er tre psykologstillinger og én terapeutstilling fordelt på fire årsverk knyttet til kontoret.
ATV Bodø har hatt en økning i pågang i 2019. Tilbudet er bedre blant samarbeidspartnere og i
befolkningen, og antall henvendelser og klinisk aktivitet har økt betydelig fra 2018. Det har blitt jobbet
systematisk med å gjøre tilbudet ytterligere kjent, samt å utvikle gode samarbeidsrelasjoner til
kommunale og statlige instanser som jobber med vold i nære relasjoner. Det har vært en jevn strøm av
henvendelser som gjelder klienter, samt undervisnings- og veiledningsoppdrag. ATV Bodø tilbyr
individualterapi til både utøvere og utsatte. I tillegg har ATV Bodø i 2019 avholdt sinnemestringsgruppe
for menn i samarbeid med Familievernkontoret i Salten, Traumesensitiv yogagruppe for voldsutsatte
kvinner, og Bryt Voldsarven gruppe i samarbeid med Bodø kommune.
ATV Bodø har deltatt i konsultasjonsteamet til Statens Barnehus, og har utviklet gode
samarbeidsrelasjoner og regelmessige møtepunkter med Krisesenteret i Salten, Barnevernstjenesten,
Bodø Familievernkontor, overgrepsmottaket og politiet ved familievoldskoordinator.
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ATV Bodø har blant annet undervist for legene i Psykisk Helsevern, Pensjonistuniversitetet,
Barnevernstjenesten, ansatte i Vågan kommune, Helsesykepleiertjenesten, kommunepsykologene,
Korttidsenheten for rus, og voksenpsykiatrisk poliklinikk. To ganger per år undervises det på
migrasjonshelsetjenestens International Child Development Program (ICDP). ATV Bodø har undervist på
tre konferanser i løpet av 2019; Nordisk konferanse om vold og behandling, En lokal konferanse i
anledning verdensdagen for psykisk helse, og Nordlandssykehusets jubileumskonferanse. ATV Bodø har
deltatt i Statens Barnehus sine ukentlige konsultasjonsteam, og inngår i VOKS (Vold, overgrep,
kompetanse, samarbeid) gruppa, som skal styrke kommunikasjon og samarbeid mellom politi,
krisesenter, overgrepsmottak og ATV. VOKS-gruppa har avholdt et kveldsseminar om traumatisk stress
for hjelpere, som var åpent for alle.
Klientaktivitet ATV Bodø
2019
79

Nye klienthenvendelser i 2019 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom / unge utøvere
Voldsutsatte barn / ungdom
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

17
6
0
16
40
0

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2019 – begynt i behandling
Klienter i behandling - totalt

34
69
103

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2019

15
14
5

ATV Tromsø
ATV Tromsø samfinansieres av Tromsø kommune og staten ved Barne- og familiedepartementet (BFD).
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. Kontoret har fire psykologer fordelt på fire
årsverk. Kontorlederen var i foreldrepermisjon i åtte måneder. Kontoret hadde en psykolog i 10% stilling
og tett oppfølging av regionlederen i perioden. Den kliniske kapasiteten ved kontoret var derfor
redusert i store deler av året. Grunnet stor pågang i henvendelser ble det innført inntaksstopp ved ATV
Tromsø i tidsrommet 23. april tom 13. juni. ATV Tromsø har registrert 45 henvendelser i 2019.
I 2019 ble seks barn fulgt opp ved ATV Tromsø. Det gjøres alltid vurdering om barn til klienter på ATV
skal til «Tidlig samtale». Med «Tidlig samtale» menes barnesamtale med fokus på volden barnet har
opplevd, reaksjoner og mestringsstrategier. ATV Tromsø har i 2019 jobbet spesielt med utvikling av det
faglige innholdet knyttet til forarbeid før barnesamtale. Dette er gjort i samarbeid med foreldre, og
andre involverte instanser og omsorgspersoner som har ansvar for barna i familien. ATV Tromsø har
erfart at barna forteller om volden og sine reaksjoner, at mange barn har skyldfølelse for volden eller
situasjonen i familien, og noen av barna trengte henvisning til mer omfattende traumebehandling i
spesialisthelsetjenesten.
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Ledelsen i ATV har i samarbeid med ATV Tromsø hatt en prosess med å undersøke muligheter for å gi et
behandlingstilbud til befolkningen i Finnmark. Dette arbeidet er nærmere beskrevet i årsrapportens
innledende kapittel.
Henvendelsene til ATV Tromsø har dreid seg om ulike typer vold. Hele 43% av de som har henvendt seg
eller blitt henvist, var menn som har utøvd vold mot partner. Cirka 1/3 av alle henvendelsene og
henvisningene har omhandlet vold mot barn eller vold mot både partner og barn.
ATV Tromsø er medlem av et samarbeidsnettverk som omfatter instanser som jobber med vold i nære
relasjoner i Tromsø. Kontoret var også medarrangør av Januarkonferansen 2019 om vold og overgrep.
Kontoret samarbeider om kliniske saker med ulike instanser (familievernkontoret, fastleger og
Utekontakten m. fl.). Det er formalisert ramme for samarbeid mellom barneverntjenesten i Tromsø og
ATV Tromsø, som ofte defineres av barneverntjenesten som tiltak i familier der det har vært vold. ATV
Tromsø har faste fagdager med barneverntjenestens team «Fagforum vold og overgrep».
Klientaktivitet ATV Tromsø
2019
52

Nye klienthenvendelser i 2019 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom / unge utøvere
Voldsutsatte barn / ungdom
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

25
15
1
1
10
0

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2019 – begynt i behandling
Klienter i behandling - totalt

32
29
61

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2018

2
29
5

REGION SØR
ATV Vestfold
ATV Vestfold finansieres av staten ved Barne- og familiedepartementet (BFD). 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 var primært
et tilbud til menn og kvinner som utøver vold mot partner/familien. Kontoret dekker nå et tilbud til hele
familien, utsatte voksne, utsatte barn og voksne utøvere av vold i nære relasjoner. Gjennom året har det
arbeidet fem psykologer ved kontoret fordelt på fire årsverk.
ATV Vestfold gir tilbud om gruppeterapi og individualterapi til menn som utøver vold i sin familie, og
individualterapi til kvinner som utøver vold i sin familie. ATV Vestfold gir individuelt behandlingstilbud til
utsatte voksne og barn og gruppeterapi til utsatte voksne (partnere til utøvere i terapi på ATV). Foreldre
med barn prioriteres når det er venteliste. I samtaler med foreldre (både utøvere og utsatte) jobber vi
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indirekte med barna der blant annet mentalisering av barna og foreldrerollen er viktige tema. ATV
Vestfold har i tillegg til det som er nevnt over, informasjonssamtaler med utsatte partnere og barn av
utøvere som er i behandling på ATV.
ATV Vestfold har hatt to behandlingsgrupper i 2019: En pappagruppe, og en gruppe med utsatte som er
partnere til utøvere i behandling på ATV. I disse gruppene har tema vært tilknytning til egne barn, samt
tilknytning til egne foreldre og partnere. Metoden som er blitt brukt er Circle of Security (COS-P) og
mentalisering. Mentalisering kan handle om å øke klientens forståelse av barna sine innenfra og seg selv
utenfra. En metode som blant annet er blitt brukt er PDI (Parent Development Interview).
Klientaktivitet ATV Vestfold
2019
67

Nye klienthenvendelser i 2019 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom / unge utøvere
Voldsutsatte barn / ungdom
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

36
9
2
2
17
1

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2019 – begynt i behandling
Klienter i behandling - totalt

32
58
90

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2019

22
21
1

ATV Telemark
ATV Telemark finansieres av staten ved Barne- og familiedepartementet (BFD). Kontorets mandat er
behandling av utøvere av vold i nære relasjoner, og deres familier. ATV Telemark har fra 1. mai 2016
hatt tre ansatte fordelt på tre årsverk. I september 2019 fikk kontoret en ny ansatt slik at det nå er 4
årsverk ved kontoret. ATV Telemark gir et tilbud til voksne utøvere og til barn som har opplevd vold
hjemme. Kontoret gir også et tilbud til voksne utsatte. ATV Telemark har et sterkt fokus på
familierelasjoner. Familier med barn har høyest prioritet og det jobbes bl.a. med temaer som tilknytning
til egne barn, samt tilknytning til egne foreldre og partnere. Dette gjøres ved bruk av ulike metoder og
tilnærminger. I tillegg til fokus på oppvekst og utøvelsen av vold overfor sin egen familie, jobbes det
bevisst med mentalisering som innebærer klientenes egen forståelse av seg selv, sine barn og partnere,
samt evne til å reflektere over de utsattes perspektiv.
ATV Telemark har regelmessig samarbeid med andre instanser som er direkte knyttet til
klientvirksomheten som for eksempel barneverntjenester, leger, psykisk helsevern, krisesenter m. fl. Det
har også vært avholdt uformelle råd og veiledningssamtaler på telefon til enkeltpersoner og
faginstanser.

17

ATV Telemark har signert en intensjonsavtale med Vestfold og Telemark fylkeskommune. Bakgrunnen
for dette samarbeidet er at Helsedirektoratet utlyste i 2019 midler til "Tiltaksutvikling vold og overgrep Program for folkehelsearbeid i kommunene. Målet med tilskuddsordningen er å styrke kommunenes
arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet gjennom å fremme lokalt forebyggende arbeid
mot vold og overgrep som en del av det lokale folkehelsearbeidet. I utlysningen tydeliggjøres det at barn
og unge skal være en prioritert målgruppe. ATVs hovedoppgave vil være å bidra med
kunnskapsformidling og kompetanseheving for kommunalt ansatte innen fylket.
Klientaktivitet ATV Telemark
2019
79

Nye klienthenvendelser i 2019 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom / unge utøvere
Voldsutsatte barn / ungdom
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

18
5
2
17
37

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2019 – begynt i behandling
Klienter i behandling - totalt

34
39
73

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2019

13
14
0

ATV Arendal
ATV Arendal samfinansieres av kommunene Arendal, Grimstad, Froland, Vegårshei, Åmli Tvedestrand,
Risør og Gjerstad, og staten ved Barne- og familiedepartementet (BFD). Kontoret har fra oppstarten av i
2009 hatt to årsverk. I 2016 fikk kontoret en tredje stilling og ytterligere en stilling i 2019, begge
finansiert av BFD.
Behandlingstilbudet ved ATV Arendal har primært vært for mannlige og kvinnelige utøvere av vold i
nære relasjoner, som er bosatt i de respektive Aust-Agder kommunene. Klientene mottar behandlingen
individuelt og /eller i gruppe.
ATV har et familiemandat, og i og med at ATV Arendal har fått flere ansatte, er kontoret i gang med å
utvikle et tilbud til utsatte og barna til de utøverne som har tilbud på ATV Arendal. ATV Arendal har
avholdt kurs i foreldreveiledningsprogrammet Circle og Security (COS) for 11 foreldre.
ATV Arendal vektlegger og prioriterer samarbeid. Dette gjøres på flere måter.
Kontoret formidler til ulike samarbeidspartnere at kontoret kan kontaktes for råd og veiledning i alle
saker som vedrører vold i nære relasjoner. Kontoret informerer om ATV Arendals behandlingstilbud, og
sprer kunnskap om vold i nære relasjoner.
ATV har i 2019 hatt samarbeid med Familiekontoret i Aust-Agder, Østre Agder Krisesenter og
Familiesenteret i Grimstad. Kontoret inviterer årlig til arbeidslunsjmøte med rådmann og ordfører.
18

Klientaktivitet ATV Arendal
2019
31

Nye klienthenvendelser i 2019 - totalt
Fordeling på kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom / unge utøvere
Voldsutsatte barn / ungdom
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

17
7
2
5

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2019 – begynt i behandling
Klienter i behandling - totalt

30
24
54

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2019

12
26
0

ATV Kristiansand
ATV Kristiansand samfinansieres av Kristiansand kommune og staten ved Barne- og
familiedepartementet (BFD). Kontoret har i oppdrag å tilby behandling til menn og kvinner som utøver
vold i nære relasjoner. Det er i driftsavtalen med Kristiansand kommune også avtalt at en mindre andel
av behandlingskapasiteten skal tilbys ungdom med volds- og aggresjonsproblematikk. I 2019 fikk
kontoret midler til en fjerde stilling i forbindelse med ATVs familiemandat. Stillingen er finansiert av
BFD. Fra 1 september 2019 er det nå fire ansatte på kontoret fordelt på fire årsverk; to psykologer, en
psykoterapeut og en familieterapeut.
Hovedfokuset ved kontoret i 2019 har vært å opprettholde høy kvalitet på behandlingstilbudet for
utøvere av familievold, å utvide tilbudet og det erstattet gruppeterapitilbud til menn som utøver vold
mot barna sine. ATV Kristiansand har hatt økt fokus på behandlingstilbudet for ungdom og tettere
samarbeid med ungteam i Kristiansand kommune og Konfliktrådet i forhold til henvisning og oppfølging.
Kontoret har opplevd økt pågang av henvendelser i 2019 som sannsynligvis er et resultat av gode
samarbeidsforhold mellom ATV og andre instanser som for eksempel familievernkontoret,
barneverntjenesten og oppfølgingstjenesten.
ATV Kristiansand tilbyr individualterapi og gruppeterapi til voksne utøvere av familievold. I lys av ATVs
familiemandat tilbyr vi individualterapi til voldsutsatte der partner går i utøverbehandling. ATV
Kristiansand tilbyr individualterapi til ungdom i alderen 16-23 år som har utviklet volds- og
aggresjonsproblemer. Kontoret har også begynt å legge til rette for i større grad å gi hele familien et
tilbud, bl.a. gjennom barnesamtaler, foreldreveiledning og gruppe for utsatte.
Kontoret har hatt mindre samarbeid med Kristiansand fengsel i 2019 og samarbeidet vil avvikles i løpet
av 2020 fordi fengslet flytter til Evje og Hornes kommune. Kontoret har fortsatt arbeidet med å
tematisere vold i nære relasjoner i barneskolen gjennom «Sinna Mann» prosjektet som involvere elever
på 5 klassetrinn. Erfaringen er at i snitt forteller 2 elever om vold hjemme etter at ATV har presentert
«Sinna mann» prosjekt på en skole. Sinna mann-prosjektet kan bidra til at kompetansen om vold økes i
skolen og hjelpe barn til å fortelle om vold.
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ATV Kristiansand vektlegger samarbeid med relevante instanser og er tydelige overfor våre
samarbeidspartnere om at vi er tilgjengelige for råd og veiledning i alle saker som vedrører vold i nære
relasjoner. I 2016 etablerte ATV, familievernkontoret og barnevernet en arbeidsgruppe sammen med
familiesenteret. Arbeidsgruppen møtes jevnlig for å samarbeide om tiltak for familier som lever med
vold. Det er gode tilbakemeldinger på dette arbeidet. ATV samarbeider tett med familievernkontoret og
vil fortsette å utvikle dette samarbeidet i 2020. ATV mottar flere henvisninger fra barnevernstjenesten
og har et godt samarbeid med denne. ATV Kristiansand har også arrangert kurs for relevante instanser i
kommunen om hvordan å bedre avdekke vold i nære relasjoner.
Klientaktivitet Kristiansand
2019
71

Nye klienthenvendelser i 2019 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom / unge utøvere
Voldsutsatte barn / ungdom
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

43
4
13
10
1

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2019 – begynt i behandling
Klienter i behandling - totalt

26
48
74

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2019

4
11
0

REGION VEST
ATV Stavanger
ATV Stavanger ble etablert i 2008, og var den gang samfinansiert av Stavanger kommune og staten ved
Barne- og familiedepartementet (BFD). I 2019 finansierte staten og 8 kommuner senteret, og det gis et
behandlingstilbud til befolkningen i Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Klepp, Rennesøy, Finnøy og
Strand. I tillegg til behandling og undervisning har senteret i 2019 driftet to prosjekter, det ene er
finansiert av Bufdir («Fosterhjemsprosjektet») og det andre er finansiert av UDI («Dialoggrupper om
vold i asylmottak»). Gjennom året har senteret hatt 14 ansatte fordelt på 11,9 årsverk; seks
psykologspesialister, to psykologer, tre familieterapeuter, en sosialpedagog, en psykoterapeut og en
merkantilt ansatt.
ATV Stavanger gir behandlingstilbud til både barn, voksne utsatte og voksne utøvere av vold i nære
relasjoner. ATV Stavanger driver både individuell behandling og gruppebehandling. I 2019 gjennomførte
kontoret en gruppe for menn som har brukt vold mot sin partner, to grupper for kvinner som har vært
utsatt for vold, og to grupper for barn som har vært utsatt for vold. I 2019 ble det for første gang startet
gruppe for mødre som har brukt vold mot sine barn, og det har vært gjennomført to slike grupper. Ved
kontoret er det tilbud om forebyggende kurs som går over 3 eller 4 ettermiddager: «Bryt voldsarven» for
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småbarnsforeldre som selv er oppvokst med vold, «Å legge voldsoppveksten bak seg» for ungdom/unge
voksne som har vokst opp med vold), og «Fra partnervold til partnervalg» som er for kvinner som har vært
utsatt for vold fra en tidligere partner. Totalt to forebyggende kurs ble gjennomført i 2019 med til sammen
15 deltagere. ATV Stavanger har i flere perioder hatt begrensninger på inntak av nye klienter pga. stor
pågang.
Som en del av sine oppdragsavtaler med kommunene leverer ATV Stavanger undervisningsdager for
kommunens ansatte. I 2019 ble det gjennomført 11 slike opplæringsdager i kommunene som ATV
Stavanger har driftsavtaler med.
Medarbeidere ved kontoret sitter i 2 ulike konsultasjonsteam i Stavanger, samt i en referansegruppe for
tiltaket «Nurse-Family Partnership - Foreldre for første gang».
Klientaktivitet ATV Stavanger
2019
251

Nye klienthenvendelser i 2019 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom / unge utøvere
Voldsutsatte barn / ungdom
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

66
22
3
38
115
7

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2019 – begynt i behandling
Klienter i behandling – totalt

202
168
370

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2018

78
194
36

ATV Bergen
ATV Bergen samfinansieres av Bergen kommune, Os kommune og staten ved Barne- og
familiedepartementet (BFD). ATV Bergen ble opprettet våren 2013. Mandatet til ATV Bergen inkluderer
både de som utøver vold og de som utsettes for vold i nære relasjoner. Kontoret har seks behandlerstillinger, hvorav fire psykologspesialister og to psykologer. Kontoret fikk våren 2019 en merkantil ansatt
i 50 % stilling. En av ATV Bergens meste erfarne psykologspesialister sluttet i sin stilling i juni 2019, og
kontoret ansatte en psykolog i hans stilling i august 2019. To av de mer erfarne klinikerne har startet i
relevante videreutdanninger, med mål om å sikre at kontoret har behandlere som er oppdaterte på
nyere forskning og behandlingsmetodikk som er relevant for å tilby voldsbehandling med høy kvalitet.
ATV Bergen har opprettholdt en stabil klinisk drift med et allsidig tilbud i form av individuell terapi,
gruppeterapi, partnersamtaler og konsultasjoner. Den kliniske virksomheten ved ATV Bergen i 2019 har
bestått av individuell behandling, partnersamtaler, familiesamtaler og ulike gruppetilbud.
Gruppetilbudet har bestått av en gruppe for utsatte kvinner med fokus på stabilisering og bearbeiding
av voldserfaringer, og en COS-P gruppe: en gruppe for kvinner med fokus på «å lese» barns behov etter
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at det har vært vold i familien. Kontoret har problemer med å rekruttere klienter til Flerfamiliegruppen
(voldsutsatte barn og trygg omsorgsperson), som ATV Bergen i en årrekke har organisert og driftet
sammen med familievernkontorene i Bergen. Kontoret har derfor ikke hatt dette gruppetilbudet i 2019.
Det vil i 2020 bli samarbeidet med familiekontorene for å finne en løsning som forhåpentligvis fører til
fortsatt drift av denne gruppen.
ATV Bergen mottar stadig flere henvisninger av foreldre hvor utøvelse av vold mot egne barn er
henvisningsgrunn. Derfor startet ATV Bergen høsten 2019 et arbeid med å søke om midler til et prosjekt
der kontoret vil prøve ut en ny gruppebehandling for denne foreldregruppen. Resultatet av dette
søknadsarbeidet er ennå ikke avklart.
ATV Bergen ble våren 2019 invitert inn i et samarbeid med Crux, Kalfarhuset oppfølgingssenter, for å tilby
voldsdømte ungdommer korttidsbehandling i gruppe. Crux har mottatt midler til å gjennomføre prosjektet,
og leier inn kompetanse fra ATV Bergen til å utvikle innhold og å drive gruppe. Andre viktige aktører det er
opprettet samarbeid med i dette prosjektet er Friomsorgen i Bergen og Konfliktrådet. Målet er å rekruttere
i alt 12 ungdommer, som vil kunne egne seg til å gå et gruppebehandlingsforløp over 6 ettermiddager.
Prosjektet videreføres i 2020.
Klientaktivitet ATV Bergen
2019
112

Nye klienthenvendelser i 2019 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom / unge utøvere
Voldsutsatte barn / ungdom
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

34
11
4
9
46
8

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2019 – begynt i behandling
Klienter i behandling - totalt

86
98
184

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2019

34
56
14

SAMARBEID MED FAMILIEVERNET I NORGE
Samarbeid på nasjonalt plan (Bufdir og familievernet)
Føringene i tilsagnsbrevet fra BLD de siste årene tydeliggjør en forventning fra departementet om at
ATV bidrar til å videreutvikle et godt samarbeid med de øvrige aktørene på familievoldsfeltet generelt,
og familievernet spesielt. ATV har i 2016 inngått en intensjonsavtale om samarbeid med BUFDIR som
beskriver ulike områder for samarbeid:
•
•

Samarbeid med ATV om arrangering av Nordisk konferanse om vold og behandling
Tilrettelegging for samarbeid mellom lokale ATV kontorer og familievernkontorene
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•

Tilrettelegging for samarbeid mellom ATV og familievernets spisskompetansemiljø for
voldsarbeidet i familievernet

Det er inngått lokale skriftlige samarbeidsavtaler mellom alle ATV-kontorene og deres lokale
familievernkontor.
ATV har i 2019 hatt regelmessige møter med spisskompetansemiljøet for voldsarbeidet i familievernet
(SKM Vold), som er lokalisert ved Enerhaugen familievernkontor i Oslo. Det er avtalt at familievernet på
nasjonal basis skal få opplæring i bruk av verktøyet «Enkel og effektiv aggresjonskontroll – 4 trinn» som
er utviklet av Per Isdal i ATV. Per Isdal har utviklet en egen versjon av metoden for familievernkontorene. Det har i tillegg blitt laget en terapeutmanual for metoden. Det ble i 2018 arbeidet med å
ferdigstille tilpasset materiell for denne implementeringen. Opplæring i bruken av verktøyet, samt
veiledning og sluttsamling vil gjennomføres i perioden 2019 – 2021.

Opplæringen skjer gjennom fem regionale opplæringsdager, der minimum to terapeuter fra hvert
kontor deltar. Dette følges opp av Skype-veiledning og en hel-dags erfaringssamling. Avslutningsvis
arrangeres det en felles erfaringskonferanse. Opplæringen startet i 2019 for regionene i Midt-Norge og
Vest-Norge. Ansvarlig for opplæringen fra ATV er psykologspesialist Per Isdal.

Samarbeid på lokalt plan
ATV Bodø
ATV Bodø og Bodø Familievernkontor skrev i november 2018 en samarbeidsavtale for å utvikle et bedre
tilbud for befolkningen i Bodø kommune for vold i nære relasjoner. Avtalen gjaldt for 2019 og skal
revideres i februar 2020. ATV Bodø og Bodø Familievernkontor drev i 2019 en sinnemestringsgruppe for
menn sammen. To samarbeidsmøter har hatt som mål å utvide forståelsen for hvordan den andre
instansen arbeider med vold. Høsten 2019 ble det avholdt en felles fagdag med fokus på barn som lever
med vold. ATV Bodø og Bodø Familievernkontor har som felles intensjon nedfelt i avtalen, å ha et tett
samarbeid mellom kontorene, med lav terskel for å drøfte saker ved behov.
Asker og Bærum
I 2019 har ATV Asker og Bærum jobbet aktivt for å bedre samarbeidsrelasjonene til familievernkontoret i
Sandvika. Det har vært en markant økning av henvendelser fra familievernkontoret, både henvisinger og
drøftinger av saker familievernet arbeider med. ATV og Familiekontoret Sandvika har en felles fagdag i
året.
ATV Drammen
ATV Drammen har et godt etablert samarbeid med familievernkontorene. Samarbeidet på mer
overordnet nivå består i kunnskapsformidling fra ATV til familievernkontoret, og felles fagdager, eller
konsultasjon etter behov. I 2019 har ATV Drammen hatt fast veiledning av ansatte ved
Familievernkontoret i saker der det er vold i familien.
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ATV Follo
ATV Follo og familievernkontoret har inngått en formell samarbeidsavtale der hver organisasjon bidrar
med en kontaktperson. Dette for å lette arbeidet slik at henvisninger og informasjon om tilbud og
kapasitet blir delt løpende og ubyråkratisk. Det er avholdt to felles fagdager, henholdsvis på
familievernkontoret og på ATV. Både ATV og familievernet sitter i en ressursgruppe sammen med KISIF
(Krise og incest senteret i Follo), politi og voldskoordinator i Ski. Dette nettverket har hatt to samlinger i
løpet av 2019.
ATV Oslo
I 2019 har det blitt opprettet et nytt familievernkontor Oslo Nord som ATV har etablert kontakt med og
hatt på besøk ved kontorets oppstart. Det foreligger et gjensidig ønske om å utvikle et godt samarbeid
fremover med blant annet felles fagdager og utvikling av en samarbeidsavtale. ATV Oslo har over tid
etablert et slikt forpliktende samarbeid med familievernkontoret på Enerhaugen. Det har blitt arrangert
felles fagdager våren og høsten 2019 med alle ansatte. Tema for fagdagene har vært hvordan man best
kan samarbeide i felles saker og hvordan man i lys av et familieperspektiv involverer barna i
behandlingen. Det har fra ATV Oslo sin side også vært et ønske om lignende samarbeid med de to øvrige
familievernkontorene i Oslo, Homansbyen og Christiania. Det har blitt avholdt et møte med leder og
voldsteamet på Homansbyen hvor det ble planlagt å arrangere en felles fagdag for begge kontorene i
2020 etter at ny leder har blitt ansatt ved Homansbyen. Det har også blitt etablert kontakt med ny leder
ved familievernkontoret Christiania med henblikk på å etablere et samarbeid som vil følges opp videre i
2020. Både Homansbyen og Christiania stiller seg positivt til samarbeid med ATV Oslo.
ATV Romerike
Ny samarbeidsavtale har blitt inngått med familievernkontoret på Øvre Romerike. Veiledning er blitt
gjennomført etter avtalen. Som i fjor, ble det gjennomført et faglig møte med familievernkontoret på
Lillestrøm der ulike måter å møte barn på var i fokus. I tillegg har det vært møter med kollegaer fra
familievernkontoret som har hatt et spesielt ansvar for voldsarbeidet i egen organisasjon.
ATV Telemark
ATV Telemark og Grenland familievernkontor startet i 2015 et målrettet samarbeid hvor det ble inngått
en samarbeidskontrakt. Dette innebærer at det skal gjennomføres regelmessige møter. I 2019 har ATV
og familiekontoret gjennomført fire fellesmøter med Familiekontoret. Temaet har blant annet vært
fagutvikling hvor vi inviterte inn voldskoordinator i politiet, samt Støttesenteret for Kriminalitetsutsatte.
Vi arbeider fortsatt med å tydeliggjøre gode rutiner for henvisning av saker til hverandre.
ATV Arendal
ATV Arendal og familievernkontoret i Aust-Agder har utviklet en gjensidig henvisningspraksis, i form av
at Familiekontoret henviser utøvere av vold i nære relasjoner til ATV Arendal, og ATV Arendal henviser
utsatte til Familiekontoret. Det er gjort en avtale om at partnere til klienter ved ATV Arendal kan få et
behandlingstilbud på familievernkontoret. Denne avtalen opprettholdes i 2020, selv om ATV er i gang
med å bygge opp et tilbud til voldsutsatte kvinner. ATV Arendal og Familiekontoret i Aust-Agder
utveksler fagkunnskap og samarbeider i enkeltsaker. En ansatt fra familievernkontoret hospiterte ved
ATV Arendal i to dager.
Det er videre planlagt faste møter for 2020 med faglig innhold. ATV og familievernkontoret fortsetter
også i 2020 samarbeidet vedr. «Bryt voldsarven kurset» Gruppekurset blir ledet av en ansatt fra ATV, og
en ansatt fra familievernkontoret. Dette er et forebyggende tiltak for å hindre at volden som de voksne
selv har vært utsatt for, men ikke utøvet, skal fortsette i generasjoner. Både ATV og familievernkontoret
rekrutterer familier til dette kurset.
ATV Vestfold
ATV Vestfold har i alle år hatt faste samarbeidsmøter med voldsteamet på familievernkontoret i
Vestfold - seks ganger i året, samt to felles fagdager i året (med hele kontoret) og vil fortsette med dette
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i 2020. I tillegg er det samarbeid i flere saker der familievernet har utsatt partner og/eller barn til utøver
i behandling på ATV.
ATV Bergen
Det foreligger en samarbeidsavtale mellom Bergen og omland familievernkontor, Bjørgvin
familievernkontor og Alternativ til vold i Bergen. ATV og lederne ved familievernkontorene har årlige
samarbeidsmøter. ATV og ansatte ved familievernkontorene treffes til felles fagdager som planlegges av
lederne ved behov. Det er avtalt en gjensidig ordning hvor ATV og familievernkontoret kan henvise
klienter til hverandre for vurdering av evt. inntak. Behandlere på begge steder kan bruke hverandres
kompetanse for råd og veiledning og ved gjensidig konsultasjon. Det er etablert et forum for
kollegaveiledning som avholdes to ganger i semesteret.
ATV Stavanger
ATV og familievernkontoret i Sør-Rogaland har et formalisert samarbeid som består av halvårlige møter
og en årlig fagdag. Lederne og utvalgte fagpersoner fra ATV og familievernet drøfter samarbeidet i disse
halvårlige møtene. Den årlige fagdagen har alltid fokus på samarbeid om familier hvor både ATV og
familievernkontoret kan ha en hjelperrolle, og programmet er utarbeidet av en arbeidsgruppe
bestående av ansatte fra ATV og familievernkontoret. En utfordring i Rogaland er at ATV kun dekker
noen av kommunene hvor familievernkontoret gir et tilbud, slik at samarbeidsmodeller er kun relevant
for noen av familiene familievernkontoret møter.
ATV Tromsø
ATV Tromsø har samarbeidet om flere kliniske saker med familievernkontoret i Tromsø.
Familievernkontoret og ATV Tromsø har en skriftlig samarbeidsavtale som beskriver bl.a.
henvisningsrutiner og faglig utvikling.

KUNNSKAPSUTVIKLINGSPROSJEKTER I ATV
Dialoggrupper om vold – Forebyggende arbeid i asylmottak
På oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) leder ATV Stavanger tiltaket «Dialoggrupper om vold».
Tiltaket var opprinnelig et prosjekt i årene 2013-2014, før det gikk over til å bli et fast tiltak i norske
mottak fra 2016. Grupper arrangeres av mottaksansatte som har fått opplæring i metoden, og
deltagerne i gruppene er mannlige beboere på norske asylmottak.
Metoden «Dialoggrupper» ble utviklet av Alternativ til Vold i 2013-2014, og er beskrevet i en veileder
alle mottak har fått. I disse to årene gjennomførte ATV en opplæring og veiledning av ansatte i mer enn
100 asylmottak i Norge. Prosjektet ble evaluert som meget vellykket. I 2016 utviklet Alternativ til Vold
også en skriftlig veileder beregnet for grupper med enslige mindreårige asylsøkere. Ved årsskiftet
2019/2020 er det 15 asylmottak igjen i Norge, og det siste mottaket for enslige mindreårige skal legges
ned (det vil være igjen et transittmottak for enslige mindreårige). Omfanget av arbeid med tiltaket er
derfor noe mindre enn det var i prosjektperioden. Med få mottak ble det eneste metodekurset, som var
satt opp i 2019, flyttet til januar 2020 på grunn av lav påmelding.
UDI har i driftsavtaler pålagt at mottaksansatte skal holde minst to grupper i året ved hvert mottak.
Deltagelse er frivillig fra beboernes side. Ved flere mottak har det blitt rapportert om beboere som
melder interesse om å få være med før de har blitt spurt.
ATVs arbeid med Dialoggrupper om vold i 2019 har inkludert:
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To erfaringskonferanser. Mottaksansatte som leder dialoggrupper, deltok for å dele erfaringer og
ATV stod for ledelse av dagen og faglige innlegg.
Veiledning til alle mottak, 1-2 timer pr uke.
Utforming av en skriftlig rapport om tiltaket, hvor det ble innhentet skriftlig tilbakemeldinger fra
mottaksansatte hvor de beskrev tilbakemeldinger fra beboere som hadde deltatt i gruppe.
Påbegynt revisjon av veilederen beregnet på enslige mindreårige asylsøkere.

I 2016 skrev New York Times en artikkel om arbeidet med dialoggruppene, noe som medførte
mediedekning over hele verden. Det kommer fremdeles forespørsler om tiltaket fra organisasjoner i
andre land. ATV kjenner til at den skriftlige veilederen er oversatt til tysk, og dialoggrupper for
asylsøkere er startet også i Tyskland og Østerrike inspirert av denne modellen.
De ansvarlige for å gjennomføre tiltaket på oppdrag fra UDI er psykologspesialist Per Isdal og
psykologspesialist Jannicke Stav ved ATV Stavanger. Arbeid med tiltaket fortsetter i 2020.

Voldsutsatte barn som bor i fosterhjem
Prosjektet «Voldsutsatte barn som bor i fosterhjem» er et treårig prosjekt med midler fra Barneungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Prosjektet hadde oppstart høsten 2017 og avsluttes høsten
2020. Det er både kortsiktige og langsiktige mål med dette prosjektet. De kortsiktige målene er å gi
fosterforeldre mer trygghet i rollen ved å gi tett voldsinformert oppfølging til fosterfamilien på ett sted.
Videre oppfølgingen fra ATV vil være et supplement til den allerede eksisterende oppfølgingen og
veiledningen som barneverntjenesten har ansvar for. Et annet kortsiktig mål er også å gi fosterbarnet
terapeutisk hjelp ift. dets voldserfaringer. De mer langsiktige målene er å forebygge brudd i
fosterfamilier som fører til utilsiktede flyttinger for sårbare barn, og å oppnå bedre framtidsprognose
med hensyn til psykisk helse for voldsutsatte barn. Faglig ansvarlig i prosjektet er Per Isdal og
prosjektleder er Vibeke Rogne. ATV har utviklet følgende grunnmodell i prosjektet:

Relasjonsarbeid i
fosterfamilien
Undervisning
Fosterforeldre
/barn gruppe
Individuell veiledning av
fosterforeldre
Grunnkurs for
fosterforeldre

l løpet av 2019 har ATV Stavanger fulgt opp til sammen 12 fosterfamilier tilknyttet våre
samarbeidskommuner, fordelt på 2 grupper med barn i alderen 10 – 14 år og 9 – 12 år. Det har vært
gode tilbakemeldinger fra fosterfamiliene som har deltatt i prosjektet. Det har vært en referansegruppe
tilknyttet prosjektet, med representanter fra Stavanger og Sandnes barneverntjeneste, Norsk
Fosterhjemsforening, Bufetat og ATV Stavanger. Prosjektleder har også i 2019 publisert en artikkel i
tidsskriftet for fosterhjemsarbeid «Fosterhjemskontakt». De foreløpige erfaringer fra prosjektet ble
presentert på 7.Nordiske konferanse om vold og behandling, i Oslo høsten 2019.
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FORSKNING
Studien «Fedre, rus og vold»
Psykologspesialist Henning Mohaupt ved ATV Stavanger, leverte i august 2019 sin doktorgradsavhandling ved
Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel er: How do men in treatment for intimate partner violence experience
the father-child relationship? A phenomenological study, og består av tre artikler, hvorav to er publisert og en
er sendt inn for publisering. Avhandlingen er godkjent og Mohaupt vil disputere ved UiO i april 2020. Dette
markerer avslutningen av forskningsprosjektet «Fedre, Rus og Vold» som Mohaupt har vært ansvarlig for
siden 2011. Forskningsprosjektet har vært et samarbeide mellom ATV og Kompetansesenter for
rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR).
ATV har gjennom en årrekke samarbeidet med NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk
stress) om gjennomføringen av en prospektiv prosess- og utfallstudie. Denne studien er blitt kalt ATV-T
prosjektet. Studien ser på virksomme faktorer i terapien og hvordan det går med klientene i behandling på
ATV. Det er i tilknytning til denne studien publisert artikler i 2019, fra Bente Lømo og fra Mari Todd-Kvam.

PUBLIKASJONER i 2019
Lømo, B., Haavind, H. & Tjersland, O. A. (2019). Finding a common ground: Therapist responsiveness to
male clients who have acted violently against their female partner. Journal of Interpersonal
Violence. doi:10.1177/
Mohaupt, H., Duckert, F., & Askeland, I.R. (2019): How do men in treatment for intimate partner
violence experience parenting their young child? A descriptive phenomenological analysis. Journal
of Family Violence, DOI: 10.1007/s10896-019-00083-x
Jakobsen, B. og Råkil, M., red. (2019). Nasili je mozne zastavit. Terapie pro osoby, ktere se dopousteji
nasili v blizkych vztazcih. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny.
Todd-Kvam, M., Lømo, B. & Tjersland, O.A. (2019). Braving the Elements: Ambivalence as Opportunities
for Change in Individual Psychotherapy With Men Using Intimate Partner Violence. Front.
Psychol., 17 July 2019 | https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01693

STUDENTER
ATV Arendal har i løpet av 2019 hatt to sykepleiestudenter i praksis i fire timer og to som tok
videreutdanning i psykisk helse, også de i fire timer.
ATV Oslo har hatt psykologistudenter i halvt års hovedpraksis både våren og høsten 2019. Begge
studentene har vært fra Universitetet i Bergen.

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

Medier
ATV har lang tradisjon for 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 representert og omtalt i 146 nettbaserte medieoppslag (104 i sosiale medier, 42 egenomtaler)
og 26 oppslag i papir- og etermedier, til sammen 172 medieoppslag. Dette dokumenterer en bred
medieprofil i året som gikk.

Kunnskapsformidling
Antall

Deltakere

Timer

Kurs

57

2 302

343

Konferanser

33

4 982

71

Forelesninger

95

4 638

254

Studiebesøk

13

119

48

Veiledninger / konsultasjoner

55

514

770

Kurs ATV har arrangert selv

13

292

59

Totalt

266

12 847

1 545

Eksternt komite-/utvalgsarbeid
I oktober 2018 ble det satt ned et ekspertutvalg på oppdrag av Justisdepartementet
(Partnerdrapsutvalget). Henning Mohaupt ved ATV Stavanger er oppnevnt som medlem av utvalget.
Utvalget har som oppgave å analysere drapssaker i Norge de siste 5 år der drapsoffer har stått i en nær
relasjon (ektefelle, samboer) til gjerningsmannen. Arbeidet i 2019 har hatt fokus på forskning rundt og
forståelsesmodeller, for vold og drap i nære relasjoner, de juridiske rammene for hjelpeprofesjoners
taushets- og meldeplikt, og utarbeiding av en kodebok for analyse av dokumenterte drapssaker. Det har
vært to møter med internasjonale eksperter på drapsanalyse. Utvalget har også startet gjennomgangen
av drapssaker som analyseres i utredningen.
NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning) har sammen med Telemarksforskning fått i oppdrag å
evaluere Opptrappingsplanen mot vold og overgrep (2017-2021). Daglig leder Marius Råkil sitter i en
referansegruppe som er opprettet i forbindelse med dette arbeidet.
ATV ble i 2019 bedt om å bistå Oslo kommune, ved Barne- og familieetaten i Oslo (BFE) med å utvikle et
institusjonstilbud for ung ungdom (12-15 år) som begår alvorlig og gjentagende kriminalitet. Vold er en
sentral del av problematikken for disse ungdommene både fordi de selv utøver vold i mange sammenhenger og fordi vi vet at mange av dem selv er utsatt for vold – både av foresatte, mennesker i deres
nære nettverk og andre ungdommer m.fl. ATV ved barnepsykolog Vibeke Silseth satt i en arbeidsgruppe
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som utarbeidet verdi-, mål-, ramme- og metodebeskrivelse m.m. ATV bidro i arbeidsgruppen i 20 %
stilling i 3 måneder.
RVTS Midt (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) koordinerer et
nasjonalt samarbeid om integrering av kunnskap og metoder for samtidig vold- og rusbehandling. Bente
Lømo representerer ATV i referansegruppen som er opprettet som en del av dette arbeidet.
Likestillings- og diskrimineringsombudets brukerutvalg er et tverrfaglig utvalg for samarbeid og
erfaringsutveksling med interessegrupper og frivillige organisasjoner. Brukerutvalget er sammensatt av
interesseorganisasjoner og brukergrupper innenfor ombudets prioriterte satsingsområde. Marius Råkil
representerer ATV i utvalget.
Det er opprettet et femårig nasjonalt forskningsprogram om vold i nære relasjoner. Dette nasjonale
forskningsprogrammet løper i perioden 2014-2019 og er finansiert av Justisdepartementet. Halve
programmet drives av NKVTS og den andre halvdelen av NOVA. For programmet som drives av NOVA er
det opprettet en referansegruppe. Marius Råkil er medlem av referansegruppen på vegne av ATV.
Regjeringen har vedtatt at det skal utarbeides en ny tverrdepartemental handlingsplan mot vold i nære
relasjoner med en egen del om vold og overgrep i samiske områder. Handlingsplanen skal bidra til å
imøtekomme forpliktelsene i Europarådets konvensjon for forebygging og bekjempelse av vold mot
kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen) som trådte i kraft 1. november 2017. I den
forbindelse inviterte Justis- og beredskapsdepartementet til innspillsmøter i Oslo og Karasjok,
henholdsvis den 29. oktober og 28. november. ATV deltok på begge møtene og har levert skriftlige
innspill i etterkant av møtene.

Internasjonale samarbeidsprosjekter
Barbora Jakobsen, som er kontorleder ved ATV Tromsø, har hatt ansvar for samarbeid med slovakisk
«Institute for Labour and Family Research» som utga publikasjon om vold i nære relasjoner og
voldsspesifikk behandling med Marius Råkil og Barbora Jakobsen som redaktører (boken ble opprinnelig
utgitt i Tsjekkia som resultat av et samarbeid mellom ATV og det tsjekkiske departementet for
menneskerettigheter med finansiering fra Norway Grants/EØS-midler). Publikasjonen ble utgitt med et
opplag på 1000 eksemplarer og det ble arrangert et seminar i Bratislava i tilknytning til utgivelsen.
Ingunn Rangul Askeland og Marius Råkil var deltagere fra ATV og holdt hvert sitt foredrag.
ATV har siden 2011 samarbeidet med de regionale helsemyndighetene i Emilia Romagna, Italia om
utviklingen av et profesjonelt behandlingstilbud til utøvere av vold i nære relasjoner. ATV har bidratt
med opplæring, veiledning og foredrag på regionale konferanser og seminarer. Metodene «Enkel og
effektiv aggresjonskontroll» og «Ikke-voldsgruppe for menn» er som en del av samarbeidet oversatt til
italiensk. Marius Råkil og Per Isdal representerer ATV i dette samarbeidet.
ATV har siden 2017 bistått virksomheten Zenza Violenza (Uten vold), i Bologna, Italia med opplæring,
kompetanseheving og veiledning. Senteret er finansiert med både kommunalt tilskudd og statlige
prosjektmidler. Virksomheten tilbyr behandling til voksne utøvere av familievold, primært menn. Marius
Råkil og Per Isdal følger opp samarbeidet med Zenza Violenza fra Norges side.
ATV har blitt invitert til å være med i det europeiske nettverket “Work With Perpetrators – European
Network”. Dette er det første europeiske nettverket for organisasjoner som arbeider med fokus på
utøvere av vold i nære relasjoner. ATV ble medlem av nettverket i 2014. ATV v/ direktøren har sittet i
styret for nettverket fra desember 2014 til oktober 2017. Ved utgangen av 2019 har nettverket 58
medlemsorganisasjoner i til sammen 31 europeiske land (www.work-with-perpetrators.eu).
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ATV samarbeider med Erica-stiftelsen i Sverige og R-BUP Sør og Øst i Norge om et program for
utdanning av norske og svenske terapeuter i metoden Child Parent Psychotherapy (CPP). Arbeidet
innebærer undervisning, opplæring og veiledning av terapeuter. Metoden er laget for arbeid med
traumatiserte barn og deres foreldre, inkludert arbeid med barn og foreldre i familier med vold.
Metoden er utviklet av Alicia Lieberman og medarbeidere, deriblant psykolog og PhD Chandra Gosh
Ippen. Utdanningsprogrammet gjennomføres i samarbeid med Gosh Ippen. Henning Mohaupt ved ATV
Stavanger koordinerer arbeidet fra ATVs side.
ATV takket i 2018 ja til å stå for grunnutdanning av samtlige behandlere ved de fire nyopprettede
behandlingssentrene for familievold i Stockholm, Sverige. Utdanningspakken består av kursdager om
individuell behandling av utøvere, gruppebehandling for utøvere, individuell behandling av voldsutsatte
voksne og hjelp og oppfølging av barn som har opplevd vold i egen oppvekstfamilie. I tillegg har ATV
stått for en kursdag med ansatte i den alminnelige sosialtjenesten, som er viktige samarbeidspartnere
for de fire nye sentrene. Ledelsen for de fire sentrene ønsket at sosialtjenesten skulle få et felles
kunnskapsgrunnlag, og en mulighet til å trene på gode samtaler om vold med sine klienter, som i neste
omgang kan bli sentrenes klienter. Til sammen 13 ATV-ansatte i Norge bidrar til gjennomføringen av
dette omfattende utdanningsoppdraget. Utdanningsoppdraget ble påbegynt høsten 2018 og ble
sluttført vårhalvåret 2019.

BEHANDLINGSSAMARBEID I NORDEN
ATV Åland, Finland

ATV har siden 2002 bistått myndighetene på Åland i arbeidet med å opplære terapeuter og etablere et
behandlingstilbud til menn som utøver vold mot sin samlivspartner. Tilbudet kalles ATV Åland og startet
opp offisielt i februar 2004. Marius Råkil har representert ATV Norge i dette samarbeidet i 2019.

ATV Roskilde, Danmark

Siden våren 2003 har ATV vært konsulent og veileder for Roskilde Amt i Danmark som har gjort
forarbeidet til et behandlingstilbud til voldsutøvende menn på Sjælland. Tilbudet ble startet opp i
desember 2003, og virker under navnet ATV Roskilde. ATV Roskilde drives i dag av Roskilde kommune.
Martin Ekelund har representert ATV Norge i dette samarbeidet i 2019.

ATV Täby (Stockholms Län), Sverige

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 de øvrige ATVvirksomhetene i Norden. Virksomheten ved ATV Täby inkluderer behandlingstilbud til voldsutsatte
kvinner og barn, i tillegg til behandlingstilbudet til voksne voldsutøvere, primært menn. Marius Råkil har
representert ATV Norge i dette samarbeidet i 2019.

ATV Kalmar, Sverige

Den 1. september 2008 startet ATV Kalmar opp i Sverige. ATV Kalmar har inngått en samarbeidsavtale
på samme vilkår som ATV Åland, ATV Roskilde og ATV Täby. Virksomheten ved ATV Kalmar inkluderer et
behandlingstilbud til voldsutsatte kvinner og barn, i tillegg til behandlingstilbudet til voksne
voldsutøvere, primært menn. Virksomheten er et samarbeid mellom kommunene Kalmar, Nybro,
Torsås, Emmaboda, Mönsterås, Borgholm og Mörbylånga. Marius Råkil har representert ATV Norge i
dette samarbeidet i 2019.

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
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årrekke stått for behandlingstilbudet til utøvere av vold i nære relasjoner på Island. I 2014 har ATV
Island knyttet til seg en psykolog i Akureyri (utøvertilbud) og to barneterapeuter i Reykjavik. Tilbudet
finansieres av likestillingsmyndighetene på Island. Per Isdal og Marius Råkil følger opp samarbeidet med
Island fra ATV Norges side.

ATV Jönköping, Sverige

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 har vært ATVs kontraktspartnere. I 2019
besluttet Jönköpings kommun å trekke seg ut av samarbeidsavtalen. Jönköpings Läns landsting (som nå
heter Region Jönköpings län) blir ny avtalepartner med ATV. Det er besluttet at tilbudet skal forsterkes
med flere ansatte. Ny avtale blir inngått i løpet av februar 2020. Behandlingstilbudet ved ATV Jönköping
retter seg primært mot utøvere av vold i nære relasjoner, men planlegges å inkludere også de som
utsettes for vold. Bente Lømo har representert ATV Norge i dette samarbeidet i 2019.

ATV Nacka (Stockholms Län), Sverige

Det ble i januar 2013 inngått en samarbeidsavtale med Nacka kommun i Stockholms län om
etableringen av ATV Nacka, på samme vilkår som for de øvrige nordiske ATV-kontorene.
Behandlingstilbudet ved ATV Nacka retter seg mot både utøvere av, og voksne utsatte for vold i nære
relasjoner. Cecilie Guldvog har representert ATV Norge i dette samarbeidet i 2019.
For alle de nordiske virksomhetene er det inngått samarbeidskontrakt med lokale eiere / myndigheter
som sikrer vilkårene for bruk av ATV sitt navn og logo, samt faglig samarbeid og økonomiske forhold.
Nærmere informasjon om de nordiske ATV-kontorene finnes på ATVs webside.

ATVs ARBEID MED BELASTNINGER KNYTTET TIL ARBEID MED VOLD
ATV har gjennom en årrekke arbeidet med å forebygge sekundærtraumatisering og
belastningsreaksjoner blant personalet. Da organisasjonen begynte å systematisere dette arbeidet for
over 10 år siden, ble det laget et policydokument. Dokumentet gir retningslinjer for arbeidet med å
forebygge traumatisering og sekundærtraumatisering hos de ansatte i ATV. Dette er potensielt alvorlige
tilstander som kan oppstå som reaksjoner på klienters væremåte, eller som et resultat av å høre på
mange historier om alvorlig vold og traumatiske erfaringer. Denne problematikken krever virkemidler i
tillegg til de som settes inn for at medarbeidere ikke skal bli utbrente eller utslitte. Dokumentet
beskriver også de ansattes ansvar og rettigheter i forhold til problematikken, og ledelsens ansvar for å ta
problematikken på alvor. ATV erkjenner at arbeidet med vold innebærer en risiko for traumatisering og
sekundærtraumatisering. Det gjelder alle medarbeiderne, også de med administrativt ansvar.
Medarbeidere som jobber med barn og utsatte 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. Temaet løftes regelmessig i organisasjonens faglige fora.
Assisterende direktør i ATV, Per Isdal, har forfattet en lærebok om sekundærtraumatisering,
«compassion fatigue» (omsorgstretthet) og belastninger i hjelpeyrker. Den ble utgitt på fagbokforlaget
våren 2017. Boken er oversatt til både svensk og dansk.
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ATV har i 2019 hatt mange forespørsler om kurs og foredrag om denne tematikken. ATV har også hatt
personalgrupper i veiledning der sekundærtraumatisering og belastningsreaksjoner har vært en sentral
del av bestillingen. Internt i ATV har det vært arbeidet med oppfølging og tilrettelegging.

LIKESTILLINGSSITUASJONEN I ATV
Likestilling
ATV har et uttalt likestillingsperspektiv både på sitt faglige arbeid og på interne forhold i organisasjonen.
Pr. 31.12.2019 var det 78 ansatte i ATV fordelt på 14 avdelinger og 71,16 årsverk. Personalgruppen
består av 18 menn og 60 kvinner, hvorav kvinnene utgjør 77 % og mennene 23 %. I alt er 15 personer
ansatt i deltidsstillinger, hvorav fire er menn og elleve er kvinner. Av de deltidsarbeidende i ATV utgjør
da kvinnene 73 % og mennene 27 %. Noen ønsker å arbeide i redusert stilling på grunn av egne barn i
barnehage- og skolealder. Noen arbeider i deltidsstillinger fordi de også arbeider i andre organisasjoner.
Den allmenne målsetning for organisasjonen er lik representasjon av kvinner og menn. Den
skjevfordelte kjønnsfordelingen blant terapeutene i ATV avspeiler at det rekrutteres langt flere kvinner
enn menn inn på terapeututdanninger og til psykologstudiet ved universitetene. I 2019 har ATV fortsatt
en organisasjonsstruktur med tre ledernivåer, kontorleder ved det enkelte ATV kontor, regionledere
(Vest, Sør, Øst og Nord), og en ledergruppe for stiftelsen sentralt. Blant kontorlederne var det i 2019 12
kvinner og en mann. I stiftelsens ledergruppe var det tre kvinner og to menn.
Arbeidsordningen er lik for kvinner og menn i ATV. Det legges vekt på å tilrettelegge spesielt for
småbarnsforeldre. Det er ikke noe som tilsier at lønnsoppgjørene i ATV har medført skjevfordelte
lønnsvilkår på bakgrunn av kjønn.

Diskriminering
Stiftelsen arbeider aktivt for å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet,
nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering,
lønns- og arbeidsvilkår, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.

ORGANISASJONSUTVIKLING
ATV har de senere år vært gjennom betydelig vekst. Denne veksten har fordret et arbeid med ATV som
organisasjon, slik at de nye oppgavene organisasjonen har fått, kan forvaltes på en god måte. Den
sentrale ledergruppen i ATV har også i 2019 jobbet med å utvikle ATV i retning av å bli en enda mer
profesjonell og dynamisk kunnskapsorganisasjon. Som en viktig del av dette, arbeides det med å se både
på hvilke deler av organisasjonsstrukturen som bør styrkes. ATV har siden 2018 arbeidet med å utforme
en egen faglig strategiplan. Denne planen ble ferdigstilt høsten 2019. Planen kommer i tillegg til den
generelle strategiplanen organisasjonen har hatt siden 2013. Hele personalgruppen i ATV har vært
involvert i disse prosessene, og arbeidet er således godt forankret i hele organisasjonen.

PERSONALARBEID (HMS og arbeidsmiljøtiltak)
Arbeidet med å videreutvikle HMS- og personaladministrative systemer har også i 2019 vært sterkt i
fokus. Det har i 2019 ikke vært rapportert skader på person eller lokale og inventar. Alle kontorer i
organisasjonen har gjennomført vernerunde. Verneombudene har gjennom hele året jobbet aktivt med
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HMS arbeidet i samarbeid med ledelsen og HR-administrasjonen. HR-systemet som ble implementert i
2018 fungerer svært godt, og nye moduler er tatt i bruk. Personalsystemet Simployer omfatter en
skybasert løsning for personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri og permisjoner, sykefravær og
sykefraværsoppfølging, reise og utlegg. I tillegg inneholder det digitale håndbøker for personal, leder og
HMS. I 2019 ble også modulen for elektronisk timeregistreringssystem for alle ansatte implementert. At
alle personaladministrative verktøy nå er samlet på ett sted, har blitt positivt mottatt av både ledere og
ansatte. Simployer ivaretar den nye personvernloven GDPR.
Arbeidsmiljø og medarbeiderundersøkelse
ATV er en organisasjon som vokser og medarbeiderne er vår viktigste ressurs.
Medarbeiderundersøkelsen er ment som et tillegg til samarbeidet som skjer mellom leder og ansatte
hver dag, og i den årlige formaliserte medarbeidersamtalen. Ledergruppa og HR-avdelingen ønsker å
bruke resultatene fra medarbeiderundersøkelsen som et grunnlag for å gjøre ATV til en enda bedre
organisasjon i et tett samarbeid med AMU (Arbeidsmiljøutvalget) og de ansatte. Arbeidet med å se på
rutiner for konflikthåndtering var valgt ut som utviklingsmål for ATV i 2018/2019, og AMU har i 2019
presentert nye rutiner for konflikthåndtering, som er vedtatt i ledergruppa. Målet for 2019 har vært å
implementere de nye rutinene for konflikthåndtering i hele organisasjonen. Det innebærer at alle
ansatte har måttet gjøre seg kjent med rutinene og man har sett på disse sammen på hvert kontor.
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2019 ble presentert og jobbet med av alle ansatte på ATVs
årlige personalseminar i juni 2019. Videre ble resultatene drøftet i møte med medarbeiderne på hvert
kontor med spørsmål om hvordan vi kan skape og opprettholde et godt arbeidsmiljø. Hele 74 ansatte,
som utgjør 93 % av hele personalgruppen i ATV, svarte på medarbeiderundersøkelsen som ble avholdt i
mai 2019. Av disse hadde 17 lederansvar og 58 var medarbeidere. På spørsmålet om de var stolte av å
arbeide i ATV ble gjennomsnittlig poeng 4,7, av 5 mulige poeng (på en Likert-skala fra 1-5). Gjennomsnittlig fornøydhet på spørsmålene ligger på mellom 4,0 og 4,8 poengs tilfredshet, noe som må ansees å
være svært høyt. Ingen av spørsmålene har så lav skåre at det er grunn til å sette inn tiltak, eller grunn til
bekymring.
ATV har et lavt sykefravær, i 2019 var sykefraværet på 4,8% totalt i hele stiftelsen, hvorav to
langtidssyke. Til sammenligning var sykefraværet i 2018 på 2,6%. Økningen skyldes i hovedsak en
svangerskapsrelatert langtidssykmelding.

Administrasjonen
ATV har i løpet av 2019 vokst med fire ansatte. Per 31.12.2019 var det totalt 78 ansatte i organisasjonen.
Stiftelsens Økonomi- og HR-avdeling er styrket med en regnskapsmedarbeider i et 60% engasjement.
Ellers består avdelingen av: Økonomi- og HR-sjef i 100% fast stilling, HR-konsulent i 100% fast stilling,
samt administrasjons- og kommunikasjonskoordinator i et 100% vikariat. ATV Stavanger har en
administrasjonssekretær ansatt i en 80% fast stilling, og ATV Oslo har en administrasjonssekretær ansatt
i en 100% fast stilling. Flere av klinikkene merker at ATV er en organisasjon i vekst, og som en naturlig
konsekvens har også ATV Bergen ansatt en administrasjonssekretær i 50% fast stilling i løpet av 2019.
HR-avdelingen har aktivt gjennom 2019 bistått ledere i personalsaker og sykefraværsoppfølging. Videre
har HR-ansatte, sammen med ledelsen, bidratt til å gi nyansatte opplæring og en opplevelse av å bli tatt
godt imot. Med vekst og flere ansatte i stiftelsen, har det vært nødvendig å styrke HR-avdelingens
kompetanse i arbeidsrett. Kompetansehevingen fortsetter i 2020. Stiftelsesadministrasjonen har også
vært delaktig i planleggingen av den 7. Nordiske konferanse ble arrangert i november 2019.
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Ytre miljø
Stiftelsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø i betydelig grad.

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 2019 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. Stiftelsen fikk et
årsresultat på kr. 2.748.025. Årsresultatet består av driftsoverskudd (kr 188 134,-) og midler til planlagte
kostnader, i hovedsak til etablering av nytt kontor i Finnmark (kr 2 559 891,-). Sistnevnte er ubrukte
midler fra det statlige tilskuddet i 2019. Midlene vil bli brukt til nevnte formål i løpet av 2020 og 2021.
Styret har valgt følgende anvendelse av årsresultatet*:
Avsetning til planlagte kostnader:
Driftsoverskudd som legges til stiftelsens egenkapital:
*Note 10

34

kr 2 559 891,kr 188 134,-

Stiftelsen Alternativ Til Vold
Resultatregnskap
Note

Driftsinntekter
Statlig tilskudd
Prosjektinntekter
Kommunale tilskudd
Klientinntekter, undervisning, andre inntekter
Interne inntekter
Sum driftsinntekter

2019

2018

2
3
2
3
4

59 976 000
1 447 804
29 703 588
5 549 446
0
96 676 838

52 455 000
2 019 227
26 785 165
3 475 774
0
84 735 166

5

69 928 206
6 193 928
689 196
2 429 861
14 754 455
0
93 995 646

61 490 136
3 426 163
635 520
2 563 011
13 683 936
327 868
82 126 634

2 681 192

2 608 532

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Netto finansposter

87 380
20 547
66 833

39 969
2 678
37 291

Ordinært resultat før skattekostnad
Ordinært resultat

2 748 025
2 748 025

2 645 823
2 645 823

Årsresultat

2 748 025

2 645 823

2 559 891
188 134
2 748 025

2 085 000
560 823
2 645 823

Driftskostnader
Lønnskostnad
Service klienter, sosiale kostnader, kurs
Honorarer
Småanskaffelser, IT
Annen driftskostnad
Etableringskostnader nye kontorer
Sum driftskostnader

5

Driftsresultat

Overføringer og disponeringer
Avsetning til planlagte kostnader – i hovedsak til
etablering av ATV Finnmark
Annen egenkapital
Sum disponert

10
10

Stiftelsen Alternativ Til Vold
Balanse pr. 31. desember
Note

2019

2018

Anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler
Andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

9

1 754 380
1 754 380

1 912 996
1 912 996

1 754 380

1 912 996

7

1 332 557
551 794
1 884 351

1 887 707
711 748
2 599 455

6

22 473 769

17 279 767

Sum omløpsmidler

24 358 120

19 879 222

Sum eiendeler

26 112 500

21 792 218

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

Stiftelsen Alternativ Til Vold
Kontantstrømoppstilling
Note

2019

2018

188 134

560 823

1 623 292
158 616
3 223 960
5 194 002

-1 796 615
-428 169
4 396 336
2 732 375

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

0

0

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

0

0

5 194 002
17 279 767
22 473 769

2 732 375
14 547 392
17 279 767

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
Endring i varelager, kundefordringer og
leverandørgjeld
Endring i depositumskonti husleieavtaler
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Netto endring i likvider i året
Kontanter og bankinnskudd per 01.01
Kontanter og bankinnskudd per. 31.12

Stiftelsen Alternativ Til Vold
Noter til regnskapet for 2019
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk og norske
regnskapsstandarder for ideelle organisasjoner/stiftelser.
Bevilgninger til vedtektsfestede formål
Bevilgninger til vedtektsfestede formål kostnadsføres løpende i overensstemmelse med styrets vedtak.
Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen,
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig
gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til
virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk
levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Skatter
Stiftelsen Alternativ til Vold er en stiftelse med ideelt formål. Stiftelsen har ikke økonomisk vinning som
formål og er således fritatt for inntekts- og formuesskatt.

Note 2 - Offentlig tilskudd

Avdelinger
SATV
Oslo
Vestfold
Asker og Bærum
Drammen
Telemark
Arendal
Kristiansand
Stavanger
Tromsø
Romerike
Bergen
Follo
Bodø
Finnmark

Statlig
10 548 761
5 424 799
5 085 761
4 104 686
1 942 206
3 981 857
2 249 076
2 607 791
4 656 141
2 322 336
2 961 660
5 282 416
2 636 820
3 171 690
3 000 000
59 976 000

Kommunalt
0
3 284 337
0
1 290 000
3 112 496
0
1 354 987
1 328 000
6 581 196
1 757 000
3 203 663
2 518 269
2 636 820
2 636 820
0
29 703 588

Sum
10 548 761
8 709 136
5 085 761
5 394 686
5 054 702
3 981 857
3 604 063
3 935 791
11 237 337
4 079 336
6 165 323
7 800 685
5 273 640
5 808 510
3 000 000
89 679 588

Stiftelsen Alternativ Til Vold
Noter til regnskapet for 2019

Note 3 - Prosjektinntekter, klientinntekter, undervisning og andre inntekter
Dette gjelder stiftelsens inntekter fra undervisning, klientbetalinger og diverse prosjektinntekter. I tilknytning
til disse inntektene har SATV direkte kostnader som fremkommer i regnskapet.

Note 4 - Interne belastninger
Interne belastninger er ført som egne poster i avdelingsregnskapene for å synliggjøre at denne kostnaden
dreier seg om interne overføringer som knytter seg direkte til posten Interne inntekter.

Note 5 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Yrkesskadeforsikring
Refusjon sykepenger
Sum

55 990 131
8 360 583
8 086 588
53 134
-2 562 230
69 928 206

49 897 119
7 433 006
6 482 722
53 148
-2 375 859
61 490 136

Pensjonsutgifter
138 345

Andre
godtgjørelser
5 426

138 345

5 426

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 71 årsverk.
Ytelser til ledende personer

Daglig leder
Styret
Total ytelse

Lønn
1 103 360
60 000
1 163 360

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.
Pensjonsordninger finansieres via sikrede ordninger er ikke balanseført. pensjonspremien ansees i disse
tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.
Ved årets slutt var saldo på premiefondet i KLP kr 8 173 220.
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:
Lovpålagt revisjon
Andre attestasjonstjenester

183 125
17 000

107 500

Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret.
Økningen i honoraret skyldes periodisering grunnet skifte av revisor i år og ikke økning i årshonoraret.

Stiftelsen Alternativ Til Vold
Noter til regnskapet for 2019
Note 6 -

Bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler utgjør

2 719 817

Innestående på skattetrekkskonto dekker skyldig skattetrekk kr 2 699 713.

Note 7 - Kundefordringer
Stiftelsens kundefordringer er vurdert til pålydende. Ingen tapsavsetning ansees nødvendig.

Note 8 - Annen kortsiktig gjeld
Annenkortsiktig gjeld
Forskudd fra kunder
Feriepenger ol.
Prosjektmidler til pågående prosjekter
Avsetning planlagte kostnader *
Sum

494 546
6 260 569
2 780 707
3 235 000
12 770 822

448 244
5 452 188
166 380
4 225 375
10 292 187

* Avsatte midler til flytting og tilrettelegging av eksisterende kontorer, blant annet kr 1 150 000 til
hovedkontoret i Oslo som må flytte i løpet av 2021 og etablering av nytt kontor i Trondheim kr 2 085 000.

Note 9 - Andre fordringer
Denne posten inneholder depositumskonti for leide lokaler.

Note 10 - Egenkapital
Stiftelseskapital
Egenkapital 01.01.
Årsresultat
Avsetning til planlagte kostnader*
Egenkapital 31.12.

60 000
0
0
60 000

Annen
egenkapital
6 207 313
2 748 025
-2 559 891
6 395 447

* Avsetning til planlagte kostnader – i hovedsak til etablering av ATV Finnmark

Sum
6 267 313
2 748 025
-2 559 891
6 455 447

SOLBERG REVISJON
Statsautorisert revisor Kristin Solberg
Org.nr: 991571272 MVA

Til styret i Stiftelsen Alternativ til Vold
UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Jeg har revidert Stiftelsen Alternativ til Vold sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 2 748 025.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019 og resultatregnskap og
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet,
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter min mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Grunnlaget for konklusjonen
Jeg har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Mine oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av regnskapet. Jeg er
uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt mine øvrige etiske plikter i
samsvar med disse kravene. Etter min oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og
hensiktsmessig som grunnlag for min konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Min uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og jeg attesterer ikke
den øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det min oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap jeg har opparbeidet meg under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom jeg hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er jeg pålagt å rapportere det. Jeg har ingenting å rapportere i så
henseende.

Skogveien 18B,
1410 Kolbotn
Medlem av Den norske Revisorforening
Revisorregisternummer: 1015630

Telefon: 982 06 146
Email: solberg.revisjon@gmail.com
Bankkto: 9041 23 29006
Autorisert regnskapsfører

S O L B E R G

R E V I S J O N

Styrets og daglig leders ansvar for regnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av regnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og på
tilbørlig måte opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal
legges til grunn for regnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapet
Mitt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder min konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på
årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver jeg profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
• identifiserer og anslår jeg risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Jeg utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern
kontroll.
• opparbeider jeg meg en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll.
• evaluerer jeg om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
• konkluderer jeg på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om stiftelsens
evne til fortsatt drift. Dersom jeg konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det
at jeg i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet,
eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at jeg modifiserer min konklusjon om
årsregnskapet og årsberetningen. Mine konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil
datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at
stiftelsen ikke fortsetter driften.
• evaluerer jeg den samlede presentasjon, struktur og innhold i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.
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Jeg kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Jeg utveksler også informasjon om forhold av betydning som jeg har
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne
kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener jeg at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av
overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger jeg har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener jeg at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Konklusjon om utdeling og forvaltning
Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger jeg har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener jeg at stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov,
stiftelsens formål og vedtekter for øvrig.

Kolbotn, 3. mars 2020
Solberg Revisjon

Kristin Solberg
statsautorisert revisor
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