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ALTERNATIV TIL VOLD - ARENDAL 

• Statlig ønske om Alternativ til Vold – kontor i 
alle fylker (2005) -  11 kontorer i 2014. 

• ATV-Arendal ble etablert i januar 2009, som et 
spleiselag mellom staten og Arendal 
Kommune med 50% hver. P.t. arbeides det for 
å få med fler kommuner på finansieringen. 

• ATV-Arendal er en del av Stiftelsen Alternativ 
til Vold, og er faglig og administrativt 
underlagt stiftelsen. 

 



ALTERNATIV TIL VOLD - ARENDAL 

• Vi tar bare imot menn 

• Primært et tilbud til utøvere med barn 

• Partnerne kan få et tilbud på Familiekontoret 

• Hvilket tilbud får barna? 

• Klinikk, undervisning og veiledning 



ALTERNATIV TIL VOLD - ARENDAL 

Lokale på Grandgården, Langbryggen 19  

4841 Arendal.  Tlf. 46889495 

• Lavterskel. Trenger ikke henvisning 

• Egenandel 300 kr/timen for klienter med 
inntekt 

• Våre nærmeste samarbeidspartnere er 
Familiekontoret, Østre Agder Krisesenter og 
barneverntjenesten 

 



STATISTIKK 

• Første halvår 2006 mottok politiet 112 
anmeldelser av familievold. Første halvår 2010 
var tallet 1320 anmeldelser. I Agder Politidistrikt 
økte tallet fra første halvår i 2009, til samme 
periode i 2010, fra 220 til 278. (Politiforum) 

 

• Hvert år overnatter 1500 barn på krisesenter 
(Vendepunkt) 

 

• Sommeren 2009 lå Agder Politidistrikt på 
andreplass på landsbasis med 133 løpende 
besøksforbud. Oslo hadde 89. (NRK) 

 



• En landsdekkende undersøkelse viser at mer enn 
25% av alle kvinner over 15 år har opplevd vold 
fra ektefelle eller samboer (NIBR-rapport 2005) 

 

• En omfangsundersøkelse foretatt blant ungdom i 
videregående skole viser at 25% har blitt utsatt 
for vold fra minst en forelder (NOVA 2007) 

 

• 70 sykehusregistreringer på et år, av barn i 
alderen 0-14, som kan ha vært utsatt for 
mishandling. Halvparten under 1 år.  (UiO 2010) 

 

 

 



HVEM GIKK I BEHANDLING 2013 

28 bodde med sin familie 

136 barn var berørt av problematikken 

20 kom i forbindelse med samlivsbrudd 

30 var i jobb 

16 var midlertidig ikke i jobb 

11 var uføre 

1 var pensjonist 

22 hadde problemer med alkohol 

4 var under 30 år 

 



VÅR ERFARING 

 

VOLDSUTØVERE ER VOKST OPP MED: 

• Vold i opprinnelsesfamilien 

• Mobbing på skolen 

• Seksuelle overgrep 

• Psykisk syk forelder 

• Alkoholmisbruk i hjemmet 



KLIENTENE FORDELER SEG SLIK 
2010 2011 2012 2013 

Arendal 27 34 29 35 

Grimstad 11 16 14 9 

Tvedestrand 6 6 6 2 

Lillesand 4 2 1 2 

Risør 2 1 2 4 

Birkeland 2 

Froland 1 1 3 5 

Gjerstad 1 2 1 2 

Åmli 1 

Vegårshei 1 1 

Evje 2 

Andre fylker 1 2 

Til sammen 55 64 58 62 



”HENVISERE” 

• Ca. 35% tar selv kontakt 

• Ca. 40% er oppfordret av Familiekontoret, 
Barneverntjenesten og Psykiatrien 

• Ca. 25% er oppfordret av BUP, helsesøster,  
Barne- og familieteamet,  advokat,  politi,  
retten,  KIF 



GRUPPEBEHANDLING 

• En ettermiddagsgruppe 

 -  7 deltakere   

 -  en gang i uken av 2 timer 

 -  8 tema:  Hva er vold, Psykisk vold,     

       Seksualitet, Alternativer, Ansvar, Far & barn, 

    Årsaker, Konsekvenser 

 -  Kunnskap, bearbeiding og trening 



MENNENE SIER: 

• Gruppa er den eneste plassen jeg kan snakke om 
dette. Her kan vi prate ut etter å ha «sprukket». 
Jobbe med skyldfølelsen. De drar meg opp igjen, 
og motiverer meg til å fortsette.  De betyr alt! 

• Min kone sier det er det beste som har skjedd. 
Hun sier jeg har blitt så mye mer reflektert, bedre 
til å prate, til å sette ord på ting. 

• Jeg blir mer fokusert på problemet. Greier å se 
ting på en annen måte, og blir motivert til å takle 
ting annerledes. 

 

 

 

 



MENNENE SIER: 

• Jeg hadde ikke vært gift i dag, uten gruppa. 

• Det er lettere å få det til; å ikke «gå på en smell», 
når jeg går i gruppa. Jeg lærer av å se andres 
problemer og høre hvordan de takler en «smell». 

• Ungene våre er svært påvirket av volden vi 
utøver. Min sønn er meget glad for at jeg går her. 
Hver tirsdag stråler han på en helt annen måte og 
er hoppende lett i kroppen.  

• Jeg blir brynet på mine holdninger, og får luftet ut 
ting som ellers hadde ligget å gnagd. Det virker 
forebyggende. 



ØNSKER FOR FREMTIDEN 

• Er det sinne, aggresjon og vold i en familie, 
berører det alle. Alle trenger hjelp! 

• ATV-stiftelsen har et familieperspektiv 

• På de større kontorene gir man et tilbud til 
utøver, så vel som til partner og barn 

• ATV-Arendal ønsker flere stillinger, for å kunne 
gi hele familien et behandlingstilbud under 
samme tak 


