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Oversikt over tilskuddsmidler til tiltak for å forebygge og bekjempe vold i 

nære relasjoner bevilget i 2017 -  totalsum kr 11 790 000 

 

Søker         Beløp        Tiltak 

1 Bergen Røde Kors  Kr. 200 000 EVA – En aktivitet for å forebygge og bekjempe vold i 
nære relasjoner blant utenlandske kvinner og deres barn 
i sårbare situasjoner. 

2 Fellesskap mot seksuelle 

overgrep (FMSO) 

Kr. 550 000 Utvikle en ny, bindende faglig plattform for 
medlemssentrene og lage plan for implementering av 
plattformen. 

3 Gudbrandsdal 

Krisesenter IKS 

Kr. 200 000 Voldsforebyggende prosjekt for elever i 6. klasse i 2017 
der målet er å gi elevene handlingskompetanse om vold i 
nære relasjoner. 

4 Indre Østfold Krisesenter 

IKS 

Kr. 500 000 Prosjekt «Se Meg». Utvikling av et tilpasset 
undervisningsopplegg om vold og seksuelle overgrep for 
alle elever i 6. og 9. klasse i ni kommuner. Målet er å 
forebygge og å avdekke vold og seksuelle overgrep.  

5 IVK (Ikke Voldelig 

Kommunikasjon) Norge 

Kr. 250 000 Kurs til ansatte som arbeider direkte med voldsutsatte 
eller som kommer i kontakt med voldsutsatte via 
arbeidet.  

6 Kirkens Bymisjon Bergen Kr. 350 000 Prosjekt «Trygge foreldre – trygge barn». Et todelt 
prosjekt for å styrke foreldre og omsorgspersoner som 
lever med vold eller trusler og kompetanseheving av 
ansatte og frivillige i Kirkens Bymisjon. 

7 Kirkens ungdomsprosjekt 

KUP, Kristiansand 

Kr. 250 000 Videreføre kurs og veiledning for unge mødre med sikte 
på sinnemestring/stressmestring, samt Circle of Security 
(COS)-veiledning for unge mødre og samlivskurs for unge 
par. 

8 Krisesenter for Molde og 

omegn IKS 

Kr. 150 000 Undervisningsopplegg om vold i nære relasjoner for alle 
elever i 9. klassetrinn i regionen.  

9 Krisesenteret i Moss IKS 
 

Kr. 120 000 Voldsforebyggende undervisningsopplegg i skolene for å 
forebygge vold i nære relasjoner mot barn og ungdom, 
kjærestevold og vold i barns familier.  

10 Krisesenteret i Salten Kr. 250 000 Prosjekt «Ut av vold – inn i arbeid».  Samordning og 
samarbeid for å få voldsutsatte kvinner ut i arbeid. 

11 Krisesentersekretariatet Kr. 250 000 Arrangere tre regionale konferanser om ansvar og plikter 
vedrørende forebygging og varsling av mistanke om vold 
i nære relasjoner. Målgruppen er førstelinjetjenesten i 
hjelpeapparatet som møter barn og familier.  
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12 Krisesentersekretariatet Kr. 300 000 Foredrag med Tonna Brix i ungdomsskole og 
videregående skole for å sette vold i hjemmet og mental 
helse på dagsorden – «Vendepunkt».  

13 Krisesentersekretariatet Kr. 327 000 Utarbeide veileder om kode 6 og 7 samt distribusjon av 
denne.  

14 Krisesentersekretariatet Kr. 100 000 Videreføre kampanjen «Taushet tar liv». 

15 Kvinnefronten Kr. 40 000 Opprette nettside for å dele historier anonymt og lage 
bok med hensikt om å spre informasjon om overgrep i 
nære relasjoner og belyse mørketall.  

16 MIRA-Ressurssenter for 

kvinner med 

minoritetsbakgrunn 

Kr. 750 000 Styrke og videreutvikle det landsdekkende arbeidet med 
tilbud om lavterskel krisehjelp og rådgivning til kvinner 
og unge jenter. 

17 Nordmøre Krisesenter 

IKS 

Kr. 100 000 Arrangere fagdag om samarbeid og samhandling på tvers 
av etater om utsatte for vold i nære relasjoner, med 
spesielt fokus på barn.  

18 Norske kvinners 

sanitetsforening (N.K.S) 

Kr. 700 000 Utvikle en nasjonal modell for frivillig innsats overfor 
voldsutsatte kvinner basert på pilotprosjektet 
«Ressursvenner». 

19 Norske kvinners 

sanitetsforening (N.K.S) 

Kr. 150 000 Tilskudd til aktiviteter i regi av Rød knapp-alliansen, 
herunder konferanse 25. november og produksjon av 
røde knapper.  

20 Oslo Krisesenter Kr. 600 000 Videreføre av tilbudet om nettverkstreff for voldsutsatte 
kvinner og menn og deres barn.  

21 Para Film & Teater Kr. 600 000 Videreføre teater- og formidlingsprosjektet  
«JEG», som skal bidra til kompetanseheving for 
studenter innen helse-, sosial- og barnefaglige 
profesjonsutdannelser, samt politi.  

22 Redd Barna Kr. 486 000 «Sinna Mann» - teaterprosjekt om barn som lever med 
vold.  

23 Redd Barna Kr. 300 000 Videreutvikle og spre materialet og nettsidene som ble 
utviklet for #Jeg er her - Nasjonal kampanje mot 
seksuelle overgrep mot barn. 

24 REFORM – ressurssenter 

for menn 

Kr. 300 000 Prosjekt «Ungdom, kjærestevold og grenser». 
Kompetanseheving av ansatte på fritidsklubber i 
samarbeid med Ungdom og Fritid – Landsforeningen for 
fritidsklubber og ungdomshus.  

25 REFORM – ressurssenter 

for menn 

Kr. 340 000 Prosjekt «Menn også!» Videreutvikling og forbedring av 
tilbudet til menn ved fem krisesentre.  

26 Romerike Krisesenter IKS Kr. 350 000 Arrangere 10 heldagskonferanser om vold i nære 
relasjoner med særlig fokus på barn og unge for ansatte i 
barnehager og skoler, for elever i videregående skoler 
samt befolkningen på Øvre og Nedre Romerike.  

27 Røde Kors Oslo Kr. 200 000 Aktiviteter for barn som oppholder seg på krisesenter. 
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28 Røde Kors Kr. 250 000 Styrke kompetansen om forebygging og bekjempelse av 
vold i nære relasjoner blant ansatte og frivillige i 
samtaletilbudet «Kors på halsen - Nasjonal hjelpelinje til 
barn og unge».  

29 Sarpsborg Krisesenter Kr. 200 000 Støtte til arbeid med det tverrfaglige nettverket «Samlet 
mot vold i nære relasjoner – ikke stykkevis og delt».  

30 Senter for Livshjelp, Aion 

AS 

Kr. 60 000 Arrangere seminar for kvinner i Oslo som lever i voldelige 
eller vanskelige forhold og deres pårørende.  

31 Senter for Livshjelp, Aion 

AS 

Kr. 100 000 Arrangere kurs om vold i nære relasjoner for 
voldsutsatte kvinner på Østlandet.  

32 Skeiv Verden Kr. 200 000 Arrangere workshops, temakvelder m.m. for lhbt-
personer med minoritetsbakgrunn utsatt for vold i nære 
relasjoner. 

33 Stiftelsen Kvinne-

universitet 

(Likestillingssenteret) 

Kr. 300 000 Arrangere to fagdager for ansatte i offentlige tjenester 
som jobber med barn om forebygging og bekjempelse av 
vold mot barn i nære relasjoner, samt hvordan følge opp 
utsatte barn.  

34 Stiftelsen Kvinne-

universitetet Nord (KUN) 

Kr. 500 000 Kompetanseheving i utlendingsrett. Ferdigstilling av 
prosjekt gjennom fagdager og utvikling av en tverretatlig 
veileder for førstelinjetjenesten. 

35 Stiftelsen Kvinne- 

universitetet Nord (KUN) 

Kr. 250 000 Arrangere to fagdager om vold for førstelinjetjenesten i 
Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag samt Møre og Romsdal.  

36 Stiftelsen Tryggere  
 

Kr. 330 000 Arrangere to fagdager om vold og seksuelle overgrep og 
hvordan hjelpe hhv. voldsutsatte og voldsutøvende barn, 
ungdom og voksne i Tromsø og Bergen i samarbeid med 
DIXI Ressurssenter.  

37 Stiftelsen Tryggere Kr. 280 000 Sinnemestringstilbud til ungdom og yngre voksne. 

38 Stine Sofies Stiftelse 
 

Kr. 330 000 Arrangere «Pårørendeseminar», et helgeseminar for 
pårørende og etterlatte til drepte barn.  

39 Stine Sofies Stiftelse Kr. 277 000 Distribusjon og evaluering av «Nybakte Foreldres 
Informasjonsprogram», som gis til nybakte foreldre før 
de forlater fødeavdelingen.  

 


