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

nære relasjoner 2018 – totalt kr. 11 800 000  

 Søker Beløp Tiltak  
1 Ellen Skjøberg 50 000 Foredrag om kode 6 og 7 - Retten til et 

liv i frihet. 

2 Fellesskap mot seksuelle overgrep 
(FMSO) 
 

700 000 Implementering av felles faglig 
plattform for medlemssentrene.  

3 Forandringsfabrikken 
 

290 000 Rett og sikkert for oss – LIVE: 
Dialogmøter med politikere og 
inspirasjons- og fagdager med fagfolk 
innenfor justissektoren.  

4 Gjøvik Krisesenter IKS 
 

230 000 "Se meg": Undervisning for elever på 5. 
og 9. trinn om vold og overgrep. 

5 Gudbrandsdal Krisesenter IKS 
 

190 000 Handlingskompetanse om vold i nære 
relasjoner for elever på 6. trinn.  

6 Ikke-voldelig kommunikasjon 
 

250 000 Kurs til ansatte i førstelinjen for å styrke 
deres kunnskap og kompetanse for å 
møte voldsutsatte med empati og 
verdighet.  

7 Indre Østfold Krisesenter  
 

180 000 Prosjekt "Forstå meg": Undervisning om 
vold og traumer for skolepersonell. 

8 Indre Østfold Krisesenter  
 

380 000 Videreføre prosjekt "Se meg": 
Undervisning om vold og overgrep i 
skolen.  

9 Kirkens Bymisjon i Bergen 
 

50 000 "STOPP- trekk pusten!": Pilotprosjekt 
med fokus på foreldre som trenger 
kunnskap om vold og «voldsarven».  

10 Kirkens Bymisjon i Bergen 
 
 
 
 

 

400 000 Videreføre prosjekt «Trygge foreldre – 
trygge barn»: Styrke foreldre og 
omsorgspersoner som lever med vold 
eller trusler med å sette inn ressurser 
på koordinering og gjennomføring av 
samvær, samt kompetanseheving av 
ansatte.  

11 Kirkens Ungdomsprosjekt KUP 
 

150 000 Videreføre kurs og veiledning av unge 
mødre med fokus på vold i nære 
relasjoner.  

12 Krisesenteret for Molde og omegn 
IKS 
 

150 000 Videreføre undervisningsopplegg for 9. 
trinn om vold og overgrep mot barn. 

13 Krisesenteret for Tromsø og omegn 
 

80 000 Oppstart av barnefaglig nettverk for 
krisesentre i Nord-Norge.  
 

14 Krisesenteret i Midt-Troms 
 

100 000 Konferanse om vold i nære relasjoner 
for ansatte i hjelpeapparatet i Midt-
Troms.  
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15 Krisesenteret i Moss IKS 
 

150 000 Videreføre prosjekt med undervisning 
om vold i nære relasjoner for elever på 
5. og 9. trinn og 2 VGS.  

16 Krisesenteret i Salten 
 

35 000 Empowerment gjennom språket: 
Utvikling av voldsutsattes evne til å 
uttrykke seg og gjøre seg forstått.  

17 Krisesenteret i Sogn og Fjordane 
 

110 000 Informasjonskampanje om vold i nære 
relasjoner: Trykking av nye brosjyrer, 
undervisningsopplegg i skoler og 
foredrag for hjelpeapparatet i alle 
kommunene i fylket.  

18 Krisesenteret i Sogn og Fjordane 
 

110 000 Kompetanseheving/veiledning for 
personalet på Krisesenteret gjennom å 
arrangere interne kurs og 
prosessveiledning i personalgruppen. 

19 Krisesentersekretariatet 
 

300 000 
 

Tilskudd til aktiviteter i regi av Rød 
Knapp alliansen: Arrangere konferanse 
25. november og produksjon og 
utdeling av røde knapper. 

20 Krisesentersekretariatet 
 

230 000 Prosjekt "Se sammenhengen": Øke 
kompetanse og kunnskap hos relevante 
etater om sammenhengene mellom 
vold i nære relasjoner og vold mot dyr, 
og etablering av tettere samarbeid og 
samordnet råd og hjelp til voldsofre.  

21 Krisesentersekretariatet 
 

250 000 Tilskudd til aktiviteter i regi av «Taushet 
tar liv»: Gjennomføre ekspertmøte, 
avholde tre regionale møter og utvikle 
en kompetanseplan for fylkesmennene. 

22 Kvinneuniversitetet Nord (KUN) 
 

300 000 Arrangere fagdager og kveldsmøter om 
vold i nære relasjoner i Trøndelag og 
Møre og Romsdal.  

23 Likestillingssenteret  
 

270 000 
 

Veldig Interessant Person (VIP): Utvikle 
et voldsforebyggende program for 
personer med utviklingshemming. 

24 Likestillingssenteret  
 

290 000 «Les for meg – snakk med meg!» i 
barnehagen: Gjennomføre kurs for 
barnehageansatte i ni kommuner i 
Hedmark om vold i nære relasjoner.  

25 MiRA-senteret  
 

800 000 Styrke og videreutvikle det 
landsdekkende tilbudet om krisehjelp 
og rådgivning til kvinner og unge jenter 
med minoritetsbakgrunn.  

26 Nordmøre Krisesenter IKS 
 

100 000 Foredrag med Tonna Brix 
«Vendepunkt» for elever på 9. trinn i 
krisesenterets eierkommuner. 

27 Nord-Trøndelag Krisesenter 
 

25 000 Etablering av lokal 
ressursgruppe/fagnettverk som kan 
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samle kompetanse innen vold i nære 
relasjoner.  

28 Nord-Trøndelag Krisesenter 
 

45 000 Informasjonskampanje: Gjøre 
hjelpetiltak og ulike ordninger og 
tjenester bedre kjent for befolkningen 
generelt og utsatte grupper spesielt, og 
utvikle et kort og enkelt 
informasjonsmateriell til ansatte i ulike 
deler av hjelpeapparatet.  

29 Nord-Trøndelag Krisesenter 
 

80 000 Kompetanseheving om vold i nære 
relasjoner for ansatte i kommunale 
tjenester og andre instanser.  

30 Norske kvinners sanitetsforening 
 (N.K.S) 

600 000 Videreføring og spredning av 
«Ressursvenn», en modell for frivillig 
innsats overfor voldsutsatte kvinner.  

31 Para Samfunn 
 

650 000 Teater og formidlingstiltaket "Mann. 
Jeg?" 

32 Oslo Krisesenter 245 000 Nettverkstreff for barn, kvinner og 
menn på krisesenteret  

33 Oslo Røde Kors 80 000 Aktiviteter for barn som oppholder seg 
på Oslo Krisesenter. 

34 Redd Barna 
 

220 000 Videreutvikling av  
"Kroppen min eier jeg", et verktøy til 
skoler, barnehager og foreldre for å 
snakke om seksuelle overgrep. 

35 Redd Barna 
 

300 000 Støtte til «Sinna Mann» -forestillinger 
om barn som lever med vold. 

36 Reform - ressurssenter for menn 
 

310 000 Videreføring av prosjekt «Menn også»: 
Videreutvikling av krisesentertilbudet til 
menn og LHBT-personer.  

37 Reform - ressurssenter for menn 
 

310 000 Videreføring av prosjekt «Ungdom, 
kjærestevold og grenser». 
Kompetanseheving av ansatte på 
fritidsklubber i samarbeid med Ungdom 
og Fritid.  

38 Røde Kors 210 000 Kompetanseheving av frivillige og 
gruppeledere i «Kors på halsen – 
nasjonal hjelpelinje til barn og unge».  

39 Sarpsborg krisesenter 
 

300 000 Støtte til arbeid med det tverrfaglige 
nettverket «Samlet mot vold - ikke 
stykkevis og delt», herunder 
nettverksmøter og fagdager/workshops 
for samarbeidspartnere. 

40 Skeiv Verden 300 000 Støtte til arbeid med å forebygge vold i 
nære relasjoner blant LHBT-personer 
med minoritetsbakgrunn, herunder 
samtalegrupper, workshops m.m.  

41 Stavanger krisesenter  
 

120 000 Arrangere en konferanse om barrierer 
for hjelp: "Utsatt for tiltak". 
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42 Stiftelsen Tryggere  
 

280 000 Sinnemestringstilbud for unge voksne. 

43 Stiftelsen Tryggere  
 

200 000 Arrangere fagdag om vold i nære 
relasjoner i samarbeid med Dixi 
Ressurssenter i Hamar og Kristiansand 
(mulig kun Hamar ettersom lavere sum 
tildelt) 

44 Stiftelsen Vest-Agder Krisesenter  
 

110 000 Opplæring i bruk av SARA-V3 verktøy i 
risikovurdering for ansatte på 
krisesentre i Sør-Norge. 

45 Stine Sofies Stiftelse 
 

320 000 
 

Produksjon og distribusjon av «Nybakte 
Foreldres Informasjonsprogram», 
informasjon for å forebygge vold mot 
spedbarn. 

46 Stine Sofies Stiftelse  350 000 Støtte til å arrangere pårørendeseminar 

47 Støttesenter mot incest Oslo 
 

110 000 Støtte til utvikling av 
undervisningsopplegg tilknyttet 
kortfilmen «Lufteturen» om seksuelle 
overgrep mot barn. 

48 Unicef Norge 130 000 Støtte til utvikling av formidlingsplaner, 
herunder undervisningsopplegg, 
tilknyttet dokumentarfilmen «Scener fra 
en oppvekst». 

49 Østre Agder Krisesenter 
 

290 000 
 

Arrangere to fagsamlinger for å sikre 
økt kunnskap og kompetanse om 
forebygging og bekjempelse av vold i 
nære relasjoner for ansatte i Arendal, 
Risør, Tvedestrand, Åmli, Gjerstad, 
Vegårshei, Grimstad og Froland 
kommuner. 

 


