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Tildelte tilskuddsmidler til forebygging av vold i nære relasjoner 2019 

 Totalt kr 14 142 000 

 
 

 
Søker 

 
Beløp 

 
Tiltak / prosjekt  

1 CRUX Kalfarhuset 
oppfølgingssenter 

45 000 kr Fagdag som inneholder presentasjon av aktuell og 
relevant forskning om vold i nære relasjoner for barn 
og unge. 

2 Ellen Skjøberg 50 000 kr «Retten til et liv i frihet» - kunnskapsformidling om å 
leve på beskyttelsestiltakene kode 6 og kode 7. 

3 Fellesskap mot 
seksuelle overgrep 
FMSO 

500 000 kr Utvikling av veiledere og nettressurs. Tiltaket vil kunne 
bidra til styrke samarbeid og samordning av 
forebyggingsarbeidet mot vold i nære relasjoner 
gjennom blant annet kunnskapsformidling. 

4 Folkeakademiet Vinje 60 000 kr «Kroppen er min» - et kompetanseprogram hvor 
målet er å heve kompetansen innen traumebevisst 
forståelse og tilnærming.  

5 Forandringsfabrikken 400 000 kr «Rett og sikkert for oss - LIVE del 2» - prosjektet har 
som mål at fagpersoner som møter barn og unge som 
forteller om vold og overgrep skal møtes på en trygg, 
nyttig og samarbeidende måte, og at barns 
rettssikkerhet styrkes. 

6 Frelsesarmeen ved 
frelsesarmeens 
rusomsorg 

150 000 kr «Mellom oss» - samtaletilbud for mannlige og 
kvinnelige innsatte med fokus på å bedre innsattes 
nettverk og relasjoner i fengsler på østlandsområdet. 

7 Frivillig Gulset 200 000 kr «BRY DEG GULSET 2019» - sommeraktiviteter, 
fokusmøter, foreldremøter, erfaringsdeling og 
temamøter med fokus på forebygging av vold i nære 
relasjoner. 

8 Gudbrandsdal 
Krisesenter IKS 

200 000 kr Undervisning for 6.trinn med fokus på forebygging av 
vold i nære relasjoner og kunnskap om hjelpeapparat 
skal gjennomføres på skolene i eier- og 
samarbeidskommunene til Gudbrandsdal Krisesenter 
IKS og samarbeidende instanser. 

9 Indre Østfold 
krisesenter 

500 000 kr «Se meg 2019» - systematisert undervisning om vold, 
overgrep, traumer og reaksjoner for elever på 6. og 
9.trinn, lærere og assistenter og barnehageansatte i 6 
kommuner.  

10 IVK Norge 
(ikkevoldskommunikasj
on) 

300 000 kr «I møte med voldsutsatte» -  tiltak for å styrke ansatte 
i førstelinjetjenestens kunnskap og kompetanse i 
møte med voldsutsatte. 

11 Kirkens Bymisjon 
Bergen 

200 000 kr «Trygge foreldre - trygge barn» - tiltak for å styrke 
foreldre og omsorgspersoner som lever med vold eller 
trusler gjennom «Home-Start Familiekontakten».  

12 Kirkens Bymisjon 
Bergen 

250 000 kr «Kos ikke klaps» - rettet mot foreldre som kjenner på 
at de bruker grensesettende metoder som er og føles 
feil for dem, og som kan oppleves krenkende for barn.  
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13 Krisesenter for 
Sunnmøre/ Ålesund 
kommune 

250 000 kr Fagdager og tverretatlig samarbeid på ulike steder i 
regionen som omhandler holdninger og kunnskap om 
vold og voldens skadevirkninger.  

14 Krisesenter vest IKS 55 000 kr «Et liv med kraft» - Yoga for voldsutsatte. 

15 Krisesenteret for Orkdal 
og omegn 

100 000 kr Tverrfaglige samlinger med mål om å formidle 
informasjon om krisesenterets tjenester og øke 
samarbeid i arbeidet med forebygging og bekjempelse 
av vold i nære relasjoner. 

16 Krisesenteret i Midt- 
Troms 

100 000 kr Konferanse om vold i nære relasjoner for deltakere fra 
ti samarbeidskommuner til Krisesenteret i Midt-
Troms. 

17 Krisesenteret i Moss IKS 400 000 kr «Se, forstå og handle» - kompetanseheving av ansatte 
og elever i skolene for å forebygge vold i nære 
relasjoner mot barn og ungdom.  

18 Krisesenteret i Salten 578 000 kr Utarbeidelse av bok med oversikt over utsatte for vold 
i nære relasjoners juridiske rettigheter og plikter, samt 
en praktisk veiviser med fremgangsmåter for å 
realisere disse rettighetene. 

19 Krisesenteret i Salten 294 000 kr Kommuneturné med særlig fokus på ungdomsskolene 
i Bodø kommune. Ungdommene skal få mer kunnskap 
om vold i nære relasjoner, kunnskap om hjelp som 
utsatt og hjelp til selvhjelp og ivaretakelse. 

20 Krisesenteret i Sogn og 
Fjordane 

100 000 kr Informasjonskampanje om vold i nære relasjoner til 
allmenn befolkning, offentlige hjelpeinstanser, 
organisasjoner med humanitært formål. 

21 Krisesenteret i Sogn og 
Fjordane 

100 000 kr Prosessveiledning og generell kompetanseheving av 
krisesenterets ansatte med spesielt fokus på kunnskap 
om voldsutsatte med rusproblem og/eller psykiske 
lidelser. 

22 Krisesenteret i 
Stavanger  

100 000 kr «En uke mot vold/Stavanger mot vold» - gjennomføre 
kampanjeuke for å øke kunnskap om vold, synliggjøre 
eksisterende tilbud og bidra til at flere ber om hjelp. 

23 Krisesenteret Molde og 
omegn IKS 

70 000 kr Undervisning om forebygging, avdekking og hvordan 
begrense vold i nære relasjoner på 9. trinn i 10 
kommuner i Romsdalen og på Nordmøre. 

24 Krisesentersekretariatet 500 000 kr «Taushet tar liv» - kampanje med hovedmål å stoppe 
vold i nære relasjoner og hindre partnerdrap.  

25 Krisesentersekretariatet 400 000 kr «Se sammenhengen» - prosjektet har som mål å bidra 
til økt kompetanse og kunnskap hos relevante etater 
og aktører om sammenhengene mellom vold i nære 
relasjoner og vold mot dyr. 
 

26 KUN 320 000 kr Lokale fagdager og trykking av materiell. Tiltak for å nå 
ut lokalt med kunnskap om vold for ansatte i 
førstelinjetjenesten i kommunen og lokale 
samarbeidsparter i frivillighet, 2.linjetjeneste og politi, 
samt lokalbefolkning og medlemmer i frivillige 
organisasjoner. 

27 KUP (Kirkens 
ungdomsprosjekt) 

250 000 kr «Prosjekt for unge mødre og barn» - mødregrupper 
som nettverksbyggende og kompetansehevende 
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treffsted for unge mødre med ulike risikofaktorer 
rundt seg, for å forebygge vold i nære relasjoner og 
omsorgssvikt. 

28 Likestillingssenteret 450 000 kr «VIP (Viktig interessant person)» - voldsforebyggende 
program for mennesker med intellektuell 
funksjonsnedsettelse. 

29 Likestillingssenteret 200 000 kr «Les for meg - snakk med meg!» - kurs for ansatte i 
barnehager og offentlige tjenester. 

30 MiRA-Senteret 800 000 kr MiRA-senterets tiltak for å forebygge og bekjempe 
vold i nære relasjoner; opprettholde og videreutvikle 
voldsforebyggende arbeid rettet mot kvinner og unge 
jenter med minoritetsbakgrunn. 

31 Mulighetenes hus 100 000 kr Bidratil å øke organisasjonens kunnskapsgrunnlag og 
ansattes kompetanse i å forebygge og bekjempe vold i 
nære relasjoner, samt bidra til samarbeid på tvers av 
sektorene i kommunen. 

32 Nordmøre Krisesenter 
IKS, Kristiansund N 

100 000 kr Konferanse/seminar for hjelpeapparatene i 
eierkommunene til Nordmøre IKS med fokus på å få 
en felles forståelse, samt styrke samhandling og tiltak 
for forebygging og bekjempelse av vold i nære 
relasjoner. 

33 Nordmøre Krisesenter 
IKS, Kristiansund N 

200 000 kr «Ut av vold - inn i arbeid» - bedre samhandling og 
samarbeid mellom NAV og krisesenteret for å få 
beboere og brukere av krisesenteret ut i arbeidsrettet 
aktivitet. 

34 Norges Røde Kors 250 000 kr «Kors på halsen» - styrke kompetanse om vold og 
overgrep hos frivillige, samt øke synligheten av «Kors 
på halsen» i sosiale medier. 

35 Norske Kvinners 
Sanitetsforening 

500 000 kr «Ressursvenn» - styrke forebyggende innsats mot vold 
i nære relasjoner ved å jobbe målrettet med å 
forhindre at voldsutsatte kvinner gjenopptar 
relasjonen med voldsutøver. 

36 Oslo Krisesenter og 
kompetansesenter for 
vold i nære relasjoner 

500 000 kr «Nettverkstreff» - sosialt tilbud for kvinner og barn 
som har vært utsatt for vold i nære relasjoner. 
Nettverksstøtten skal blant annet være et bidrag for å 
motvirke ensomhet/isolasjon/stigmatisering, skape 
stabilitet og nettverk for barn og være en introduksjon 
til ulike tilbud i Oslo. 

37 Oslo Røde Kors 200 000 kr Aktiviteter for barn på krisesenter; alderstilpassede 
aktiviteter for barn på Oslo Krisesenter i regi av Oslo 
Røde Kors. 

38 Oslo Røde kors, MARTE 
nettverkssenter 

100 000 kr «MARTE nettverkssenter» - tiltak for aleneforeldre 
som har vært utsatt for vold i nære relasjoner og 
deres barn. 

39 Para Samfunn 500 000 kr «Mann. Jeg?» - teater og formidlingstiltak knyttet til 
vold og overgrep mot gutter og menn hos nåværende 
og fremtidige hjelpere innen helse-, pleie- og 
omsorgssektoren. 
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40 Redd barna 450 000 kr «Kroppen min eier jeg» - samtalekort til bruk i 
barnehagen for å forebygge og avdekke seksuell 
overgrep mot barn. 

41 Redd barna 70 000 kr «De er alle barn» - nasjonal konferanse om 
bekymringsfull/skadelig seksuell atferd hos barn og 
unge.  

42 Reform 250 000 kr «Menn også 2019» - videreutvikling av det 
kommunale krisesentertilbudet til menn og LHBT-
personer. 

43 Reform 200 000 kr «Skeiv og voldsutsatt - en myte?» - Innhente relevant 
kunnskap fra fagmiljøet og voldsutsatte, produksjon 
og distribusjon av informasjonsbrosjyre og å avholde 
et fagseminar om vold i nære relasjoner blant LHBT-
personer. 

44 Romerike krisesenter 
IKS 

200 000 kr Jubileumsforestilling og panelsamtaler med 
spørsmålsrunde om vold mot menn. 

45 Sarpsborg Krisesenter 400 000 kr «Samlet mot vold 2019» - Nettverksgrupper, 
arrangere fagdager og trygghetsuke. 

46 Skeiv verden 400 000 kr Tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære 
relasjoner blant skeive med innvandrerbakgrunn. 

47 Stiftelsen Blåkors 
Fredrikstad/Krise- og 
incestsenteret i 
Fredrikstad 

400 000 kr 40 år - 40 stemmer om vold - åpen konferanse om 
vold i nære relasjoner, samt å produksjon og 
distribuering av jubileumsboken «40 år – 40 stemmer 
mot vold». 

48 Stiftelsen Kirkelig 
Ressurssenter mot vold 
og seksuelle overgrep 

300 000 kr «Rød knapp –alliansen» - nasjonal kampanje for å 
bekjempe vold mot kvinner og erfaringsutveksling 
med Fatta i Sverige. 

49 Stiftelsen Kirkens 
Bymisjon i Oslo, 
Nadheim 

200 000 kr Etablering av tiltak for å forebygge vold i nære for 
selgere av seksuelle tjenester som er utsatt for vold i 
nære relasjoner og på eget bosted. 

50 Stiftelsen Tryggere 300 000 kr «Sinnemestring for unge voksne 2019» - et tilbud for 
om unge voksne som i sinne utøver, eller står i fare for 
å utøve, en form for vold mot partner og/eller egne 
barn, og som er motivert for å endre sin måte å takle 
sinne på. 

51 Stiftelsen Tryggere 200 000 kr Arrangere fagdager om vold og overgrep blant 
ungdom og i nære relasjoner for fagpersoner i 
Sortlandsregionen. 

52 Unicef Norge 400 000 kr «Alt det jeg er»/Emilieprosjektet - 
visningssarrangementer av dokumentar for lærere, 
ungdommer, ledere og frivillige, samt til 
videreutvikling av den digitale kunnskapsreisen for 
lærere og lærerstudenter. 
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