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STIFTELSEN KIRKENS FAMILIEVERNS ARBEIDSOMRÅDER

SAMTALETILBUD

MEKLING

KURS

Familievernkontorene tilbyr samtalebehandling for par,
familier og enkeltpersoner som ønsker hjelp til å mestre
mellommenneskelige utfordringer og kriser. Parsamtaler
har i alle år vært familievernets kjernevirksomhet, og
kontorene tar imot alle typer par- og familier: heterofile,
homofile, kjærester, samboere, gifte eller par som har inngått partnerskap. Familievernkontorene prioriterer unge
par, familier med barn og samtaler med barn.

Alle par som skal flytte fra hverandre, og som har barn
under 16 år, må møte til lovbestemt mekling. Målet med
meklingen er å få en god start på det videre foreldresamarbeidet, og å lage en avtale som viser hvordan
foreldrene vil fordele foreldreansvar, bosted og samvær
for felles barn. Avtalen skal legge vekt på hva som vil
være den beste ordningen for barna. Forskning har vist at
det er en høy risiko for barn å vokse opp i hjem med store
konflikter. Meklingen setter barna i fokus og har som mål
å hjelpe foreldre til å være gode foreldre selv om de ikke
er par lenger.

Å leve i et parforhold kan være fantastisk, men det er
også hardt arbeid. Stiftelsen arrangerer samlivskurs
som kan hjelpe par til å få det enda bedre i sine liv, samt
håndtere ulikheter på en god måte.

3

4

STIFTELSEN KIRKENS FAMILIEVERN
ÅRSMELDING 2016

Familie og samlivsformer er i endring.
Familier er mer enn den tradisjonelle
kjernefamilien fra 1950 tallet. Familier
består av alene boere, mennesker av
samme kjønn som bor sammen og har barn
sammen. Barn som bor både hos mor og
hos far etter samlivsbrudd og mine-dinevåre barn er del av familien. Familiene har
blitt mer mangfoldige og respekten for de
mange og ulike familieformene står sentralt
som verdi i dagens samfunn.

SAMMEN OM
MULIGHETENE

Familie gir oss familiebånd, identitet og
tilhørighet. Familiefellesskap er stedet hvor
mange opplever at hverdagsutfordringer
oppstår og løses. Gode nære relasjoner gir
god helse og livskvalitet og «skjold» når
motgang og vansker oppstår. Samtidig er
familie også stedet hvor dype konflikter kan
oppstå og skape sår.
I juni 2016 la Regjeringen frem St. melding
24: «Familien – ansvar, frihet og valg
muligheter» hvor familienes betydning
som samfunnets sterkeste og mest grunn

leggende sosiale fellesskap blir fremholdt.
Det løftes frem at familien skal ha valgfrihet
og fleksibilitet til å innrette seg slik den selv
ønsker. Familieverntjenesten blir omtalt
i Stortingsmeldingen som en tjeneste
som skal være med å legge til rette for at
flere kan ha et godt og stabilt familieliv,
en tjeneste bla skal bistå med å redusere
foreldrekonflikter etter samlivsbrudd og
vold i nære relasjoner.
Barn har en styrket posisjon i familien
gjennom i større grad å bli sett på som et
subjekt i tråd med FNs barnekonvensjon –
en viktig påminnelse i møte med minoritetsfamilier som kommer fra land hvor barnet i
liten grad har blitt sett på som subjekt.
I 2016 hadde SKF til sammen 12.607 nye
henvendelser for samtaler og rådgivning,
en økning på 600 fra 2015. Av disse var
7.758 samtaler og 4.849 meklinger. Det ble
gjennomført 297 (en økning på 20 fra 2015)
utadrettete tiltak, herav 42 tiltak finansiert
på midler utenom driftstilskudd fra Bufetat.

Jeg er glad for å arbeide i en virksomhet
som løfter frem familien og det å leve
i nære relasjoner. Det er fint å oppleve
mennesker som ønsker å gjøre noe med
samlivet sitt, bedre nære relasjoner, eller
inngå gode avtaler for samvær med barn
når delt omsorg oppstår. Jeg er stolt over
å lede en virksomhet som har ansatte med
høy kompetanse på å møte mennesker som
strever i relasjoner til sine nærmeste og
med kompetanse på forebyggende tiltak
for å styrke menneskers nære relasjoner.
Denne Årsmeldingen har som tema
«Familien» med ulike artikler om det å leve i
og være en del av en familie. Om du ønsker
nærmere informasjon om familievern
tjenestene og/eller Stiftelsen Kirkens
Familievern, ta gjerne kontakt.

direktør
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Nederst fra vestre:
Otta: Geir Vik
Hallingdal, Ringerike: Gunvor Ek
Sør-Rogaland: Jon Aarsland
Sør-Trøndelag: Stig Winsnes,
Haugaland: Kari N. Simonsen
Øst Finnmark: Ellen Rygg,
Christiania torv: Geir Dager
Follo: Tor-André Ribe-Anderssen,
Øvre Telemark: Gunnar Ofte,
Mosjøen: Lise Hansen Olderskog
Direktør: Benita Christensen

Foto: dag@smemo.no

RESPEKT, VIDSYN,
VITALITET, HÅP

Foto: dag@smemo.no
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FORELDRA VIKTIG NÅR DET RØYNER PÅ
EDVARD HOEM

Familien min har alltid vore viktig for meg,
men når vi nærmar oss alder-dommen blir
det viktigare enn nokon gong før at vi som
er i nær slekt kan møtast og vera saman. Slik
er det for meg, slik ser det ut til å vera for
dei fleste på min alder. Meir enn før snakkar
vi som er gamle venner om barna og
barnebarna våre. For dei fleste er det nok
også slik at vi ringer oftare til barna enn dei
ringer til oss. Det er ikkje merkeleg, Barna
våre står midt i den travle kvardagen, og dei
har eigne barn å ta vare på.
Men når vi først er saman eller ringer til
kvarandre, kjenner eg at barna har omtanke
for oss eldre, bryr seg om oss, bed oss om
å passe på helsa, så vi kan vera saman med
dei enno ei god stund. Denne omtanken
frå mine næraste betyr meir for meg enn
nokon gong.

Edvard Hoem.

Mange i min generasjon, og eg er sjølv ikkje
noko unntak, har opplevd skilsmisser og
oppbrot, smerte og nederlag i samlivet, og
på fleire kantar har vi barn og stebarn som

ikkje har unngått smerte når foreldra har
gått frå kvarandre. Slikt skjer sjeldan utan at
det set spor, somme gonger svært smerte
lege spor. Mine barn og stebarn har hatt
mykje tid saman i barndommen, og dei set
stor pris på å møtast også no. Eg blir djupt
rørt av å sjå korleis mange av dei er med på
å veve den gode veven som lindrar og forsonar der det også har vore smerte og konflikt.
Mi yngste dotter har fire halvsøsken, og dei
møtest ofte, og inviterer gjerne oss gamle
med. Da legg vi frå oss det som har vore
vanskeleg og ler saman over felles minne,
og eg kjenner den omtanken som dei unge
kjenner for kvarandre, og dei kjenslene dei
nærer for oss. Men også i vår storfamilie finst
det konfliktar som ikkje lar seg løyse over
natta. Da vonar vi at tida kan ordne det som
ikkje lar seg harmonisere i ei handvending.
Familien har noko som ingen andre
institusjonar eller relasjonar kan erstatte, ei
felles historie og trådar som går langt bakover i tida. Ei spesiell hending gjorde dette
tydeleg for meg:
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For sju år sidan fekk eg eit barnebarn som
har Downs syndrom, og det skal ikkje
leggast skjul på at det er ei stor utfordring
for foreldra, samtidig som vesle Leonard
også er ei kjelde til stor glede for dei og for
alle rundt han.
Vesle Leonard er også blitt viktig på ein
måte som han sjølv kanskje ikkje er klar
over. Han har bunde oss sterkare saman.
Og vi som er onklar og tanter og besteforeldre kjenner at vi høyrer saman når vi
snakkar om Leonard og hans liv i framtida.
Vi lever heldigvis i eit samfunn som legg
mykje til rette for at Leonard og dei som
er i same situasjon som han. Å arbeide for
at samfunnet skal halde fram med å ha
omsorg for dei som ikkje er heilt som oss
andre, er kanskje det viktigaste no. Men når
vi ser at vesle Leonard treng alle oss som
er rundt han, ser vi også at vi andre, treng
kvarandre. Møtet mellom generasjonane
står i eit spesielt lys når familie-kjærleik og
slektskapsband omgir det.
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HAR DU FAMILIE, SÅ BLIR DU KORRIGERT
FINN SCHJØLL OM FAMILIEN

– For meg er familien ryggraden. Den holder
hodet mitt oppe og hjelper meg til å være
den jeg er, og ikke minst korreksjon. Har du
familie, så blir du korrigert. Det er veldig bra.
Det trenger vi, sier Finn Schjøll.

Han er velkjent som
«Blomster-Finn». Men like
kjent er Finn Schjøll (69)
for sin åpenhet om å være
homofil. Allerede på 80-tallet
snakket han på NRK om å være
homofil. Selv mange år etter
TV-programmet fikk han brev
med takk. Han hadde gjort det
enklere for andre homofile å stå
fram. I boken hans På livet løs –
en blomsterhandlers bekjennelser
(2014) er kjærlighet og egen
familie sentrale tema.

LOJALITET NÅR DU TRÅR FEIL
– Men kan det være vanskelig å være familie?
– Det er vanskelig når ting går feil. Hvis
noen i familien ikke har det bra, er det også
vanskelig. Det er som ellers i livet, at man vil
at alle skal med og visst ikke alle er med, blir
det vanskelig.
Finn Schjøll er opptatt av lojalitet i familien.
– Det er vanskelig å være familie hvis ikke
lojaliteten er tilstede. Lojalitet når du trår feil,
er at noen er villig til å gå litt sammen med
deg og lette litt på trykket. Lojalitet liker jeg
godt, det er viktig, sier han

Finn Schjøll.

FAMILIEN – EN UNIK MULIGHET
– Hva er drømmen for familien?
– Håpet og drømmen er å ha det så hyggelig
som mulig sammen og kjenne at vi er et
fellesskap.

– Når er det godt å være familie?
– Det er godt å være familie når vi er nære.
Og når det er vanskelig er det enda viktigere.
Det er de vanskelige stundene som det er
vanskeligst å dele. Da er familien en unik
mulighet, for de kjenner deg. Familien kan
gjøre det vanskelige lettere.
ELSKER DEN MODERNE FAMILIEN
– Hva med forholdet mellom barn og foreldre?
– Du speiler ofte dine egne foreldre og barna
speiler seg i deg. Det står og faller med deg.
Til syvende og sist er det meg som må være
eksempelet. Jeg kan ikke si: gjør sånn og
sånn, og så gjør jeg noe annet selv.
– Hva med den moderne familien?
– Jeg elsker den moderne familien. Jeg
elsker den måten man løser det på. Lesbiske
får barn og homofile menn får barn. Du ser
det er ikke så stor forskjell på oss. Det synes
jeg er bra. Det er mange måter å leve livet
sitt på. De som velger en litt annen vei, kan
ikke de være litt rause? Spør Finn Schjøll.
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FORELDREKURSET «SAMMEN FOR BARNA»
SVERRE JOR , ELIN JERMSTAD OG JON FINNESTRAND FAMILIEVERNKONTORET SØR-TRØNDELAG

«Døren går opp og mellom sine foreldre
står «Jakob 6 år». Han tviholder på bamsen
sin, og trenger hjelp av både mamma og
pappa for å gå inn i et lokale der han kan
se andre foreldre og barn. Jakob har sagt til
sine foreldre at han ikke vil være med hit i
dag. Han har tidligere vært med mor og far
til samtale et annet sted, og foreldrene har
fortalt at det likte han ikke. Likevel har mor
og far tatt med seg Jakob til en foreldrekveld i kurset «Sammen for barna» De er
blitt lovet en problemfri kveld der foreldre
og barn sammen skal lage noe og spise
middag sammen.»
Mange barn og foreldre sliter i etterkant
av et samlivsbrudd. Foreldrene har gjerne
helt ulike prosesser i forhold til bruddet og
barnet/barna skal inn i andre former for
samvær med sine foreldre.

«Sammen for barna» er et
tilbud for «hele den gamle
familien»

Familievernet gir familier i en slik situasjon
tilbud om frivillige samtaler, mekling,
barnegrupper og foreldrekurs som «Fortsatt
foreldre. Vi ønsket å utvikle noe som hadde

et mer helhetlig fokus, som involverte mor,
far og barn samtidig i samme prosess. Vi
ønsket også mindre undervisning og mer
involvering av deltakerne i en gruppe
prosess.
Kurset går over 6 ganger. Vi tilbyr en tydelig
struktur der foreldrene har faste plasser og
er delt i to grupper i det samme rommet.
Vi veksler mellom plenum og gruppe.
På den måten får begge foreldre jobbe
med de samme tema. Det er ikke rom for
diskusjoner i ex paret.
På gruppekveld nr 4 blir barna invitert til
en problemfri kveld hvor familien jobber
sammen med de andre for å lage et felles
måltid. Hensikten er at barnet skal oppleve
at foreldrene kan samhandle på en trygg
måte. Denne kvelden hvor alle barna er
invitert, åpner for andre måter å snakke
om foreldresamarbeid og å leve seg inne i
barnas situasjon på.

Erfaringer fra et familieterapeutisk
ståsted:
Gruppelederne har erfart at en gruppe
prosess virker sterkere og på en annen
måte enn foreldre og eventuelt barn
alene med en terapeut. Foreldrene har gitt
tilbakemeldinger på at det å få snakke med
de andre foreldrene og i liten grad bli fortalt
hva som er godt foreldresamarbeid har
vært det som de har satt pris på.
«Sammen for barna» er underveis, og
gruppelederne gjør av den grunn stadige
justeringer Kurset bringer nytt inn i
situasjoner som har vært preget av fastlåste
posisjoner. (?)
Ta gjerne kontakt med gruppelederne
ved familievernkontoret Sør-Trøndelag for
spørsmål, erfaringer og tanker.
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«BARNS BESTE» – TO INSTITUSJONERS STEMMER OM ET SAMARBEID
SISSEL ROLAND FAMILIEVERNKONTORET SØR-TRØNDELAG:

«Jeg vil ikke at mamma og
pappa skal være lei seg ... »
(et barn). Å prioritere et
godt foreldresamarbeid, er å
prioritere barna!

I henhold til FNs barnekonvensjon skal
barnets beste være et grunnleggende
hensyn ved alle handlinger som berører
barn. Denne ideen er selve verdigrunnlaget
som samarbeidet mellom Sør-Trøndelag
tingrett og Familievernkontoret i Sør-
Trøndelag er tuftet på, fordi vi vet noe viktig
om konsekvenser av foreldres konflikter for
barns utvikling.
DOMMER INGRID STIGUM SØR-TRØNDELAG
T INGRETT OM SAMARBEIDET:
«Sør-Trøndelag tingrett har i mange år
samarbeidet med Familievernkontoret
i Sør-Trøndelag. Bakgrunnen har vært å
utvikle en best mulig prosess, til barnas
beste, i saker etter barneloven. I 2013 ble
prosjektet «Bedre arbeid i høykonfliktsaker»
etablert. Kontakten har etter dette vært tett
ved at utvalgte dommere og meklere ved
familievernkontoret har avholdt jevnlige
møter og deltatt i felles kompetansetiltak.
Samarbeidet har båret frukter i den forstand
at vi nå kan tilby det rettssøkende publikum
et profesjonelt meklingstilbud ved familie

vernkontoret mens saken står for retten,
men også etter at den er avsluttet hos oss.
Vi vurderer at tilbudet er et særlig egnet
tiltak for å bedre kommunikasjonen mellom
foreldrene, noe som deres barn utvilsomt
vil profitere på.
Samarbeidet har også bidratt til en
betydelig kompetanseoverføring mellom
tingretten og familievernkontoret, og
skapt en større forståelse for hverandres
roller og kompetanse. For Sør-Trøndelag
tingrett er det blitt tydelig at familievernkontoret bør ha en sentral rolle i konflikter
som involverer barn, og at innsatsen og
ressursene bør settes inn i en tidlig fase».
FAMILIEVERNKONTORET SØR-TRØNDELAG OM
SAMARBEIDET
Familievernkontoret har erfart samarbeidet
som nyttig gjennom den økte praktiske
innsikten og kunnskapen som dialogen
med tingretten har gitt. Det har vært gode
prosesser mellom forskjellige og likeverdige
instanser, og et overordnet mål har vært

å forbedre samarbeidet mellom foreldre
etter brudd og rettsbehandling. Det er
særlig nyttig når retten peker på hvor i
samarbeidet foreldrene har utfordringer.
En del av foreldrene melder om bedret
samarbeid, og dermed mer involvering
i barnas liv. Dette er en anerkjent og
betydningsfull gevinst for barna.
Det er behov for mer forskning på
intervensjoner for høykonfliktpar, studier
av risikofaktorer for konflikt mellom
foreldrene samt studier der en legger vekt
på å få med barnets perspektiv. I kjølvannet
av samarbeidet med tingretten har
høykonfliktgruppa ved Familievernkontoret
i Sør-Trøndelag formalisert sitt samarbeid
med Stephen Madigan fra «Vancouver
School of Narrative Therapy», med
systematisk praktisk tilnærming til hans
metodikk, som potensielt har en konfliktdempende effekt. Å lære nye tilnærminger
sammen med kolleger har bidratt til å
holde inspirasjonen oppe i terapeutisk
praksis. Høykonfliktgruppa er i gang med
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å hospitere i tingretten i saker der hovedforhandlinger pågår, og dommerne har et
ønske om å være observatører i terapier
med høykonfliktsaker ved kontoret.
Som et ledd i å bringe inn foreldrenes
stemme knyttet til deres erfaringer med
tilbudet, er det satt av midler til gjennom
føring av ettersamtaler med et utvalg
foreldre som har fått tilbud gjennom
prosjektet. Samtalene har vært tatt opp
digitalt, og skal transkriberes. Bruker
erfaring vil være et verdifullt bidrag for
både dommere og terapeuter, i refleksjon
ene omkring egen praksis, samt gi retning
for arbeidet videre.
Samarbeidet opphørte som prosjekt ved
årsskiftet 2015-2016, men er videreført
i samme form som i prosjektperioden.
Tingretten og Familievernkontoret har i
fellesskap vedtatt å fortsette et forpliktende
samarbeid, og formulert nye forventninger
og mål til det videre arbeidet med foreldrekonflikter.
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VOKSTE OPP PÅ ET SMÅBRUK MED TRE GENERASJONER
BISKOP SOLVEIG FISKE

– Det er en sjenanse i samfunnet
på å løfte fram verdien av familie.
Den sjenanse tror jeg handler
noe om debattene omkring
samlivsspørsmål, sier biskop
Solveig Fiske. Hamarbiskopen er
en uredd og profilert debattant i
det offentlige ordskifte. Familiens
betydning engasjerer henne.
Solveig Fiske.

– Familiens rolle i dagens samfunn er
annerledes enn før. Det har alltid vært en
utvikling. Familien er ikke det samme i dag
som i nytestamentlig tid eller da jeg var
barn. Vi må arbeide med familiebegrepet på
en måte som styrker livet og hva det betyr å
være familie i vår tid, sier biskop Fiske.
– Hvilke dilemma tenker du spesielt på?
– Det er en bestilling i vår tid om å være en
vellykket familie. Familiens levekår har på
mange vis bedret seg. Det er likevel slik at

foreldre skal lykkes i sine yrkesliv. Å si for
et ungt menneske at det ønsker å arbeide
redusert en tid, er ikke uten videre legitimt.
VOKSTE OPP MED TRE GENERASJONER
Selv er biskopen opptatt av det utvidede
familiebegrepet. Hun vokste opp på et småbruk på Nordmøre med tre generasjoner.
Det karakteriserer hun både som godt, men
det kunne også være utfordrende. Det var
et samlingssted der slektninger og andre
mennesker møttes. – Noe av den kulturen
som jeg møtte der var raus åpenhet, den
har betydd mye for meg i fortsettelsen, sier
Solveig Fiske.
– På hvilken måte?
– Ikke minst når jeg har vært innflytter og
når andre tenkte at familie og vennskap
var flere enn de helt nære. Etter en av våre
flyttinger, skulle jeg på fest på skolen. Jeg
stod der med to barn som skulle begynne
på skolen og en liten som var ganske vill, og
tenke på hvor jeg skulle gå og sette meg. Så
kom det ei dame bort til meg og sa: «Kom

og sitt her hos oss om du vil.» Dermed ble vi
venner for livet.
– Men når er det vanskelig å være familie?
– Det er vanskelig når familier sliter med
tunge konflikter. Jeg har erfaring fra
konfliktstoff gjennom arbeidet mitt og
sjølsagt også i egen familie. Alt har ikke
alltid vært like glatt. Men jeg tenker at det
er ekstra vanskelig når noe er av en slik
karakter at det må være brudd. Da tenker
jeg brudd i radikal forstand.
– Familien på sitt beste er når det er harmoni
og vi kjenner at vi har det fint sammen.
Samtidig er det godt i tyngre dager, sier
Solveig Fiske. Selv har hun erfart det ved
sjukdom og død, og peker på betydningen
av at noen som er nær kommer på besøk og
deler det en står oppe i.
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STYRETS ÅRSBERETNING 2016

ART AV VIRKSOMHETEN
Stiftelsen Kirkens Familievern er en stiftelse for kirkelige
familievernkontor. Stiftelsens formål er å yte hjelp
til familier, par og enkeltpersoner der det foreligger
vansker, konflikter eller kriser i familien, eller som
ønsker å forebygge slike vansker knyttet til samliv og
samhandling. Stiftelsen skal gjennom sin virksomhet
styrke familie, ekteskap, foreldreskap, samliv og ensliges
stilling i kirke og samfunn.
Virksomheten har en kristen diakonal forankring, og
skal hjelpe klienter ut fra deres forutsetninger uansett
sosial status, livsførsel, legning, religiøs tro eller politisk
overbevisning.

kan drives økonomisk forsvarlig. Alle avtaler med Bufetat
er videreført fra 2016.
REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av
stiftelsens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.
Stiftelsens driftsinntekter viser en økning fra forrige
år på 2,3 %. Dette er en følge av statens styrking til
familievernet.
NØKKELTALL FRA RESULTATREGNSKAPET		
Driftsinntekter

2016
113 443 015

2015
110 853 660

631 296
4 294 658
4 925 954

1 231 396
2 982 769
4 214 165

Stiftelsen Kirkens Familievern består ved utgangen av
2016 av 11 familievernkontor som ligger i henholdsvis
Øst-Finnmark, Mosjøen, Sør-Trøndelag, Haugalandet,
Sør-Rogaland, Øvre Telemark, Hallingdal, Ringerike, Otta,
Follo og Oslo. Det er en liten sentral administrasjon i Oslo.

Resultat av ordinær drift
Endring pensjonsforpliktelser
Årets resultat

REDEGJØRELSE FOR FREMTIDIG UTVIKLING
Stiftelsen har i 2016 i stor grad løst målene som ble
satt for året. Vi ønsker i 2017 fortsatt å kunne tilby våre
tjenester i den samme grad som tidligere, samt at driften

FINANSIELL RISIKO
Inntektene består i hovedsak av driftstilskudd fra Bufetat.
I henhold til driftsavtalen skal ubenyttede midler av
tilskuddet tilbakeføres. Dersom driftskostnadene

 verstiger tilskuddet, må dette dekkes av stiftelsens
o
egenkapital. Løpende betalbare pensjonsutgifter dekkes i
henhold til driftsavtalen av Bufetat, dermed er usikkerhet
knyttet til pensjonsutgifter eliminert.
FORTSATT DRIFT
Driftsavtalene er videreført, stiftelsen har positiv drift,
god likviditet og positiv egenkapital. Styret og daglig
leder bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er lagt
til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.
RESULTATDISPONERINGER
Stiftelsens overskudd på kr 4 925 954 føres mot annen
egenkapital
ARBEIDSMILJØ
Det har vært et sykefravær i 2016 på totalt 5.70 %, av
dette er 1.03 % korttidsfravær og 4.67 % langtidsfravær
over 16 dager.

Egenkapital pr. 31.12.2016 er kr 13 667 998.
Styret anser arbeidsmiljøet i stiftelsen som tilfreds
stillende og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette
området i 2016. Det har ikke vært skader eller ulykker i
løpet av 2016.
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LIKESTILLING
Stiftelsens personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral på
alle områder. Etter vår oppfatning er likestillingsspørsmål
tilfredsstillende ivaretatt, og det er ikke iverksatt eller
planlagt konkrete tiltak innenfor dette området. Det
er ikke mottatt tilbakemeldinger om at noen opplever
selskapets personalpolitikk som kjønnsdiskriminerende.
Styret mener at det ikke gjøres forskjeller på ansatte,
eller ved ansettelse, på grunn av etnisitet, nasjonal
opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion
eller livssyn.
Stiftelsen har ved årets utgang 165 ansatte fordelt
på 126,6 årsverk, 48 menn og 117 kvinner.
Stiftelsens styre består av 4 kvinner
og 3 menn, 2 kvinnelige varamedlemmer.
Ledergruppen består av 4 kvinner og 6 menn.
YTRE MILJØ
Stiftelsen Kirkens Familievern har ingen virksomhet som
påvirker det ytre miljø

Oslo, 14.03.2017
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STIFTELSESSTYRET

HELGE GAARD
(STYRLEDER)

MORTEN MULLER NILSEN
(NESTLEDER)

INGER LISE HANSEN
STYREMEDLEM

INGER ELISABETH SAGDAL
STYREMEDLEM

ODDBJØRG AASEN BJØRDAL
VARAMEDLEM

SISSEL ROLAND
STYREMEDLEM

TOR B. JØRGENSEN
STYREMEDLEM

VIGDIS ERIKSEN
STYREMEDLEM
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STATISTIKK 2016
Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF) består av 10 kontorer over hele landet. Kontorene t ilbyr
samtaler og meklinger til par, enkeltpersoner og familier som opplever utfordringer i nære
relasjoner. Utadrettet tilbyr SKF ulike kurs og veiledning til publikum og hjelpeapparat.
Her vises statistikk over denne virksomheten. Tallene er hentet fra familiekontorenes
fagprogram FADO, et fellesprogram for statlige kontorer, SKF-kontorer og andre.

2015

2016

ENDRING I ABSOLUTTE TALL OG %
2015 -2016

SAKER

7 266

7 758

492 (6,8 %)

MEKLINGER

4 669

4 849

180 (3,9 %)

TOTALT

11 935

12 607

672 (5,6 %)

Tabell 1. SKF 2015–2016. Antall saker og meklinger.
Endring i antall og prosent

SAMTALER OG MEKLINGER
Når folk henvender seg til familievernkontorene tilbys det
samtaler (kliniske saker) og meklinger. Samtaler tilbys når
det oppleves vansker, konflikter eller krise i nær familie og
i foreldresamarbeidssaker. Mekling tilbys gifte og samboer
som skal flytte fra hverandre. Mekling er og til foreldre
som ikke bor sammen, men som vil gjøre endringer mht
foreldreansvar, bosted eller samvær for felles barn.
I 2016 hadde SKF til sammen 12 607 nye henvendelser
av kliniske saker og meklinger. Av disse var 7 758 (62 %)
kliniske saker og 4 849 (38 %) meklinger (figur 1).

MEKLINGER
38% (4849)

SAKER
62% (7758)

Figur 1. SKF 2016. Nye henvendelser. Antall og andel.
Total 12 607

ENDRING I ANTALL SAKER
OG M EKLINGER
Tabellen viser antall saker og meklinger i perioden 2015
til 2016. Det har totalt sett vært en økning på 5,6 %
(672 saker), fra 11 935 til 12 607 i denne perioden.
Tabellen viser en økning i antall kliniske saker på 6,8 %
(492), fra 6 937 til 7 266. Og en økning i antall meklinger
på 3,9 % (180), fra 4 669 til 4 849.
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34,0 %
33,3 %

Samlivssaker

38,5 %

Andre familietema saker

36,2 %

Foreldre samarbeidsaker

35,9 %

Risikosaker
Saker med barnog ungdom

19,8 %
13,9 %

SAK ETTER
BARNELOV
34 % (1451)

SEPARASJON
35 % (1508)

BRUDD I
SAMBOERFORHOLD
30 % (1291)

TILBAKSESENDT
FRA RETTEN
1 % (24)

KLINISKE
SAMTALER

2015

2016

ENDRING I ABSOLUTTE TALL OG %
2015-2016

29 465

32 041

2 576 (8,7%)

MEKLINGER

6 891

7 386

495 (7,2 %)

TOTALT

36 356

39 427

3 071 (8,5%)

Figur 2. SKF 2016. Fordeling av tema i kliniske saker. Prosent

Figur 3. SKF 2016. Fordeling av type mekling.
Antall og prosent av nye saker

Tabell 2. SKF 2015–2016. Antall konsultasjoner.
Endring i antall og prosent

ULIKE TYPER SAMTALER

ULIKE TYPER MEKLING

ANTALL KONSULTASJONER

I en samtale kan det være flere tema. Det tema som er
vanligst er «Samlivstema» som er i 38,5 % av sakene.
Deretter følger «Andre familietemasaker» (36,2 %),
«Foreldresamarbeid» (35,9 %), «Risikosaker» (19,8 %)
og «Barn og ungdom» (13,9 %) (se figur 2).

En skiller mellom ulike typer mekling. I 2016 var det 1 508
(35 %) meklinger i forbindelse med separasjon. Det var
1 291 (30 %) meklinger knyttet til brudd i samboerforhold
og 1 451 (34 %) meklinger var knyttet til sak etter barneloven. Til sammen 24 saker (1 %) var tilbakesendt fra
retten (se figur 3). I 2015 var 34 % (1 408) av meklingene
knyttet til separasjon, 32 % (1 300) brudd i samboerforhold og 34 % (1 378) «barnelovssaker». 16 saker (0 %)
var tilbakesendt fra retten.

Tabellen viser antall klientkonsultasjoner i kliniske
samtaler og meklinger i perioden 2015 til 2016. Det har
totalt sett vært en økning på 8,5 % (3 071 konsultasjoner)
i denne perioden, fra 36 356 til 39 427. Tabellen viser en
økning på 8,7 % (2 576) for kliniske saker og en økning på
7,2 % (495) for meklinger i denne perioden (se tabell 2).
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BUFETAT
FINANSIERING

ANNEN
FINANSIERING

GRUPPER FOR PUBLIKUM

39

8

SAMLIVSKURS

11

3

ANDRE UTADRETTA TILTAK

54

10

UNDERVISNING / VEILEDNING
AV STUDENTER

8

0

VEILEDNING / KONSULTASJON
AV HJELPEAPPARAT

64

14

KURS / UNDERVISNING
FOR HJELPEAPPARAT

39

7

INFORMASJON / MEDIA

20

0

TILSYN

20

TOTALT

255

TIME ETTER 4 UKER
6 % (446)

TIME INNEN 4 UKER
94 % (7212)

ETTER FRIST
3 % (133)

INNEN
97 % (4174)

42

Tabell 3. SKF 2016. Utadrettet arbeid

Figur 4. SKF 2016. Ventetid – kliniske saker.
Antall og andel som får time før og etter fire uker

Figur 5. SKF 2016. Ventetid mekling.
Antall og andel som får time før og etter tre uker

UTADRETTET ARBEID

VENTETID – TIME TIL SAMTALE

VENTETID – TIME TIL MEKLING

Familievernkontorene driver ulikt utadrettet arbeid. I
2016 var det tilsammen 297 slike tiltak. De fleste tiltakene
(255) er finansiert gjennom tilskudd fra Bufetat. De andre
tiltakene (42) er finansiert via andre (se tabell 3). Dette er
en økning fra året før (2015) der en hadde tilsammen 276
tiltak.

Tilsammen 94 % (7 212) av de som henvendte seg til
familievernkontorene med ønske om en samtale fikk det
innen fire uker. Tilsammen 6 % (446) fikk time etter fire
uker (figur 4).

De fleste (97%) som begjærer mekling får time innen
tre uker. 3 % får time etter tre uker (figur 5).
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14,9 %
12,7 %

MENN
37 %
KVINNER
63 %

2015

2016

Figur 6. SKF 2015–2016. Barns deltakelse i samtaler og
mekling. Andel av nye saker.

Figur 7. SKF 2016. Andel menn og kvinner som henvender
seg til familievernkontoret

BARNS DELTAGELSE

MENN SOM HENVENDER SEG

Andelen barn som deltok i samtale eller mekling i 2016
var på 14,9 % (1 756) av totalt antall nye saker. I 2015 var
andelen barn som deltok på 12,7 % (1 416) ( figur 6 ).

Det er i hovedsak kvinner som henvender seg for å få
time til samtale eller mekling I 2016 var det 63 % kvinner
som tok kontakt og 37 % menn (se figur 7).
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