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Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF) er en ideell diakonal 
 aktør  innen  familievernet med driftsavtale med  
Bufdir/Bufetat om  leveranse av  familieverntjenester.   
Det er 10  familievernkontor fra Finnmark  
i nord til Rogaland i sør i SKF og 175 ansatte. 
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Sentral administrasjon SKF
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SAMTALETILBUD
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 inn-
gått partnerskap. Familievernkontorene prioriterer unge 
par, familier med barn og samtaler med barn. 

MEKLING
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 foreldre-
samarbeidet, 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.

KURS
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. 

STIFTELSEN KIRKENS FAMILIEVERNS ARBEIDSOMRÅDER 
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2019 var året da ekspertene fikk i oppgave å 
se på alle sider av familievernet. Hva er bra, 
hva bør prioriteres, når vi fram til de som 
trenger det, og hvordan blir virksomheten 
styrt? Alt dette og mer til er vurdert i NOU 
2019:20 En styrket familietjeneste. 

Stiftelsen Kirkens Familievern har arbeidet 
mye med dette. Vi har innhentet innspill fra 
alle ansatte om hva de tenker og vi har hatt 
møte med både politisk ledelse i Barne- og 
familiedepartementet og Familievernut-
valget. SKF er svært glade for konklusjonene 
og tilrådingene fra utvalget, og ser fram til 
at de blir fulgt opp i praksis fra myndig-
hetenes side. 

Vi er særdeles glade for at Familievern-
utvalget enstemmig konkluderte med 
at driftsavtalen vi har hatt uavbrutt med 

DIREKTØRS BERETNING

RESPEKT, VIDSYN, 
VITALITET, HÅP

staten siden 90-tallet kan videreføres som i 
dag. Dette gir oss muligheten til å fortsette 
vår innsats som ideell aktør i familievernet 
og dermed også bygge videre på vår 
innovative tradisjon.

Vi er også svært fornøyde med at utvalget 
legger vekt på at par- og familieterapi bør 
prioriteres sterkere, og at barns rettigheter 
foreslås styrket. Dette legger til rette for at 
familievernet fortsatt blir en forebyggende 
tjeneste for vanlige folk med vanlige 
problem.

Nå er det bare å arbeide videre for at depar-
tement og storting hører på tilrådingene 
fra Familievernutvalget og våre nyanserte 
innspill. Dette blir bra!

Hilde Barstad 
direktør Stiftelsen Kirkens Familievern.
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GODE FORSLAG I NY NOU OM FAMILIEVERN

Vi er svært godt fornøyd med at utvalget 
framhever den samfunnsmessige betyd-
ningen familieverntjenesten har, og at det 
derfor også foreslås en utvidelse og utbyg-
ging av tjenesten. SKF er enig i at familie-
vernet fortsatt skal være en statlig forankret 
tjeneste. Vi deler videre utvalgets vurdering 
av at tjenesten fortsatt skal være gratis og 
dermed være et tilbud for vanlige folk med 
vanlige problemer. 

Vi mener det er et stort potensial for familie-
vernet å nå flere brukere. Vi deler derfor 
utvalgets vurderinger om opptrapping 
gjennom å gjøre flere utekontor til vanlige 
familievernkontor, og om at de i langt større 
grad skal drive utadrettet aktivitet. SKF 

legger til grunn at der vi har utekontor vil et 
nytt fast familievernkontor også være i vår 
organisasjon. 

Videre har vi merket oss med tilfredshet 
at utvalget mener at familievernet er en 
velfungerende tjeneste med høy kvalitet. 
Vi er enig med utvalget i at tjenesten bør 
utvikles nedenfra, og at det er viktig at fag-
utviklingen bygger på erfaring fra de ulike 
familievernkontorene landet rundt om hva 
som særpreger deres klienters behov. På 
den måten utvikles tjenesten på en god 
og relevant måte, og med nødvendig 
mangfold der det også er rom for innovasjon
gjennom de kirkelige kontorene. 

SKF er enig i at det er behov for å se på 
hvordan Bufdir/Bufetat utøver styring 
og myndighetskontroll, og mener det er 
et stort potensial for en mer tillitsbasert 
 ledelsesmodell som vi mener vil gi både 
bedre tjenester og mer effektiv drift. 

Utvalget har en ryddig gjennomgang av 
hvilke oppgaver som bør prioriteres og 

nedprioriteres, og vi er i all hovedsak enig 
i utvalgets vurderinger. Det er stor enighet i 
familievernet om at par- og familieterapi må 
styrkes som kjernevirksomhet. SKF støtter 
også at barns rettigheter tydeliggjøres. 

SKF vil særlig framheve at vi er glade for at 
utvalget klart og tydelig legger til grunn at 
vår langvarige driftsavtale kan videreføres 
innenfor rammen av EØS-regelverket. 

SKF er enig i hovedpunkter i 
utvalgets vurderinger og forslag. 
Utvalget har lyttet til innspill fra 
tjenesten og dette gjenspeiles i de 
konkrete forslagene utvalget 
kommer med. Det gir trygghet for 
den videre utviklingen av fagfeltet. 

På den måten ivaretas den ideelle forank-
ringen familievernet har og viderefører 
muligheten til å utvikle et bredt og tjenlig 
tjenestetilbud til det beste for klientene. 
SKF har hele tiden lagt til grunn dette 
juridiske fundamentet for vår virksomhet 
og ser fram til at dette snarlig blir fulgt opp 
i oppdragsdialogen vi har med Bufdir og de 
ulike regionene i Bufetat. 

Fra venstre barne-og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og utvalgsleder Line Henriette Holten.
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fi nne meir detaljert ut kven det er som kjem 
og kva dei vil ha hjelp til. Familiesituasjonen 
kan vere ganske komplisert for dei eldre og 
det kan vere dette vi vil fi nne nærare svar 
på. Nettverket betyr mykje for alle, men for 
eldre kan det vere svært sårbart. Når ein 
blir pensjonist kan nettopp nettverket bli 
redusert og at  det er dette som utfordrar 
parforholdet? Samanhengen mellom 
korleis parforholdet fungerer og forholdet
mellom generasjonane er, er noko vi 
ønskjer å sjå på.

Sidan skilsmissetalet har auka dei siste 
10-20 åra, vil det vere fl eire besteforeldre 
der begge foreldra har sine eigne barn. 
Korleis løyser dei slike utfordringar? For 
mange vil vi tru familievernet kan vere ein 
nyttig stad å kome til, om dei kjenner til 
tilbodet frå kontora.

Ein bestefar meinte at dei som beste-
foreldre også obligatorisk skulle bli kalla 
inn når barna kom til mekling. Ein del av dei 
eldre kjem fordi dei er bekymra for barne-
barna og er i konfl ikt med sine barn. Dette 
er ein utfordrande familiesituasjon som 
familievernet skulle ha stor kompetanse til 
å møte. Familieterapien har vore oppteken 

«GENERASJONSUTFORDRINGAR – MED FOKUS PÅ 
ELDRE GENERELT OG BESTEFORELDRE SPESIELT»

av å sjå samanhengar og kontekstar som 
einskildpersonar og familiar lever i. Ikkje 
minst kan det vere at det er mange ressursar 
som ein kan fi nne i generasjonane og i 
nettverket. Gjensidig støtte i ein familie, vil 
vere gåver til alle generasjonar. Her trur vi 
familievernet kan ha ei aukande oppgåve.

Eldre søkjer til familievernkontora av fl eire 
grunnar. Det ser ut til at det er fl eire som tek 
kontakt fordi dei har utfordringar i 
parforholdet. Dei kan både hatt eit lang-
varig eller eit kortvarig forhold etter å ha 
vore skilt/brote sambuarforhold tidlegare. 
Andre kjem fordi dei er i konfl ikt eller ikkje 
har kontakt med barn og /eller barnebarn.

Er familievernet ein stad der eldre kan søkje 
om hjelp med sine utfordringar? I familie-
vernet har vi i dei siste åra opplevd at fl eire 
i den aldersgruppa har teke kontakt med 
kontoret. Første del av prosjektet kan vere å 

Som sjølvstendig ideell stifting kan 
vi sette i gang utviklingsprosjekt 
som styresmaktene sjølv ikkje fi nn 
rom for. Ved familievernkontoret i 
Trondheim er det framleis kapasitet 
til å ta mot alle som tek kontakt. Det 
betyr at vi også tek mot eldre som 
ikkje lenger har barn buande heime. 
Vi har satt i gong eit prosjekt for å 
sjå på deira utfordringar i familie-
livet. 

Cand. Socion Agnar Meling er prosjektleiar. 
Han har vore knytt til familievernkontoret i 
Trondheim i over 35 år. Veiledar for 
prosjektet er professor Ottar Ness ved 
NTNU Trondheim. Vi ser fram til resultatet 
av dette arbeidet. 

Fra venstre: Stig Winsnes, tidligere leder familievernkontoret i Trondheim, Ottar Ness, professor NTNU 
Trondheim, Agnar Meling, Cand.socion.
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ELISABETH LUND, FAMILIEVERNKONTORET OTTA SKF

FRA INDIVID- TIL SYSTEMPERSPEKTIV I PRAKSIS – EN REFLEKSJON

Bakgrunnen var en mekling med en mor 
og far vi hadde hatt dagen før, og som var 
fulgt opp med at jeg hadde en individuell 
samtale med moren. Dagen etter skulle jeg 
ha individuell samtale med faren. Samtalen 
med moren hadde imidlertid gjort meg 
opprørt, og jeg hadde behov for å drøfte 
situasjonen med kollegaen. Moren hadde 
vært fortvilt og ga uttrykk for at han var 
voldelig og psykopat. Hun fortalte også at 
sist hun hadde fått datteren deres hjem 
etter samvær, hadde datteren hatt mareritt 
og sagt at faren var så sint. 

DISKURSER I SAMFUNNET OG EGNE VERDIER
Ofre for vold i nære relasjoner skal 
beskyttes, volden er alltid voldsutøvers 
ansvar, og volden har fått for lite opp-
merksomhet. Dette er en klar holdning fra 
styrende myndigheter, og en oppfatning 
jeg deler. Det sammenfaller med en sterk 
verdi jeg har om at vi skal være gode mot 
hverandre, og at hvis noen er utsatt skal vi 
hjelpe og beskytte den svake part mot det 
onde, overgriperen. Det kan da bli 
nødvendig å lage beskyttelsesplaner 
som ivaretar den utsatte.

Diskursen og verdien er preget av en lineær 
forståelse og en forestilling om rett og galt, 
som i dette tilfellet ledet til at jeg tenkte 
noe slikt som at han er en overgriper, «et 
dårlig menneske», derfor slår/kontrollerer/
terroriserer han. Handlingen kommer som 
en følge av egenskaper ved ham, som 
person.

Kollegaen min stilte spørsmål ved om det 
bare var faren som hadde skyld og ansvar, 
eller om det var mer som kunne tillegges 
samspillsmønsteret deres for at det var blitt 
så vanskelig mellom dem. Ikke at han tvilte 
på opplevelsen hennes, eller at han kunne 
ha gjort og sagt ting han ikke burde. Men 
han tok ikke hennes beskrivelse av ham for 
gitt, og minnet om at det kunne være flere 
sider av saken. Kollegaen min la en mer 
sirkulær forståelse på bordet, en tanke om 
at begge parter bidrar til det samspills-
mønsteret som har utviklet seg mellom 
dem. Slik kommer vi vekk fra skyld og 
egenskaper hos den enkelte, og søken 
etter den ene, rette og sanne versjonen. 

Og det var da lynet slo ned, og jeg måtte ta
inn over meg hvordan jeg var klar for å møte
denne mannen med å pålegge ham all skyld
og ansvar, og egentlig ha avskrevet ham 
som et verdig menneske. All kunnskap om 
familieterapiens systemiske tenkning og 
sirkulære forståelse var som blåst bort. Blåst 

«Jeg kommer ikke til å tro på et ord 
av det han sier.»

Erkjennelsen slo som et lyn ned i 
meg, og jeg lot den slippe 
usensurert ut i rommet der jeg satt 
og spiste lunsj med en kollega. 
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bort av andre verdier og diskurser, og anta-
geligvis også av en porsjon empati og frykt.

Jeg blir ikke veldig overrasket over at jeg 
kan komme til å gå i en «lineær grøft». Og 
det er heller ikke slik at jeg vil kaste verdier 
om beskyttelse på båten, eller ikke mener 
at ansvar for voldsutøvelse skal legges på 
voldsutøveren. Men diskusjonen gjorde 
meg oppmerksom på hva diskursen gjorde 
med meg, og brakte inn nye perspektiver. 
Og når diskursen ikke lenger ble altover-
skyggende, kunne noe annet få plass. Noe 
så viktig som ønsket om å møte mennesker 
med tillit, åpenhet, respekt og nysgjerrig-
het, som også er grunnleggende verdier for 
meg. Slik jeg vanligvis forventer at jeg skal 
møte alle klienter.

Verdier er kraftige saker, og ligger dypt 
forankret i oss. Det kan rettlede en til hand-
ling, eller det kan kjennes som et ubehag 
dersom en ikke handler i tråd med verdien. 
Når jeg har to verdier som ikke kan forenes i 

en gitt situasjon, vil det kunne være vanske-
lig for meg å finne ut av hva som er rett å 
gjøre, og hvis jeg tar et valg, vil det kunne 
være med blandede følelser. Etter samtalen 
med kollegaene hadde jeg fått en verdi-
konflikt: «jeg vil stå på den svake parts side», 
kjempet mot «jeg vil møte alle mennesker 
med tillit og forståelse for situasjonen de er i».

HVA SKJEDDE I DEN NESTE TIMEN? 
I samtalen satt jeg fortsatt med bekymringen 
jeg hadde opprinnelig: «Er han en farlig 
voldsutøver?» Men jeg satt ikke bare med 
den, og jeg tror jeg handlet og «var» ut ifra 
en annen forståelse, en sirkulær forståelse 
av at han er i en vanskelig situasjon og 
det gjør noe med ham. Så vi snakket om 
samspill og vanskelig situasjon. Han la 
imidlertid all skyld på henne, mente hun 
var ustabil og vanskelig, og viste ingen tegn 
til forståelse for at det kunne være noe han 
også bidro med i dette samspillet som ble 
så dårlig. Jeg var nesten ved å gi opp. Så tok 
jeg sats og gjorde nok et forsøk:

– Hvis vi her og nå skulle utforske litt  
 sammen om det kan være noe som  
 skjer i samspillet mellom dere. Du sier  
 du kan føle deg maktesløs. Når du føler  
 deg maktesløs, hva skjer da?

Og han så på meg en stund, og så svarte 
han:

– Da sier jeg noe for å såre.

Det var en ny vending. Han kom med en 
innrømmelse av at han også gjorde noe 
som ikke var bra. En innrømmelse som var 
betydningsfull fordi den kunne være et 
første skritt mot å øke forståelsen av 
samspillet mellom dem, som igjen kunne 
øke muligheten for endring i samspillet.

Jeg tror vendingen kom fordi rommet var 
preget av en sirkulær forståelse, at det er 
menneskelig og forståelig å vise dårlige 
sider, og at det ikke betyr at man devalueres 
som menneske. Og jeg tror ikke den hadde 

kommet om ikke jeg hadde fått bearbeidet 
skepsisen og mistenksomheten som jeg 
satt med da jeg fikk erkjennelsen min under 
lunsjen. 

Jeg har fortsatt ikke svar på hvordan deres 
relasjon og motstridende virkelighetsopp-
fattelse er å forstå. Men det er mye bedre at 
jeg vet at jeg ikke vet det, enn at jeg tror at 
jeg vet det, eller ukritisk lar frykten for det 
verste innsnevre muligheten for flere for-
ståelser. Vi kan vurdere beskyttelsestiltak og 
trekke inn nødvendige ressurser, samtidig 
som vi møter klienter med tillit, åpenhet og 
medmenneskelighet. I timen kan vi konsen-
trere oss om å åpne for nye perspektiver og 
forståelser som kan gi mulighet for endring.  
Ved å tro på den beste utgaven, kan vi få 
fram den beste utgaven – både av oss selv 
og andre. Så kan det være andre øyeblikk 
eller andre instanser hvor en er nødt til å ta 
stilling til påstandene, og tenke mer lineært.
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Temakveld

INFORMASJONSMØTE FOR FLYKTNINGER

Familievernet i Øst-Finnmark, representert 
av Jan Helge Strøm og Heidi Andersen, 
deltok på den årlige temadagen arrangert 
av Flyktningetjenesten i Sør-Varanger. Dette 
er et årlig arrangement vi har prioritert å 
delta på, og i år var det 6. gangen vi har blitt 
invitert. I tillegg til oss møtte Norasenteret 
(krisesenter), politiet, folkehelsekoordinator 

og representant fra Kultur- og oppvekst-
etaten. 

Årets tema var Familie og mestring av livet i 
et nytt land. Det hele foregikk på Grense-
landmuseet i Sør-Varanger i et rom som 
kalles Espolin-salen fordi den er utsmykket 
av bilder av Espolin Johnson som er kjent 
for å skildre hverdagslivet i nord. 

Det var 35 deltagere fra Syria, Eritrea, Kongo 
og Etiopia. Noen av disse kom for ca 2 år 
siden mens de sist ankomne for bare 2 
måneder siden. 

Språket var derfor en utfordring, men vi ble 
bedt om å snakke sakte med korte setninger 
og pauser innimellom. Dette fordi de som 
behersker norsk godt kan få anledning til å 
oversette til andre.

Familievernkontoret åpnet med å presentere
vårt kontor og hva vi kan tilby av hjelp. 
Vi brukte visuelle hjelpemidler i form av 
bilder og illustrasjoner. I tillegg viste vi de to 
filmsnuttene Stavanger-kontoret har laget 
spesielt for minoritetsbefolkningen. Disse 
ble tatt godt imot fordi flere kunne høre sitt 
eget morsmål. Vi åpnet opp for spørsmål og 
dialog og var også tilstede i pauser og lunsj 
for å være tilgjengelig. 

Vi ser at informasjon og samtaler kan 
være utfordrende på grunn av begrenset 
mestring av norsk, spesielt for de som 
nettopp har kommet. Men verdien av å vise 
vårt ansikt og ta opp temaer som kan være 
utfordrende både som foreldre og par, gjør 
at folk har lettere for å komme hit og be om 
hjelp. Dette er noe vi har erfart ved flere 
tilfeller.

Det er viktig for Kirkens Familievern 
å nå ut til nye grupper vi ikke ellers 
så lett når. Å være på flukt og å 
komme til et nytt land, kan gi store 
utfordringer for en familie. Det er 
derfor særlig viktig at de får vite om 
vårt tilbud. 

Heidi Andersen
Familieterapeut og klinisk barnevernpedagog



11STIFTELSEN KIRKENS FAMILIEVERN
ÅRSMELDING 2019



12 STIFTELSEN KIRKENS FAMILIEVERN
ÅRSMELDING 2019

Her er tilbakemelding fra Stian Iversen 
som studerer klinisk psykologi, og går 
siste året ved SWPS University of Warsaw:

I forbindelsen med mine studier er vi pålagt 
å gjennomføre arbeidspraksis i psykologi-
yrket under veiledning av en autorisert 
psykolog. Jeg var så heldig at psykolog-
spesialist Anthony Hawke ved familievern-
kontoret i Sør-Rogaland, avdeling 
Stavanger, sa seg villig til å være min 
veileder og jeg hadde min praksis der i juli.

Min opplevelse av tiden ved familievernkontoret
PRAKTIKANTER VELKOMMEN

I løpet av denne perioden opplevde jeg å 
bli tatt imot med åpne armer av en fantastisk 
gjeng mennesker som helt fra starten av 
behandlet meg som en av dem, og som 
var villige til å dele av sine erfaringer og 
kunnskaper med meg, og som på samme 
tid la til rette for, og oppfordret meg til å 
komme med mine egne refleksjoner, tanker 
og erfaringer.

Min veileder ga meg et meget grundig 
og intensivt innblikk i hverdagen til en 
psykolog, og han lot meg få muligheten til 
å delta som co-terapeut i kliniske saker og 
meklinger hvor det på forhånd ble godkjent 
av klientene. Jeg fikk i løpet av perioden 
muligheten til å delta og oppleve mange 
forskjellige, spennende og tidvis ganske 
vanskelige saker.

Det å møte virkelige mennesker i tidvis 
utrolig vanskelige og krevende livssituasjoner 

i en rolle som terapeut er en svært sterk 
opplevelse, og jeg kjente på en veldig 
ydmykhet i å få denne tilliten og forvent-
ningen stilt til meg såpass tidlig. Takket 
være Anthonys kontinuerlige støtte, 
veiledning og trygge vesen opplevde jeg 
virkelig at jeg hadde rom for å kunne prøve 
meg frem og utvikle meg.

Jeg opplevde tiden ved familievernkontoret 
i Stavanger som en fantastisk læringsopp-
levelse og en fantastisk mulighet for meg til 
å utvikle meg på veien mot å bli ferdig med 
studiet mitt og begynne innenfor yrket. Jeg 
sitter også igjen med en fantastisk respekt 
og beundring ovenfor folkene som tok 
imot meg, og for den ofte vanskelige, men 
viktige jobben de gjør, og det var med stort 
vemod at jeg avsluttet praksisen etter 90 
lærerike og utrolig givende timer som jeg 
opplevde hadde gått så alt for fort.

Vi ønsker å være en åpen og faglig 
sterk arbeidsplass hvor flinke folk vil 
være ansatt. For å bidra til dette og 
å gi framtidige terapeuter innblikk i 
hvordan vi arbeider, har vi av og til 
praktikanter hos oss. 
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VI MÅ TREFFE FOLK 
DER DE ER 

Familievernet skal være for vanlige folk 
med vanlige problem. Vi vet at mange ikke 
kjenner tilbudet vårt godt nok. Derfor er 
det viktig for oss å være ute og treffe folk 
der de er. 

Åpent møte på folkebibliotek, eller 
teaterprat før forestilling der ekteskapet 
er tema, er eksempel på steder der vi kan 
informere om vår virksomhet. 
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NYHETER HAUGESUND BARN OPPVEKST ØYO-BIBLIOTEKET

– Ikke krangle, ikke krangle, ikke krangle

Av Arnstein Olaisen

De voksne diskuterer hva som er best for barn i samlivsbrudd. Fra barna selv
er ett råd rungende.

BRUDD: – For barn handler det om å forholde seg til to hjem, men det dreier seg om én barndom som skal tilpasses disse

forholdene, sier Randi Orhammer (i midten). Terje Goa (t.v.) og Hilde Lidén (t.h.) Foto: Arnstein Olaisen

24. oktober 2019, kl. 23:30 

HAUGESUND: Barna får stor plass på temakvelden for voksne i Haugesund folkebibliotek. Temaet er barnas beste – i

og etter samlivsbrudd.

Spørsmålene er mange. Svarene er ikke entydige, og mye er komplekst. Men noe peker seg ut. Særlig ett klart råd fra

barn som er i eller har opplevd foreldres skilsmisse og samlivsbrudd.

Om lag 60 publikummere har funnet veien til Øyo-bibliotekets arrangement denne torsdagskvelden. Av disse er ca.

90 prosent kvinner.

DEL





Bjørn Orhammer

MENY
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Det kom så mange at arrangøren måtte sette ut flere stoler like før start.

– Konfliktene er den største utfordringen. Alt tilsier at foreldre bør spørre seg om det er mulig å dempe

konfliktnivået for barnas del, sier psykolog og rikskjent samlivsekspert Frode Thuen.

– Mye står på spill
Frode Thuen er en av kveldens bidragsytere med mikrofon. Han trekker fram bostedsordning og fordeling av omsorg

som et av de store spørsmålene i tilfeller der samliv er oppløst.

Han viser til forskning, som forteller at barn av skilte foreldre statistisk har større risiko for dårligere helsetilstand,

nedsatt livskvalitet og økt forekomst av selvmordstanker.

– Men de fleste barna klarer seg tross alt bra. Og de fleste foreldre er stort sett fornøyde med delt bosted for

barna, beroliger Thuen.

Han sier det er viktig at et barn får ha kontakt med begge sine foreldre, og håper den kommende justeringen av

Barneloven vil styrke barnas muligheter ved at det blir opp til en domsinstans å vurdere hvorvidt den ene skal kunne

flytte langt bort eller ei.

– Angst for å miste muligheten for omsorg for sitt barn er noe som gjør at mye står på spill for enkelte

foreldre, sier Thuen.

– Må tenke sakte
En temakveld om samlivsbrudd og barns beste er bra for alle parter, mener Randi Orhammer, leder av

Familievernkontoret på Haugalandet. Hun er deltaker i kveldens panel.

ORDSTYRER: – Barneloven skal revideres, og likeverd mellom foreldrene skal vurderes, påpekte kveldens debattleder, advokat

Ingrid Lauvås. Til høyre: Psykolog og samlivsekspert Frode Thuen. Foto: Arnstein Olaisen
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– Wow, dette har jeg ikke tenkt på før
At samlivsbrudd angår mange, og at spørsmål om barns beste i slike situasjoner stilles av mange, er grunnen til at

Øyo-biblioteket har satt temaet på dagsorden.

– Definitivt et tema som berører folk, også lokalt. Vi har alle en kollega, et familiemedlem eller er i

situasjonen selv, sier Alf H. Aronsen i Øyo-biblioteket.

Han håper noen av dem som kom, fikk innsyn i flere nyanser i en komplisert tematikk.

– Jeg håper noen har opplevd å komme til erkjennelsen av at wow, dette har jeg ikke tenkt på før. For har

noen blant publikum fått gode råd her, da har vi oppnådd noe, sier Alf H. Aronsen.

– Det går bra!
Om det kan skimtes en rød tråd i temakvelden, kan det være at det ikke finnes enkle løsninger for verken barn eller

voksne i samlivsbrudd, men at å dekke barnas behov for kontakt med begge foreldre og minst mulig konflikt er det

beste barna kan oppleve.

Dette fra ekspertene.

Men barna selv har avgitt stemme. Noen har bidratt med intervjuer til rapporten som samfunnsforsker Hilde Lidén

har vært med å utforme: «Delt bosted. Barns perspektiver og utfyllende kunnskap».

– Hvis barna settes i sentrum, hvis løsningene som blir valgt av de voksne gjøres med tanke på at det er

barnas liv dette gjelder, er det størst mulighet for å finne gode løsninger, sier samfunnsforsker Hilde Lidén.

Hun viser også til helt konkrete råd fra direkte berørte barn til foreldre:

– Ikke krangle, ikke krangle, ikke krangle.

Men også en melding fra barn som har opplevd samlivsbrudd – til andre barn som kommer ut for det samme:

– Det går bra!

FULLT HUS: Samlivsbrudd og barns beste er definitivt et tema som berører folk, også lokalt, sier Alf H. Aronsen i Øyo-biblioteket.

Foto: Arnstein Olaisen
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Flere saker

Lik Haugesunds Avis på Facebook

Les mer om: nyheter Haugesund barn oppvekst Øyo-biblioteket bibliotek Haugesund folkebibliotek

Du og 38 k andre liker dette.          Liker

MANGE: Like før start måtte arrangøren sette ut flere stoler på grunn av pågangen fra publikum. Foto: Arnstein Olaisen

Se kommentarer

Har endelig fått diagnosen: - Deilig å finne ut av det
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– Det å snakke om det vanskelige. Det finnes ingen raske løsninger. I brudd må foreldre tenke sakte, tenke

midlertidige løsninger, sier Randi Orhammer.

Orhammer sier til Haugesunds Avis at hun håper de som kom for å lytte, gikk hjem med styrket bevissthet om at

dette er komplekse saker, og at ingen er like, men at det er mulig å få råd om hva som er de beste løsningene i ulike

tilfeller.

– Å ikke stå alene om disse tingene, er sentralt. Å våge å spørre om hjelp er bra, og det er viktig at også barna

får en stemme, sier hun.

– To hjem, én barndom
Familievernkontoret i Haugesund har årlig over 300 saker der de blir meklingsinstans for foreldre som ikke kommer

til enighet.

– For barnas del, tror jeg det er viktig å huske at det handler om én barndom som skal tilpasses kanskje to

ulike hjem og nyetablerte familieliv i ulike hus. Dette er komplekst, og da er det vanskelig å skreddersy noe

som kan passe alle, sier hun.

Orhammer understreker at familievernkontoret kan bidra med hjelp til å finne gode løsninger for både foreldrene og

barna i samlivsbrudd.

– Jeg tror det er blitt lettere å tenke høyt og snakke om disse sakene. Vi er ikke et skilsmissekontor, men et

tilbud som kan gi ulike råd til forskjellige familier i den fasen de måtte være i, sier Randi Orhammer.

– Nei, det er ikke nedgang i saker
Ingrid Lauvås ledet panelsamtalen i Haugesund folkebibliotek, der også en far er representert, og samfunnsforsker

Hilde Lidén.

Ingrid Lauvås er advokat og har erfaring med en rekke saker som har havnet i rettsvesenet etter samlivsbrudd.

– Barneloven skal revideres, og likeverd mellom foreldrene skal vurderes. Det jeg ser fra min kant er at

sakene vi får til domstolen nå, er de mest kompliserte. Familievernkontoret har tatt unna mye før de

kommer til domstolene.

– Vil det si at det er nedgang i antall saker?

– Nei, det er ikke en nedgang, men sakene som kommer er de mest kompliserte, sier Ingrid Lauvås.
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LITT OM SCENER FRA ET EKTESKAP:
Ekteskapelige problemer er grunnsteinen i mange historier. Ingmar Bergman går i 
Scener fra et ekteskap rett i kjernen. Med en brannstifters iver, kaster han abort, utroskap, løgner,
alkohol, slagsmål på bålet. Det brenner varmt og godt med alle tenkelige menneskelige 
følelsesmessige skavanker i bunn: sjalusi, mindreverdighetskomplekser, egoisme, bitterhet 
og  pretensiøsest. Kort sagt: alt det spennende livet har å by på.

SCENER FRA ET EKTESKAP
– utroskap, abort, løgner, alkohol, men også håp….

2019

Bejublet i pressen!

TEATERPRAT FØR FORESTILLINGEN:
Oppmøte i lokalet Kjelleren kl. 19.00. 
(trapp ned venstre for hovedinngangen).

Leder Jon Aarsland Familievernkontor i 
Sør-Rogaland og fagperson fra Rogaland 
 Teater møtes til samtale i forkant av fore-
stillingen, med innfallsvinkel fra begges 
perspektiv og fagområde.

Forestillingen spilles på 
Hovedscenen kl. 20.00 og 
varer i 2 timer og 30 min 

Med vennlig hilsen
Iris Zetterstrøm
Rogaland Teater
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VOKSNE FOR BARN

Når du har bakgrunn fra et annet land enn 
Norge, er det vanskelig å orientere seg i det 
norske hjelpetilbudet og forstå hvilke opp-
gaver og roller de ulike instansene har.

Voksne for barn i samarbeid med den 
Litauiske ambassaden arrangerte
informasjonsmøte for «sine» innbyggere i 
Oslo-området. En fredag kveld i november 
var det fullt hus og stor interesse blant en 
engasjert og lydhør forsamling. 

Det var innlegg fra Voksne for barn om deres 
arbeid, Bufdir orienterte om norsk barnevern 
og Stiftelsen Kirkens Familievern orienterte 
om vårt arbeid. Det kan være vanskelig for 
mange å skjønne forskjellen på barnevern 
og familievern. Denne kvelden snakket vi 
mye om det. 

I midten den litauiske ambassadør Andrius Namavicius sammen generalsekretær i Voksne for barn 
Signe Horn med direktør for Stiftelsen Kirkens Familievern Hilde Barstad, hhv nummer tre og to fra 
høyre.
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Anne Kyoung Sook Øfsti stilte spørsmålet: 
Inni er vi like? Og ga en analyse av hvordan 
det marginale blir marginalt gitt sam-
funnets ulike normer og diskurser. Hun 
gikk videre med å se på familieterapeuters 
muligheter til å snakke frem nye praksiser, 
og ruske opp i seiglivete myter. 

Skal vi kunne gjøre en god jobb, må vi selv 
ha kulturell trygghet i møte med par. Cecilie 
Kolfl aat Larsen tok oss inn i dette temaet. 

KOMPETANSEBYGGING

Samfunnet forandrer seg, og vi må 
forandre oss med samfunnet. Norge 
blir stadig mer mangfoldig. Vi har 
borgere som kommer fra ulike land 
og kulturbakgrunner, og det er 
nødvendig å ha kunnskap om dette 
for å kunne gjøre en god jobb for 
familier med relasjonsproblemer. 

Derfor var parterapi i ulike kulturelle
kontekster tema for de 140 på 
ansattsamlingen i år. 

Det er viktig å ha med det vitenskapelige 
perspektivet når det gjelder par, kultur-
forskjeller og terapeutens utfordringer. Vår 
egen K Pravin Israel ved Familievern-
kontoret Sør-Rogaland forsker på dette. 
Like viktig er også å få vite hvilke utfordrin-
ger innvandrerfamilier har i møte med det 
organiserte helse-Norge. Leoul Mekonen, 
RBUP Øst og Sør, ga oss et engasjert og 
morsomt innblikk i hvordan det kan være 
å møte den norske terapeuten. Samtidig 

som det er viktig å ha en generell kunnskap 
om temaet, er det også slik at kunnskapen 
om hva som er viktig for det enkelte par fra 
et bestemt land eller region, er avgjørende 
for å få til en god samtale. Karolina Zuk ved 
kontoret i Stavanger har arbeidet særlig 
med polske par. 

Det er fl ere terapeuter og forskere som er opptatt av dette teamet, og vi fi kk innsikt fra ulike innfallsvinkler.  

Fra venstre: Anne Kyoung Sook Øfsti, Cecilie 
Kolflaat Larsen, K Pravin Israel, Leoul Mekonen 
og Karoline Zuk.
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SPISSKOMPETANSEMILJØ - FORELDREOPPFØLGING ETTER OMSORGSOVERTAGELSE

I løpet av året har SKM arbeidet med å 
revidere og bygge ut Veileder for foreldre med 
barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon. 
Det er blant annet sendt inn ny tekst vedr. 
oppfølging av foreldre med kognitive 

SKF er stolte av å ha tatt initiativet 
til og etablert Spisskompetanse-
miljøet for foreldreoppfølging etter 
omsorgsovertagelse. En viktig del av 
vårt arbeid er å se de som kanskje 
ellers ikke får et tilbud. Foreldre som 
har mistet omsorgen for barna sine, 
er en slik gruppe. Å samle inn og dele 
kunnskap er en viktig del av arbeidet. 

vansker og forslag til rammer for individuelt 
prosessløp. Arbeidet med å gjøre veilederen 
kjent i tjenesten har fortsatt, i tett samar-
beid med regionale ressursmiljø. SKM har 
hatt månedlige videokonferanser med 
ressursmiljøene, og en stedlig samling. 
Ressursmiljøene har hatt videokonferanser 
med kontaktpersoner ved familievern -
kontorene hver 3.mnd. og en stedlig samling. 
Det er utviklet en overordnet kommunika-
sjonsplan for alle ledd i kunnskapsmodellen, 
som er videreformidlet til aktuelle parter. 
Informasjonsarbeidet har fortsatt, og SKM 
har gjennom året publisert tekster i Meta-
forum, Nyhetsbrev for spisskompetansemiljø 
og Nyhetsbrev for barnevern.

I 2019 har spisskompetansemiljøet system- 
atisert erfaringskunnskap innhentet i 
tjenesten om hvordan arbeidet med foreldre- 
oppfølging etter omsorgsovertakelse treffer
familievernet, hvilke behov terapeutene 
opplever at foreldrene har, samt hvilke 
behov de selv erfarer i arbeidet med for-
eldregruppen. Arbeidet er oppsummert i 
«Rapport SKM Kartleggingsprosjekt 2018. En 
systematisk innhenting av terapeutenes 
erfaringskunnskap fra foreldreoppfølging 
etter omsorgsovertakelse i familievern-
tjenesten». Rapporten danner grunnlaget 
for foreslått individuelt prosessløp. 

Spisskompetansemiljøet (SKM) Foreldre-
oppfølging etter omsorgsovertagelse 
arbeider sammen med Bufdir for å sikre en 
kunnskapsbasert fag- og tiltaksutvikling på 
fagfeltet foreldre fratatt omsorgen for egne 
barn. Overordnet målsetning er å sette 
familievernkontorene nasjonalt i stand til å 
levere tjenester til denne foreldregruppen 
etter fastsatte faglige standarder. 
Spisskompetansemiljøet er lokalisert ved 
Familievernkontoret i Sør-Rogaland, og har 
hatt to fulle stillinger gjennom 2019. 

VI har foretatt en omfattende innhenting 
av erfaringskunnskap fra familievernkontor 
og barneverntjenester i Finnmark. SKM har 
arrangert to større konferanser der, med 
representanter fra alle familievernkontor i 
fylket, samt flere av barnverntjenestene. Her 
ble det også innhentet spesifikk erfarings-
kunnskap om det samiske perspektivet. 
Arbeidet er oppsummert i rapporten 
«Oppsummering av erfaringsinnhenting gjort 
i Finnmark April 2019. Samisk perspektiv, For-
eldreoppfølging etter omsorgsovertakelse». 
Spisskompetansemiljøet har fått veiledning 
fra Regionalt samisk kompetansesenter 
(Resak) i arbeidet med å sikre det samiske 
perspektivet.

Spisskompetansemiljøet har også i 2019 
hatt et utstrakt samarbeid med andre 
instanser og samarbeidspartnere. Det har 
gjennom hele året vært avviklet månedlige 
arbeidsmøter med Bufdir. Samarbeidet 
med brukerrepresentanter og represen-
tanter fra barneverntjenestene har fortsatt 
gjennom jevnlige arbeidsgruppemøter. 
Spisskompetansemiljøet har arrangert 
referansegruppemøter med representanter 
fra barneverntjenestene i Sør-Rogaland, 
diverse kommunalsjefer samt brukerrepre-
sentanter. Det har også vært egne samar-
beidsmøter mellom SKM og Organisasjon 

for barnevernsforeldre (OBF). Det tette 
samarbeidet med akademia har fortsatt, 
og i juni 2020 planlegger Universitetet i 
Stavanger i samarbeid med SKM å arran-
gere konferanse for fagfolk i familievern og 
barnevern. Her vil resultat fra forskning på 
fagfeltet bli presentert, som et direkte 
resultat av spisskompetansemiljøets eta-
blerte samarbeid med SKM Forskernettverk.

Fra venstre familieterapeutene Cathrine Steffensen
og Hege Helliesen Hadland i Indre Finnmark.
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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 fore-
bygge 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 diakonal forankring, og skal hjelpe 
klienter ut fra deres forutsetninger uansett sosial status, 
livsførsel, legning, religiøs tro eller politisk overbevisning.  

Stiftelsen Kirkens Familievern består ved utgangen av 
2019 av 10 familievernkontor som ligger i henholdsvis 
Øst-Finnmark, Mosjøen, Trondheim, Haugalandet, Sør- -
Rogaland, Øvre Telemark, Ringerike/Hallingdal, Otta, Follo
og Oslo.  Det er en liten sentral administrasjon i Oslo.

REDEGJØRELSE FOR FREMTIDIG UTVIKLING
Stiftelsen har i 2019 for det alt vesentlige løst målene 
som ble satt for året. Alle våre 10 kontorer har driftsavtale 
med Bufetat. Vi ønsker i 2020 fortsatt å kunne tilby våre 
tjenester i den samme grad som tidligere, samt at driften 
kan drives økonomisk forsvarlig. Alle avtaler med Bufetat 
er videreført fra 2019.

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde 
av stiftelsens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og 
resultat. 

Stiftelsens driftsinntekter har en økning fra forrige år på 
4,4 %. Økningen følger av generell styrking av familie-
vernet i 2019.

NØKKELTALL FRA RESULTATREGNSKAPET

 2019 2018
Driftsinntekter 137 692 412 131 177 690

Resultat av ordinær drift   703 364 (553 543)
Endring pensjonsforpliktelser -8 077 325 6 530 741 
Årets resultat -7 379 771 5 977 196 

Egenkapital pr. 31.12.2019 er kr 9 443 965 

Kontantstrømoppstilling viser netto reduksjon i 
 stiftelsens kontantbeholdning pr. 31.12.19 på 
kr. 656.436,- sammenlignet med 31.12.18 

FINANSIELL RISIKO
Inntektene består i hovedsak av driftstilskudd fra Bufetat. 
I henhold til driftsavtalen skal ubenyttede midler av til-
skuddet tilbakeføres. Dersom driftskostnadene overstiger 
tilskuddet, må dette dekkes av stiftelsens egenkapital. 

Løpende betalbare pensjonsutgifter dekkes i henhold til 
driftsavtalen av Bufetat, dermed er usikkerhet knyttet til 
pensjonsutgifter eliminert.   

Kredittrisikoen, likviditetsrisikoen og markedsrisikoen 
anses som liten da alle inntekter er knyttet til driftsavtaler 
i statlig regi. 

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 underskudd på -kr 7 379 771,- føres mot annen 
egenkapital. Underskuddet består av -kr 8 077 325,- i 
endring av bokført pensjonsforpliktelse og netto gaver 
og finansposter kr. 697 554,-.

ARBEIDSMIL JØ 
Det har vært et sykefravær i 2019 på totalt 7.03 %, av dette 
er 1.54 % korttidsfravær og 5.49 % langtidsfravær over 16 
dager.  

Styret anser arbeidsmiljøet i stiftelsen som tilfredsstillende
og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i
2019. Det har ikke vært skader eller ulykker i løpet av 2019.

STYRETS ÅRSBERETNING 2019
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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 sel-
skapets personalpolitikk som kjønnsdiskriminerende. 

Styret mener at det ikke gjøres forskjeller på ansatte, eller 
ved ansettelse, på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse,
seksuell orientering, hudfarge, språk, religion eller livssyn. 

Stiftelsen har ved årets utgang 182 ansatte fordelt på 48 
menn og 134 kvinner. 

Stiftelsens styre består av 4 kvinner og 3 menn, 2 kvinner 
og 1 mann er varamedlemmer. Ledergruppen består av 6 
menn og 4 kvinner. 

YTRE MIL JØ
Stiftelsen Kirkens Familievern har ingen virksomhet som 
påvirker det ytre miljø

HENDELSER ETTER BALANSEDATO 
I forbindelse med at Regjeringen, Helsedirektoratet og 
Folkehelseinstituttet har Bufdir besluttet å gjennomføre 
sterke tiltak for å minske risiko for smitte av Koronaviruset 

Covid 19. Fra og med fredag 13. mars til og med 26. mars 
vil alle familievernkontor være stengt.  

Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF) vil forholde seg til 
denne beslutningen.  

Dette medfører at alle våre kontor vil ha stengt i samme 
tidsrom og at vi videre vil følge de tiltak som til enhver 
tid vil bli påkrevet.  Det har ikke blitt varslet om permitte-
ringer av våre ansatte og det forutsettes at utbetaling av 
tilskudd til SKF sentralt og til våre 10 familievernkontor, 

vil bli effektuert i henhold til vedtatte bevilgninger for 
2020.  

SKF har løpende dialog med Bufdir i forbindelse med 
situasjonen.  Det jobbes bl.a.  med mulighet for samtaler 
med klienter ved telefonrådgivning og bruk av digitale 
flater.  

Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Oslo, 16.03.2020

Helle Dorthea Gjetrang Bård Mæland  Asbjørn Sagstad
Styreleder Nestleder Styremedlem

Øyvind Håbrekke  Birgitte Jordahl Sissel Roland
Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Lill-Mari Lande
Varamedlem
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STIFTELSESSTYRET

HELLE DORTHEA GJETRANG
(STYRELEDER)

BÅRD MÆLAND 
(NESTLEDER)

SISSEL ROLAND 
(STYREMEDLEM)

BIRGITTE JORDAHL 
(STYREMEDLEM)

ASBJØRN SAGSTAD 
(STYREMEDLEM)

ØY VIND HÅBREKKE
(STYREMEDLEM)

LILL-MARI LANDE
(STYREMEDLEM)

ROBERT WRIGHT  
(VARAMEDLEM)

VALBORG ORSET STENE 
(VARAMEDLEM)
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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 2019 hadde SKF til sammen 12 651 nye henvendelser 
av kliniske saker og meklinger. Av disse var 8 069 (64 %) 
kliniske saker og 4 582 (36 %) meklinger (se figur 1). 

STATISTIKK

MEKLINGER
36 % (4 582) SAKER

64 % (8 069)

ENDRING I ANTALL SAKER  
OG  MEKLINGER
Tabellen viser endring i antall saker og meklinger i 
perioden 2018 til 2019. Det har totalt sett vært en økning 
på 1,9 % (234 saker og meklinger), fra 12 417 til 12 651 i 
denne perioden. Tabellen viser en økning i antall kliniske 
saker på 1,4 % (108), fra 7 961 til 8 069. Og en økning i 
antall meklinger på 2,8 % (126), fra 4 456 til 4 582.

Figur 1 SKF 2019. Fordeling av saker og meklinger. Antall og prosent Tabell 1 SKF 2019. Antall saker og meklinger. Endring i antall og prosent

2018 2019
ENDRING I ABSOLUTTE TALL OG %

2018–2019

SAKER 7 961 8 069 108  (1,4 %)

MEKLINGER 4 456 4 582 126  (2,8 %)

TOTALT 12 417 12 651 234  (1,9 %)

Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF) består av 10 kontorer over hele landet. Kontorene tilbyr 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.
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ULIKE TYPER MEKLING
En skiller mellom ulike typer mekling. I 2019 var det 1 399 
(34 %) meklinger i forbindelse med separasjon. Det var 
1 282 (32 %) meklinger knyttet til brudd i samboerfor-
hold. Det var 1 264 (31 %) foreldretvist meklinger. Til 
sammen 13 saker (0 %) var tilbakesendt fra retten og 113 
saker (3 %) var flyttemeklinger (se figur 3). Til sammen-
ligning med 2018 var det 34 % (1 380) meklinger knyttet 
til separasjon, 30 % (1 186) brudd i samboerforhold og 
34 % (1 342) foreldretvist meklinger. 18 saker (0 %) var til-
bakesendt fra retten og 84 saker (2 %) var flyttemeklinger.

KONSULTASJONER
Tabellen viser antall klientkonsultasjoner i kliniske 
 samtaler og meklinger i perioden 2018 til 2019. Det har 
totalt sett vært en økning på 2,7 % (1 126 konsultasjoner)
i denne perioden, fra 41 656 konsultasjoner til 42 782. 
 Tabellen viser en økning på 2,7 % (922) for kliniske 
saker og en økning på 2,6 % (204) for meklinger i denne 
 perioden (se tabell 2).

Figur 3 SKF 2019. Fordeling av type mekling. Antall og prosent Tabell 2 SKF 2018-2019. Antall konsultasjoner. Endring i antall og prosent

FORELDRE-
TVIST
31 % (1 264)

SEPARASJON
34 % (1 399)

TILBAKESENDT
FRA RETTEN
0 % (13)

FLYTTING
3 % (131)

BRUDD I 
SAMBOER-
FORHOLD
32 % (1 282)

2018 2019
ENDRING I ABSOLUTTE TALL OG %

2018 – 2019

KLINISKE 
SAMTALER 33 645 34 567 922 (2,7 %)

MEKLINGER 8 011 8 215 204 (2,6 %)

TOTALT 41 656 42 782 1 126 (2,7 %)

ULIKE TYPER SAMTALER 
I en samtale (klinisk sak) kan det være flere tema. I 2019 
var det «Andre familietemasaker» som hyppigst var tema 
i samtalene (41 %). Deretter følger «Samlivssaker» 
(38 %), «Foreldresamarbeid» (32 %), «Risikosaker» (20 %) 
og «Barn og ungdom» (11 %) (se figur 2).

Figur 2 SKF 2019. Fordeling av tema i kliniske saker. Prosent

Samlivssaker

Andre familietema saker

Foreldre samarbeidsaker

Risikosaker

Saker med barn- og ungdom

38 %

41 %

32 %

20 %

11 %
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BARNS DELTAGELSE 
Andelen barn som deltok i samtale eller mekling i 2019 
var på 19,7 % (2 348) av totalt antall nye saker. I 2018 var 
andelen barn 19,3 % (2 395), i 2017 19,6 % (2 223), i 2016 
14,9 % (1 756) og i 2015 12,7 % (1 416) av totalt antall nye 
saker (se figur 4).

BARN I MEKLING
Andelen barn over 7 år som deltok i mekling i 2019 var 
på 26 %, andel av avsluttede meklinger (se figur 5). I 2018 
var andelen barn på 28,2 %.

Figur 4 SKF 2015-2019. Andel barn i samtaler og mekling. Andel av nye saker Figur 5 SKF 2018. Andel barn i mekling. Avsluttete meklinger Figur 6 SKF 2019. Ventetid kliniske saker. Andel og antall som får time før 
eller etter 4 uker

VENTETID – SAMTALE
Tilsammen 89 % (7 069) av de som henvendte seg til 
familievernkontorene i 2019 med ønske om samtale 
fikk det innen fire uker. Tilsammen 11 % (868) fikk time 
etter fire uker (se figur 6). I 2018 var det 90 % av de som 
henvendte seg som fikk time innen fire uker og 10 % som 
fikk time etter fire uker.

2015 2016 2017 2018 2019

12,7 %
14,9 %

19,6 % 19,7 %19,3 % 26 %
Andel barn i mekling

TIME ETTER 4 UKER
11 % (868)

TIME INNEN 4 UKER
89 % (7 069)
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MENN SOM HENVENDER SEG
Det er flest kvinner som henvender seg for å få time til 
samtale eller mekling. I 2019 var det 35 % menn og 65 % 
kvinner som tok kontakt (se figur 8).  I 2018 var andelen 
den samme.

VENTETID – MEKLING
De fleste 97 % (3 998) som begjærer mekling får time 
innen tre uker. 3 % (123) får time etter tre uker (se figur 7). 
I 2018 fikk 92 % time innen tre uker og 8 % etter tre uker.

Figur 7 SKF 2019. Ventetid mekling. Andel som får time før eller etter frist på 
3 uker.

Figur 8 SKF 2019. Andel menn og kvinner som henvender seg

ETTER FRIST
3 % (123)

INNEN 
97 % (3 998)

KVINNER
65 %

MENN
35 %

UTADRETTET ARBEID
Familievernkontorene driver ulikt utadrettet 
arbeid som:

• Undervisning/kurs/samarb.hjelpeapparat og annet.
• Veiledning/konsultasjon av hjelpeapparat
• Undervisning/veiledning av studenter
• Informasjon i media
• Støttet tilsyn
• Andre tiltak mot publikum
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Stiftelsen Kirkens Familievern
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