
ET LIV

Konferansens målgruppe er politikere, ledere 
og ansatte i helse-, sosial-, og barne- og 
ungdomssektorer samt frivillige organisasjoner 
på Sørlandet. 

Å leve uten vold eller frykt for vold er en 
grunnleggende menneskerett. Vold i nære 
relasjoner er derfor ingen privatsak, men et 
samfunnsansvar. 

Å vokse opp med vold, eller leve med vold som 
voksen, er en stor påkjenning som kan ha store 
fysiske og psykiske konsekvenser. Tryggheten 
forsvinner og smerten over å bli utsatt for vold 
fra en person som står deg nær, kommer i 
tillegg til selve volden.
 
Hvordan kan vi forebygge og redusere 
omfanget av vold i hjemmene, slik at «et liv 
uten vold» blir noe mer enn en målsetting?

• Hvordan kan du som 
politiker bidra?

• Hvordan kan du som 
jobber med barn og unge 
gjøre en forskjell?

• Hvordan kan ansatte i 
de offentlige hjelpe-
tjenestene jobbe bedre 
sammen?

• Har vi nødvendige 
handlingsplaner, 
kompetanse og 
ressurser?

Konferanse om vold i nære relasjoner, 
Kristiansand 3. juni 



Anders Anundsen (FrP), justis- og beredskapsminister, 
har overordnet politisk ansvar for oppfølging av studien 
om vold og voldtekt i Norge (26.02.2014). Han har lang 
lokal- og rikspolitisk erfaring. I perioden 2009–2013 var 
Anundsen leder i Stortingets kontroll og konstitusjons-
komite. Anundsen tok juridisk mastergrad i 2008.
 
Solveig Horne (FrP). Barne-, likestilling- og inkluderings-
minister. Samarbeider med justisminister om oppfølging 
av vold i nære relasjoner. Hun har sittet på Stortinget fra 
Rogaland siden 2005 og har erfaring som kommune-
politiker i Sola (1995-2007) og fylkespolitiker i Rogaland 
(1999-2005).
 
Øivind Aschjem. Familierådgiver som har arbeidet med 
familievold siden 1981 og har ledet Alternativ til Vold i 
Telemark i mange år. I dag medansvarlig for nettstedet 
reddesmå.no. Aschjem har i over 30 år møtt voksne og 
barn som har levd i familier preget av vold, overgrep, 
omsorgssvikt og andre krenkelser.
 
Ada Sofie Austegard. Stine Sofies Stiftelse. Ada Sofie 
Austegard stiftet Stine Sofies Stiftelse etter at hennes 
datter Stine Sofie ble drept i Baneheia i Kristiansand 19. 
mai  2000. Stine Sofies Stiftelse jobber hver dag for blant 
annet å forebygge vold og overgrep mot barn og påvirke 
myndighetene for å styrke deres rettssikkerhet.
 
Siri Søftestad. Forsker, PhD, Avdeling for barn og unges 
psykiske helse (ABUP) på Sørlandet Sykehus. 
Initiativtaker til www.reddesmå.no. Hun har arbeidet i det 
tverretatlige samarbeidsmiljøet i Agder med tema 
seksuelle overgrep mot barn fra begynnelsen av 1990-
tallet. Hun har skrevet flere fagbøker, artikler og kronikker 
om emnet. 
 
Kirsten Lindeberg. Politimester i Agder Politidistrikt. 
Lindeberg er utdannet jurist, og har tidligere vært 
avdelingsdirektør i Statens vegvesen Aust-Agder. 
Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner er 
et prioritert saksområde for Agder politidistrikt, som 
ønsker å styrke det gode tverretatlige samarbeidet. 
 
Monica Brunner. Leder for barneverntjenesten i Kristian-
sand. Tidligere leder av barnevernvakta for Kristiansand 
og nabokommunene Søgne, Songdalen, Lillesand, 
Iveland, Vennesla, Grimstad og Birkenes kommune. 
Brunner har også vært leder for Alarm-telefonen for barn 
og unge 116111.

 

Ann-Kristin Olsen, Fylkesmann i Vest-Agder. Fylkesman-
nen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo fra 1972. 
Hun har arbeidet i politiet, blant annet som politimester i 
Halden og vært Sysselmann på Svalbard. Opptatt av 
rettsikkerhet for de som ikke selv kan ivareta den, særlig 
barn og unge.
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Stine Sofie stiftelse og

Senter for likestilling.

08.00-09.00 Registrering, kaffe og frokost
09.00-09.15 Åpning ved ordfører i Kristiansand,  
  Arvid Grundekjøn
09.15-10.00 Øyvind Aschjem, Redde Små:    
  Konsekvenser av vold 
10.00-10.15 Pause
10.15-10.35 Justisminister Anders Anundsen:  
  Regjeringens anbefalinger 
  til kommunene
10.35-10.50 Politimester Kirsten Lindeberg:   
  Politiets erfaringer med vold
  i nære relasjoner
10.50-11.00 Pause
11.00-11.30 Barne-, likestilling og inkluderings- 
  minister Solveig Horne: 
  Regjeringens arbeid for å beskytte  
  barn mot en oppvekst med vold.
11.30-12.00 Barnevernleder Monica Brunner:
  Barnevernets erfaringer med 
  vold i nære relasjoner. 
12.00- 12.45  Lunsj
12.45-13.15 Siri Søftestad, Avdeling for barn og  
  unges psykiske helse: 
  Fra politisk og faglig velvilje 
  til systematisk innsats.
13.15-13.30 Pause
13.30-14.00 Ada Sofie Austegard, Stine Sofies  
  Stiftelse: En barndom uten vold
14.00-14.15 Pause
14.15-15.00 Paneldebatt: Tor Utsogn (FrP), Eva  
  Kvelland (V), Merete Roth (H),   
  Jannicke Arnesen (Ap), Ole Hortemo  
  (stasjonssjef Kristiansand politi- 
  stasjon), Lene Biørn (Integrerings- og  
  mangfoldsdirektoratet),  Siri Søftestad  
  (Agder barne- og ungdomspsykiatri,  
  Sørlandet sykehus).
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ARRANGØR: 
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