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Referat fra møtet i SRO 09.02.18 

Til stede: Anne Dalen, Elisabeth Torp, Leif Jørn Hvidsten (for Solveig Fiske), Lina Apesland 
Reisjø, Helene Horsfjord (for Ingrid Tenfjord), Guro Hellgren 

Ørnulf Elseth var invitert til å delta i møtet da han hadde forfall på sitt siste ordinære møte. 

Meldt forfall: Hanne Berg, Kari Næss Omvik, Tormod Kleiven  

Anne Dalen åpnet møtet med å lede oss i tidebønn fra Salmeboken. 

 

Saker: 
 
01/18 Godkjenning av referat fra møtet i SRO 25.10.17 

Referatet ble gjennomgått og bekreftet godkjent. 

 

02/18 Refleksjoner over utviklingen i feltet. 

Ørnulf Elseth innledet med en historisk gjennomgang av sine erfaringer på feltet i ca 40 år 
med interessante refleksjoner om lærdom og utvikling. Gjennomgangen var grundig og 
tankevekkende og Elseth ble oppfordret til å skrive dette ut og publisere det. Inntil videre 
scannes notatene hans og arkiveres i KR‘s arkiv unntatt offentlighet.  

Blant problemstillinger som Elseth løftet fram og som SRO samtalte om var: Hvordan sikre 
kommunikasjon mellom ulike aktører? Hvordan gå inn i en sak som tidligere kollega har 
håndtert? Kan man bruker, evt hvordan bruke folk som har forbrutt seg/gått over grenser? Er 
det for høy terskel for å frata personer ordinasjonsfullmakter? Hvordan holde bevisstheten 
oppe og sørge for trening/øvelser? Hva med gamle saker som har vært håndtert mangelfullt 
og så kommer opp igjen? Saker vil også prege lokalmiljø, aktuelt ungdomsmiljø etc i lang tid. 

 
03/18 #metoo 

SRO var invitert til en refleksjon over ulike sider ved kampanjen. Det er ønskelig at vi 
samordner evt utspill og tiltak med kommunikasjonsavdelingen og HR-seksjonen.  

Det har vært mange innspill fra ulike sentrale kirkelige aktører som har reflektert at kirken tar 
disse problemstillingene på alvor. Det har ikke kommet inn flere meldinger enn vanlig til 
Ressurssenteret, organisasjonene, eller KA og KR. Vi regner med at det ligger mange 
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historier som ikke er fortalt, men mye har nok kommet fram allerede. Kirkelig Ressurssenter 
har mottatt disse fortellingene i 20 år. Det har vært lagt til rette via Kontaktpersonordningen 
og det har vært jobbet systematisk med forebygging og forsvarlig håndtering ut fra den 
kompetansen man til enhver tid har hatt. SRO mener at alt dette er med og gir resultater. 

Videre drøftet SRO koblingen alkohol og uønskede hendelser. Alkohol senker 
dømmekraften og kan være en medvirkende faktor til uønskede hendelser. Det spørres 
også om det er sider ved den kirkelige kulturen som øker risikoen, f eks en «klemmekultur». 

Det er viktig at det snakkes om tema og om rolleforståelse slik at det ikke skapes en 
usikkerhet og utrygghet i hvordan man omgås. 

 

04/18 Veiledningsheftet. 

Veiledningsheftet for arbeidsgiverhåndtering er nå nesten ferdig revidert. Det er tatt hensyn 
til at Dnk nå er eget rettssubjekt og lovverket oppdatert i henhold til gjeldende lover. Det er 
foretatt få endringer, men blant annet har trakassering blitt utvidet fra en halv til en og en 
halv side. Korrektur og oppsett gjenstår. 

Når teksten er teknisk tilgjengelig, er det mulig for SRO sine medlemmer å se gjennom. 

Veilederen vil ligge på nettet, og SRO anbefaler at den også trykkes slik at den kan finnes 
lett tilgjengelig. I den trykte utgaven må det understrekes at oppdaterte versjoner vil finnes 
på nettet. 

Målet er at den skal være ferdig før påske. 

 

05/18 «Førstehjelpsarket» 

Helene har jobbet videre med det etter samtalen på sist møte. Det var ikke vedlagt 
innkallingen og ble ikke drøftet i møtet. Vedlegges referatet. 

 

06/18 Rapportering 

Helene orienterte om skjemaet for 2016-17 som nå er sendt ut. Nytt er at det er sendt 
rapporteringsskjema også til KR for rapportering fra de sentralkirkelige rådene. Det er lagt til 
egne spørsmål angående #metoo kampanjen. Siden denne startet høsten 2017, vil det 
antagelig ikke prege rapporteringen i stor grad. 

 

07/18 Orienteringssaker 

 Kontaktpersonordningen: det foregår samtaler mellom Ressurssenteret, BM, KA og 
KR for å få denne på plass og inngå en ny avtale 

 Evaluering av Ressurssenteret: Kirkerådet har bevilget penger til en ekstern 
evaluering. Styret for Ressurssenteret er forell oppdragsgiver. Evalueringen skal 
være ferdig innen 1. desember 2018. 

 Ressurssenteret arbeider i forhold til minoriteter, det er arbeid sammen med SKR og 
Døvekirken og det etableres nå et samarbeid med KABB 

 KFUK-KFUM: deltar i en prosjektgruppe som jobber med tryggere trosopplæring med 
politiattest og egenerklæring. I regi av Kirkelig ressurssenter på 
Trosopplæringsprosjekt. 
Revisjon av Minilederkurs for fjorårskonfirmanter (MILK): Ønsker å vekte denne 
tematikken enda mer, særlig med tanke på en seksualisert ungdomskultur og hva 
som egentlig er overgrep og grenseoverskridende atferd. Det jobbes også med et 
lederkurs for tweens som har potensiale i å ta for seg denne tematikken i enda større 
grad, gjerne som et supplement til «Velg selv» og andre ressurser utviklet for 
tweens. 
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08/18 Åpen post 

Ingen saker på Åpen post 

 

09/18 Høstens møter 

Neste møte i SRO er 25. mai. 

SRO avtalte følgende møter for høsten: 

Torsdag 20. september 
Fredag 23. november 

 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Guro Kristin Hellgren  
fung. Seksjonsleder/sekretær for SRO  
  

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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