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Referat møte i Samarbeidsrådet for overgrepsfeltet (SRO) 6.september 2022 

Medlemmer: Anne Dalen (Kirkerådet, lokalt ansatt) Tormod Kleiven (misjonsorganisasjon), 

Solveig Fiske (Bispemøtet), Anne Louise Skoland (VAKE), Håvard Sporastøyl (HR Kirkerådet), 

Marianne Brekke (KA), Nina Brandt (Norges kirkevergelaget), Tormod Van der Hagen 

(personal bispedømmekontorene),  

Ikke til stede: Kari Næss Omvik (eksternt fagmiljø), Karin- Elin Berg (barne- og 

ungdomsorganisasjonene) 

  

Sak 7/22  Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Innkalling godkjent.  

  

Sak 8/22  Godkjenning av prosessreferat og referat til Kirkerådet fra møte 25.mars 

2022 

Vedtak: Prosessreferat og referat til Kirkerådet ble godkjent.  

 

Sak 9/22  Orienteringssaker 

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning.  

 

Sak 10/22  Status på Handlingsplan punkt 1e 

Mål 1 i Handlingsplanen er at SRO skal bidra til kunnskap og kompetanse i overgrepsfeltet. 

Et punkt i planen som skal gjentas årlig, er at SRO skal initiere at temaet tas opp på 

eksisterende møtepunkter med kirkelige ansatte og frivillige. Vi deler med hverandre fra 

våre sammenhenger hva status er på området. 

 Vedtak: SRO oppfordrer til at temaet løftes opp på kurs i fellesråd og menighetsråd.  

  

Sak 11/22 Handlingsplan 2a  

SRO skal bidra til gode systemer for håndtering, saksbehandling og rapportering på 

nasjonalt og regionalt nivå i overgrepsfeltet. Et av punkt i planen er å bidra til 

kvalitetsutvikling av rapportering fra KA og KR. Marianne Brekke innleder og SRO drøfter 

saken.  

 Vedtak: SRO rakk ikke behandle denne saken. 

  

Sak 12/22 Handlingsplan 2c og 5 b 
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SRO skal føre en fortløpende samtale om en tilfredsstillende organisatorisk modell for 

varsling og håndtering og en velfungerende veiledningsordning ved seksuelle overgrep og 

grenseoverskridelser i Den norske kirke. Tormod Van der Hagen, Håvard Sporastøyl og Anne 

Louise Skoland er utfordret til gi en statusrapport fra sine sammenhenger.  

Det må sees i sammenheng med at SRO har som mål en velfungerende veilederordning ved 

seksuelle overgrep og grenseoverskridelser i Den norske kirke. Anne Louise innleder om 

status for arbeidet med dette. SRO drøfter saken.  

 Vedtak: SRO rakk ikke behandle denne saken.  

  

Sak 13/22 Forberede saker til desember-møtet 

 Vedtak: SRO rakk ikke behandle denne saken. 

  

Sak 14/22 Refleksjon om overgrepsfeltet og SRO sin rolle nå og fremover 

Solveig delte fra sin tjeneste i feltet. 

Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering.  

 

Sak 15/22 Åpen post   

Medlemmer i SRO inviteres til å ta opp viktige anliggender.    

 Vedtak: Det ble ikke tid til denne saken.  

 

Sak 16/21 Eventuelt    

 Kari Næss Omvik trekker seg fra SRO på grunn av sykdom. 

SRO’s periode varer til mars 2023. 

Det siste møte i SRO blir 14.mars 2023. 

 

Referent: Sigrid Flaata 

 


