
Referat Samarbeidsrådet for overgrepsfeltet (SRO) 3.9.20  
 

Anne Dalen (Kirkerådet, lokalt ansatt) Tormod Kleiven (misjonsorganisasjon), Solveig Fiske 
(Bispemøtet), Tormod Van der Hagen (personal bispedømmekontorene), Anne 
Louise Skoland og Dina Willelmse (VAKE - Kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep), 
Håvard Sporastøyl (HR Kirkerådet), Kari Næss Omvik (eksternt fagmiljø), Marianne Brekke 
(KA), Nina Brandt (Norges kirkevergelaget), Sigrid Flaata (sekretær og referent,Kirkerådet)  
 
Ikke til stede: Karin-Elin Berg (barne- og ungdomsorganisasjon), 
 
   
Mål med møtet: AU tenker det er viktig at vi i lys av pandemien har et kort møte for å være 

oppdaterte på hverandre og feltet.  
 
Nye medlemmer: Anne Louise Skoland (Ressursenteret for seksuelle overgrep)  
 
Referat: Referat fra forrige møte godkjennes på følgende måte: Sekretær sender ut forslag til referat 

på epost. i løpet av de første 14 dagene etter møtet, gir medlemmene 
tilbakemelding. Etter 14 dager regnes referatet som godkjent.  

 

Møtefrekvens: SRO har som regel ett møte i vårsemesteret og to på høsten.   
  

Sak 1/20 Godkjenning av innkalling   
Vedtak: Godkjent.  
  

Sak 2/20 Orienteringssaker  
Solveig Fiske:  

•  Rød knapp: Webinar om samtykkelovgivning 7.oktober kl 12.15. JURK leder 
webinaret.   
• Seminar ift verdensdagen i november, men ikke avklart. Ift Giske-saken i mediene er 
det viktig at vi setter fokus på språk, kjønn og omgangstone i egne sammenhenger.   
• Minne på at folk kvir seg for å bruke politiattest ift frivillige.   

  
Tormod Kleiven:   
Frokostseminar om seksuelle krenkelser, 24.september i regi av Caritas og DIGNI, hvor safeguard 
(Caritas) og et prosjekt Digni har blir presentert.   
  
Tormod Van der Hagen:  
Oppfordrer til å benytte fokuset som Giske-saken gir, til å lage system for å ta opp holdninger/ 
omgangstoner, i proste- seminaret. Temaet kommer opp jevnlig fra bla unge kvinnelige prester. Det 
er lettere å ta tak i hvis temaet har vært oppe generelt nevnt i arbeidsfellesskapene.   
  
Kari Omli:   
Temaet i Giske- saken bør tas opp i menighetsråd og staber lokalt, også.   
  
Anne-Louise Skoland:   

• Ressurssenteret har mottatt midler fra Kriminalitetsforebyggende og et foreldrekurs i 
migrantmenigheter og menigheter i Den norske kirke. Foreldre deltar på samling og 
lærer om bekymringsfull seksuell adferd. Det Jobbes mer å få til en lokal kursing av lokale 
kursholdere.   
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• Lansering av ressursheftet: Det har skjedd mitt barn, om samiske storfamilier og 
forebygging av seksuelle overgrep.  
• Utvikling av Bjørnekort: skal hjelpe barn og unge i språkliggjøringen av 
grenseoverskridende adferd. Illustrert med bilder. Oversettes til sør-samisk.   

  
Dina Willelmse:   

• Dina Willelmse jobber mer å ferdigstille ressursen kurspakke for ungdom om 
seksualitet og grenser.   

Sunt og sant 2.0. Positiv seksualitet. Kurset har et annet innsteg enn at det er skummelt og farlig. 
Bredt arbeidsgruppe fra en bredde av organisasjoner.   

• Novemberkonferansen 26/27. november er på trappene. Fysisk møte. Teologisk 
fundament og øvelser.   

  
Sigrid Flaata:   
Nye ressurser i Ressursbanken: Beredskapsplaner, instrukser og veiledere ifm med mistanke om vold, 
overgrep og omsorgssvikt er under arbeid.  
-Samarbeid med NKR om webinaret Mobbing – skjer også i kirken  
-Koronarelatert: Ressursen  Barn i sårbare livssituasjoner – Å møte barn og unge som kan ha det 
vanskelig i koronatiden er utarbeidet og lagt i www.ressursbanken.no, i samarbeid med blå Kors.   
  
Marianne Brekke:  
Rettlingslinjer for arbeidsgivere, er på vent påkorona.   
   

Sak 3/20 KA rapporten   
Innledning ved Marianne Brekke:  
Kas holdning er at KA må jobbe videre med bevisstgjøring av at etterspørsel om politiattest fra 
frivillige er viktig.   
Rapporteringen gir ikke nødvendigvis det riktige bilder. Internt drøftes det om man skal endre på 
spørsmålstillingene i undersøkelsen.   
  
Utdrag fra samtalen:   

• Bekymringsfull at det er så tilfeldig hvordan rapporteringen kan slå ut.. Kan det 
utvikles en måte som sikrer mer korrekt bilde av situasjonen?   
• Unge menneskers frivillighet er sårbar i den forstand at krav om politiattest blir i 
overkant å be om.   
• Abstrakt, rart og litt skummelt for de unge. Likevel er det viktig å etterspørre og 
heller risikere å miste noen på veien. Betydningen er så stor og viktig å løfte frem og 
sørge for at det er en kultur på å etterspørre det.   
• Kan man lage et personvernsikret skjema hvor man enkelt kan registrere 
grenseoverskridende aktivitet?   
•  I Borg er det fokus på grenseoverskridende adferd og varslingsrutiner i 
ledertreningen for konfirmantledere.   
• Det er viktig å ikke være fornøyd med at tallene i rapportene er stabile. Tallene bør 
ned når vi har en nulltoleranse.   

 
Vedtak: Saken ble drøftet.   
  

Sak 4/20 Gjennomgang handlingsplanen  
Vi samtaler om hva som er viktig at vi arbeider med frem til møtet i desember.   
Utsatt til desembermøtet, som blir et fysisk møte.   
  

http://www.ressursbanken.no/


Sak 5/20 Møteplan 2020/21  
4.desember kl 9-13.00 Vi satser på å møtes fysisk i Kirkens Hus.  
Solveig Fiske sender forslag til møtedatoer for våren.   
  

Sak 6/20 Eventuelt  
Ingen saker ble meldt.  
 


