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Referat Samarbeidsrådet for overgrepsfeltet (SRO) 4.12.20  
  
Til stede: Anne Dalen (Kirkerådet, lokalt ansatt) Tormod Kleiven (misjonsorganisasjon), Solveig Fiske 
(Bispemøtet), Tormod Van der Hagen (personal bispedømmekontorene), Anne Louise Skoland 
(Kirkelig ressurssenter), Håvard Sporastøyl (HR Kirkerådet), Kari Næss Omvik (eksternt fagmiljø), 
Karin-Elin Berg (barne- og ungdomsorganisasjon), Marianne Brekke (KA), Sigrid Flaata (sekretær og 
referent).  
  
Ikke møtt: Nina Brandt (Norges kirkevergelaget)  
  
Møtefrekvens: SRO har som regel ett møte i vårsemesteret og to på høsten.   
  
Åpning: Tormod Kleiven  
  
  

Sak 7/20 Godkjenning av innkalling   
Vedtak: Godkjent  
  

Sak 8/20 Orienteringssaker/ åpen post   
• Nytt fra Kirkelig ressurssenter:  
• Jobber fortsatt med å utvikle Foreldrekurset.  
• Søkt om videre midler fra BUFDIR med prosjektet: Det har skjedd mitt barn. Fagdag i 
Karasjok hvor dette opplegget ble brukt. Sjøberg som foreleser, Elisabeth Gerhardsen, 
også. Ønsker å bruke opplegget i sørlige samiske områder.  
• Fortsette å bruke Bjørnekort som språkliggjør det man opplever.   
• Kurspakken for ungdom gjøres lett å ta i bruk.  
• Dessverre måtte November-konferansen avlyses. Alle bidragsytere ønsker å bidra 
med det samme neste år, som er jubileumsåret.   
• Ledig to stillinger, mannsarbeid-stillingen. 70 søkere. 50 av disse var aktuelle. Er i ferd 
med å intervjue disse. Søkere også til vikariat-stillingen.   
• Ressurssenteret får fortsatt enkeltsaker, men merker ikke noen økning ift 
pandemien. De som allerede har utfordringer, rapporterer at det ikke er lettere. 
Ressurssenter får nok merke konsekvensene av pandemien senere.  
• Kontaktmøter med bispedømmene ift veilederordningen er ikke fulgt opp. Styret 
ønsker en gjennomgang av ordningen, så ting er i bevegelse. Anne Louise følger opp.   
• Jubileumshelgen – blir det noe hele helgen? Ressurssenteret vil bruke anledningen til 
å feire Ressurssenteret og sette tema på kartet. Det er ikke avklart hva som skal skje, 
men tanker er at det skal være jubileumskonferanse torsdag/fredag og gudstjeneste 
etterpå. Domkirken den helgen er ikke mulig. Vurderer Trefoldighetskirken. 
Jubileumsmiddag er også vurdert. Tar gjerne imot gode innspill.   

  
• Nytt fra Kirkerådet  

  
• Rettferdskonferansen 2020 ble gjennomgått med moderne slaveri som deltema  

  
• Global uke er gjennomført 8-15.november hvor fokus på overgrep og vold mot 
kvinner er en del av tematikken.   

  
  

• Nytt fra KA  
KA noterer seg ønsket om webinar med resultatene av undersøkelsen i regi av KA og KR.   
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• Andre orienteringssaker  

Solveig om Rød Knapp:  
 – Samtykkewebinaret hadde god deltagelse. Viktig at man har fokus på dette og er med og 
påvirker den politiske prosessen rundt at en slik lov skal på plass. Bispemøtet vil uttale seg 
positivt om det. SRO bør gå inn i dette temaet rent faglig og fikk en jurist til å gå igjennom ulike 
sider av det. Loven er litt sammensatt.  
- FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Et webinar om dette. PGA 

nedstengningen på grunn av pandemien som kom akkurat da, måtte dette avlyses.  Det ble 
laget en ramme som kunne brukes på Facebook.   

  
Håvard:  

- Ledelsen i KR har orientert om at det skal gjennomføres en ny undersøkelse om hva kvinner i 
kirken opplever i dag.   

- Ny HR-sjef i KR. Pandemien har gjort at det ikke er satt fokus i HR på SRO. Det ligger på 
trappene.    

- Aktivitetsplikten – aktivert i forhold til kvinnelige prester. Direktør har varslet at dette skal 
undersøkes og fatte nødvendige tiltak. Stor bevissthet i ledelsen.   

-  
Marianne Brekke:  

-  KA har jobbet med aktivitetsplikten og har utviklet et notat i den sammenheng, som er 
publisert. https://www.ka.no/sak/article/1566499  

  
Anne Dalen:  

-Anbefaler ny bok «Vett på nett»   
  

Sak 9/20 Gjennomgang handlingsplanen  
Handlingsplanen ble gjennomgått og endret. Endringer med kommentarer ligger i selve dokumentet. 
Vedtak: AU gjennomgår forslagene og lager nytt utkast.   
  
  

Sak 10/20 Møteplan 2021   
27.april 9-12  
9.september 9-12  
9.desember 9-12.   
   
  

Sak 11/20 Eventuelt  
Ingen saker   
 

https://www.ka.no/sak/article/1566499

