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BA KG R U N N

Den norske kirke har et nasjonalt veiledningsteam som både utsatte og 
arbeidsgiver kan benytte seg av. Teamet er til for å sikre den beste ivare-
takelse av den utsatte. 

Veiledningsteamet består av fire personer, hvorav én er juridisk konsult-
erende medlem. Kirkelig Ressurssenter er sekretariat og faglig ressurs for 
teamet.

Ordningen kan benyttes i to faser:
1. til å vurdere situasjonen og avklare handlingsalternativer for den 

utsatte og for arbeidsgiver
2. til å følge opp den utsatte gjennom håndteringen av saken og bistå 

arbeidsgiver i å ivareta den utsatte på best mulig måte

Veilederne i teamet kan kontaktes direkte eller de kan nås via Kirkelig 
Ressurssenters sekretariat. Arbeidsgiver oppfordres til å kontakte  
sekretariatet eller bruke kontaktskjema. Kontaktinformasjon og kontakt-
skjema ligger på Kirkelig Ressurssenters nettside. 

Veiledningsordningen er gratis for den utsatte. For øvrig dekkes ut- 
giftene i henhold til en avtale inngått mellom Kirkerådet, Bispemøtet,  
KA Arbeidsgiverorganisasjon og Kirkelig Ressurssenter. 

Den norske kirke skal ha lav terskel for å melde i fra om  
seksuelle overgrep eller grenseoverskridende seksuell adferd fra en  
ansatt eller frivillig medarbeider. 

Det skal være en beredskap som sikrer trygghet for å ta i mot fortellinger 
om seksuelle overgrep eller grenseoverskridende seksuell adferd begått av 
en ansatt eller frivillig medarbeider.

En del av beredskapen er å være forberedt på å ta i mot og ta vare på en 
som har vært utsatt eller lurer på om har vært utsatt for seksuelle overgrep 
eller grenseoverskridende seksuell adferd i kirkelig sammenheng.

NA S J O NA L  O RD N I N G  –  NA S J O NA LT  T E A M



BA KG R U N N

V EI LED N I N G S T E A M E T:

JON AARSLAND 

Nåværende stilling: 
Leder av Familie vern kontoret Sør-Rogaland
Utdanning: Teolog og familieterapeut 
Bosted: Nærbø på Jæren
jon.aarsland@gmail.com / 470 22 161

HÅKON AUGDAL 

Nåværende stilling: 
Pensjonist etter mange år som sykehusprest
Utdanning: Teolog og godkjent veileder 
Bosted: Tromsø
haaugd@gmail.com / 938 25 080

INGER LISE MYHRE GUTTORMSEN 

Nåværende stilling:  
Sykehusprest på Blakstad psykiatriske sykehus 
Utdanning: Teolog og master i klinisk sjelesorg 
Bosted: Drammen
inligu@hotmail.com / 951 04 414
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Bispemøtet

TURID SKORPE LANNEM

Rådgiver med hovedfag i kristendom og har også 
fulgt det kirkelige overgrepsfeltet i lang tid. 
post@kirkeligressurssenter.no / 980 65 654

ELISABETH TORP

Prest og daglig leder siden Kirkelig Ressurssenter ble 
etablert i 1996 og har lang erfaring innen det kirkelige 
overgrepsfeltet.
post@kirkeligressurssenter.no / 404 13 930

KO N S U LT EREN D E  T E A M M ED LEM : 

Kirkelig Ressurssenters 
stab er sekretariat for 
veiledningsteamet og 
representert ved:

F RA  K I RK ELI G  RE S S U R S S EN T ER :

BJØRN KRISTIAN SOKNES 

Nåværende stilling: 
Førstestatsadvokat Trøndelag statsadvokatembeter
Utdanning: Jurist 
Bosted: Trondheim

Arbeidsgiver-
organisasjon for kirkelige 
virksomheter


