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Oppnevning av representanter til Stiftelsen 

Kirkens Ressurssenter 

 

Sammendrag  

Kirkerådet er en av Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgreps 

overordnede samarbeidspartnere, og oppnevner to personer til Stiftelsens 

representantskap. Med bakgrunn i at Kirkerådet nå har ansvaret for forvaltning av 

tilskuddet til Ressurssenteret som gis over statsbudsjettet, er det nødvendig med en 

vurdering av hvem som kan inneha verv i styrende organer for å unngå inhabilitet. 

 

Forslag til vedtak  

 
1. Kirkerådet oppnevner Kari Gran Bø og Dagrun Eriksen som Kirkerådets 

representanter i Representantskapet for Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot 

vold og seksuelle overgrep. Oppnevningen gjelder for perioden 2014 – 2017. 

2. For samme periode oppnevnes Ingunn Rinde som varamedlem 
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Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 
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Saksorientering  

Bakgrunn 

Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep ble etablert i 1996, som 

et uttrykk for at kirken tar på alvor at overgrep, vold og krenkelser skjer mellom 

mennesker. Med Ressurssenteret ønsker kirken å bidra til arbeidet med å hele 

enkeltmenneskers skader etter overgrep og hjelpe dem med å finne gode måter å leve 

med det vonde som har skjedd, så vel som å forhindre og forebygge at nye overgrep og 

krenkelser skjer i kirke og samfunn. 

 

Virksomheten bygger sitt verdigrunnlag på tre prinsipper: Sannhet, verdighet og frihet for 

den enkelte. Erfaring med at overgriper har brukt Gud og Guds vilje som legitimering av 

krenkelser, gjør det nødvendig for kirken å ta avstand fra og formidle at denne 

sammenblanding av Gud og overgriper er misbruk av Guds navn. 

 

Ressurssenteret har i dag tilbud til både kvinner og menn, samt kurs for fagfolk og 

kirkelige ansatte. Klikk deg rundt på fanene på toppen av siden for å lese mer om våre 

tilbud. 

 

Oppnevning til representantskapet 
Norges Kristne Råd, Norges KFUK-KFUM, Kirkerådet for Den norske kirke og 

Diakonissehuset Lovisenberg utgjør stiftelsens overordnede samarbeidsparter. Disse er 

organisert i et representantskap, som blant annet oppnevner styret for stiftelsen.  

I henhold til vedtektene for Ressurssenter skal Kirkerådet oppnevne to representanter og 

et varamedlem til representantskapet. Oppnevningen gjelder for 4 år (§ 8). I lenger tid har 

det vært direktør og ass.direktør som har sittet for Kirkerådet i representantskapet, mens 

diakonirådgiver har vært vara. 

 

Med bakgrunn i at Kirkerådet nå har ansvaret for forvaltning av tilskuddet til 

Ressurssenteret som gis over statsbudsjettet kap. 1590 post 71, er det stilt spørsmål ved 

om selvstendighetskravet i stiftelseslovens § 2 er oppfylt. Det vises her til KR 34/13 med 

utredning av dette spørsmålet for Stiftelsen KIFO. De samme overveielser gjør seg 

gjeldende for Ressurssenteret. Det er i utredningen blant annet konkludert med: 

 

Det anbefales at de som utpekes til medlemmer i representantskapet av Kirkerådet 

ikke sitter i Kirkemøtet eller noen av rådsorganene og heller ikke at tilsatte 

utpekes for at selvstendighetskravet så langt som mulig skal bli ivaretatt. Dette for 

at en ikke skal komme opp i habilitetsproblemer når saker vedrørende KIFO 

eventuelt skal behandles i disse organene, jfr. forvaltningslovens habilitetsregler. 

 

De overveielser som videre er beskrevet i KR 34/13 om KIFO er også verdt å ta i 

betraktning i forhold til Ressurssenteret: 
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Det kan helt på eget grunnlag vurderes om en likevel finner at båndene mellom 

KIFO og Kirkerådet blir for tette slik vedtekten legger myndighet til Kirkerådet i 

dag. Grunnlaget for dette finner en imidlertid ikke i loven, men blir rene 

hensiktsmessighetsbetraktninger om hva KIFO og Kirkerådet finner seg 

bekvemme med. Det at Kirkerådet nå skal forvalte tilskuddet til KIFO taler for at 

det er viktig at en ikke får blanding av rollene som tilskuddsforvalter og 

tilskuddsmottaker. 

 

Ressurssenteret er orientert om at det vil bli endringer i representasjonen fra Kirkerådet 

som en konsekvens av rådets ansvar for tilskuddsforvaltning. I den forbindelse har 

Ressurssenteret ved arbeidsutvalget sendt brev til Kirkerådet hvor det blant annet heter  

 

En ber om at det vurderes om det er hensiktsmessig i forhold til Kirkerådets 

representasjon i stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, 

å etablere som fast ordning at henholdsvis Bispemøtet og Kirkemøtet oppnevner 

hver sin representant  og at Kirkemøtet også oppnevner en  vararepresentant til 

representantskapet.  

 

Kirkemøtet delegerte i 1984 alle nasjonale oppnevninger til Kirkerådet, senere er også 

internasjonale og økumeniske oppnevninger delegert til Kirkerådet (KM 13/11). Videre 

antas det at en eventuell oppnevning fra Bispemøtets side forutsetter en vedtektsendring, 

siden det i vedtektene er Kirkerådet som er beskrevet som oppnevnende instans. Dette 

sammenholdt med at det over frarådes å oppnevne representanter fra Kirkeråd, Kirkemøte 

og sekretariat foreslås det med dette at Kirkerådet oppnevner representanter som er 

uavhengig i forhold til nevnte instanser. 

 

Kandidatforslag 

Det vil være en styrke om de kandidater som oppnevnes har innsikt i det fagfeltet 

Ressurssenteret arbeider innenfor. Siden økonomi og statlige tildelinger har vært et tema 

så lenge senteret har eksistert, synes det også å være viktig å knytte til seg personer som 

kjenner det politiske miljøet. Dette kan imidlertid komme i et noe annet lys med 

omlegging av tilskuddsmidler, som på sikt vil komme som en samlet pott til Kirkerådet.  

Det fremmes forslag om at Kirkerådet oppnevner følgende personer til representantskapet 

for perioden 2014-2017: 

 

- Kari Gran Bø, dr.art 2008, f 1955 

Nytilsatt Rektor/ adm.direktør ved Diakonova, tidligere rektor ved Lovisenberg 

diakonale høgskole. Tidligere leder for Hovedstyret i Sjømannskirken – norsk 

kirke i utlandet. Hun har et bredt nettverk innenfor både helsefaglige, kirkelige og 

diakonale sammenhenger. Doktoravhandling: Verdige møter mellom 

helsearbeider og pasient i livets sluttfase - 

Profesjonsetisk tolkning av en kvalitativ empirisk studie. 

 

- Dagrun Eriksen, f 1971 

Stortingsrepresentant fra Vest-Agder i 2001-2005 og igjen fra 2006, nestleder i 

Stortingets Kirke-, undervisnings og forskningskomite. 
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Som varamedlem foreslås: 

- Ingunn Rinde, sokneprest i Vålerenga menighet, f 1965. 

Rinde har tidligere sittet i Kirkerådet, og er vel kjent med Ressurssenterets arbeid. 

De foreslåtte personer er forespurt og er motiverte for å påta seg dette vervet. 

 

Økonomisk/administrative konsekvenser 

Saken medfører ingen økonomiske- eller administrative konsekvenser for Kirkerådet. 


