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Referat fra møtet i SRO 20.05.16 
 

Til stede: Elisabeth Torp, Ingrid B. Tenfjord, Leif Jørn Hvidsten (for Solveig Fiske), 

Kari Næss Omvik, Tormod Kleiven, Hanne Berg, Guro Hellgren 

Under sak11/16: Silje Letmolie 

 

Meldt forfall: Solveig Fiske, Øivind Mehl Landmark, Anne Dalen, Ørnulf Elseth 

 

Elisabeth Torp åpnet møtet med å lese diktet «Sanne ord» av Jan Terje Christoffersen. 

 

Saker:  

 

06/16 Referat fra møtet 12.02.16 

Referatet var tidligere utsendt og ble bekreftet godkjent. 

 

07/16 Overgrepsfeltet og ny HR-seksjon i Kirkerådet 

I forbindelse med at Dnk overtar arbeidsgiveransvaret for kirkelige ansatte som er 

statsansatte, er det opprettet en egen HR-seksjon i Kirkerådet. Det er nå gjort et 

administrativt vedtak at HR-seksjonen skal ha et medlem i SRO. Hanne Marie Sørensen 

Berg er oppnevnt.  

SRO hadde en grundig samtale om overgrepsfeltet og utviklingen som har vært i 

arbeidet i Dnk. Videre ble det drøftet hvordan arbeidsgiver både har en plikt til å ivareta 

arbeidstaker og håndtere uønskede hendelser på en riktig måte. På 

Trosopplæringskonferansen i år, vil det bli formidlet fra et prosjekt innen 

Trosopplæringen som omhandler samtalen med barn og unge, herunder også om 

meldeplikt/taushetsplikt. 

Vedtak: SRO tar til etterretning at KR ved administrasjonen har valgt en representant 

fra HR seksjonen inn i DRO og er takknemlig for det. SRO oppfordrer HR-seksjonen og 

KA til å arbeide med hvordan utvikling av retningslinjer og samvirke kan finne sted. 

Saken tas opp igjen på neste møte. 

 

08/16 Nytt fra Kirkelig nettverk: Sammen mot overgrep 

Guro deltar i en nettverksgruppe og orienterte om arbeidet med å lage retningslinjer som 

kan brukes som en basis for de ulike planer og retningslinjer i kirkesamfunnene. SRO 

drøftet og gav tilbakemeldinger på forslag til noen begrepsdefinisjoner som Guro la 

fram. På Fagdagen for det kirkelige nettverket 7. juni vil dette materialet legges fram til 

drøfting og en endelig utforming vil skje etter fagdagen. 

 

09/16 Handlingsplanen og det Kirkelige nettverket 

I kulepunkt to heter det: Bidra til å avklare hva som skal arbeides med innenfor det 

økumeniske nettverket og hva som må gjøres innenfor Dnk. AU forslår at vi inviterer 

Knut Refsdal til neste møte i  

Dato:  27.05.2016  Vår ref: 14/2980 - 10  GKH (16/18960)   Deres ref:  
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Vedtak: SRO ønsker at Knut Refsdal inviteres til nest e møte i SRO. Sekretariatet 

følger opp. 

 

10/16 Evaluering av Kontaktpersonordningen 

I avtalen som ble inngått mellom Bispemøtet, KA, KR og Kirkelig ressurssenter, ble det 

ønsket evaluering innen 30.09.16. Kirkelig ressurssenter er ansvarlig for dette, men 

SRO har hatt en rolle i å fremme saken blant de som deltar i avtalen. 

Kontaktpersonordningen brukes noe forskjellig og det er også ulikt hvor mye de knyttes 

opp til biskopen. En viktig del av evalueringen blir å peke på veier videre i ny 

kirkeordning. 

Vedtak: Elisabeth tar initiativ til et møte med AU. Ressurssenteret tar ansvar for 

utarbeiding av en rapport som inneholder 1.fakta pr i dag når det gjelder bruk etc og 2. 

forslag til veien videre. 

 

11/16 Rapportering, innmeldte saker 2014-15 

Silje Letmolie fra KA gav en orientering om resultatene fra rapporteringen for 2014-15. 

Svarprosenten er omtrent den samme som tidligere. Antall innrapporterte saker ligge på 

omtrent samme nivå som ved de to siste rapporteringene. Tallene krever vurdering og 

avklaring, men den foreløpige rapporten til SRO omhandlet et antall på ti innrapporterte 

saker for hele landet i denne to-årsperioden. i tillegg kommer alle de sakene som ikke er 

rapportert inn til bispedømmeråd og fellesråd. 

Beredskapsplan for dette feltet finnes i ca halvparten av menighetene. Det er ca ti 

prosent økning i menigheter som forlanger politiattest av medarbeidere som ansettes til 

å arbeide innenfor barne- og ungdomssektoren. 

Vedtak: KA tar kontakt med kommunikasjonsavdelingen i KR med tanke på å lage en 

pressemelding om saken. 

 

12/16 Åpen post 

-Novemberkonferansen ble presentert.  

-søndag 4. desember er det jubileumsgudstjeneste i Oslo Domkirke i forbindelse med 

Ressurssenterets 20 års jubileum. 

-seksualisert russefeiring med økt risiko for overgrep og voldtekter ble nevnt som et 

bekymringsområde 

-lukkede miljøer og seksuelle overgrep er også et slikt bekymringstema. 

 

13/16 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Guro Hellgren  

seniorrådgiver  

  

  

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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