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Referat fra møtet i Samarbeidsråd for overgrepsproblematikk 
25.10.17 

 

Til stede: Anne Dalen, Lennart Persson (for Elisabeth Torp), Kari Næss Omvik, Tormod Kleiven, 

Hanne Berg, Solveig Fiske, Lina Apesland Reisjø, Helene Horsfjord, Guro Hellgren 

Meldt forfall: Ørnulf Elseth 

 
Åpning: vi sang nr 434 i Salmeboka, Det er navnet ditt jeg roper  

 

 
Saker: 
 
Sak 20/17 Referat fra sist møte.  
Referatet fulgte vedlagt og ble raskt gått gjennom.  
 
Sak 21/17Handlingsplanen, hvordan ligger vi an, hvordan komme i mål innen utgangen av 2018? 
 Handlingsplanen med noen kommentarer lå ved innkallingen, og denne ble brukt som basis 
for samtalen. 
Noen punkt fikk behandling i egen sak, se under.  
Punkt 2 og 3, systemforbedring og strukturer: her bemerket SRO at de imøteser at revidert Veileder 
blir ferdig og ønsker at det skjer innen utgangen av året. Når det gjelder organisatorisk modell for 
håndtering, mener SRO at det er viktig at overgrepsfeltet har en sakssvarende plass i organisasjonen, 
at det er viktig med mengdeerfaring, det trenges et støtteapparat bak de som har 
håndteringsansvar. Inntil nye ordninger er på plass, virker gjeldende ordninger. 
Oppsummert: SRO ser at arbeidet må fortsette og det trengs økonomi og strukturer for dette. Det er 
viktig med støtte for den som er arbeidsgiver/oppdragsgiver og SRO anbefaler utredning av et 
fagetisk råd på nasjonalt plan. 
 
Punkt 4 Sosiale medier og internett: Det skjer mye utvikling og bra arbeid på feltet, både innen de 
kristelige organisasjonene og i andre fagmiljø som RVTS. I Sverige skjer det også mye bra på feltet. 
Konfirmasjonstiden en viktig arena for å nå ungdom og foresatte, men nye må gjøres før 
konfirmasjonsalderen. 
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Oppsummert: SRO inviterer representanter fra Barne-ungdoms- og trosseksjonen (BUT) til neste 
møte. Ressurssenteret oppfordres til å følge med på de ulike ressursmiljøer og videreformidle 
aktuell kunnskap og eksempler på tiltak 
 
Punkt 7 Kirkelig nettverk: dette punktet er oppfylt. 
 
 
Sak 22/17 Handlingsplanen pkt 1 «Førstehjelps-arket» 
Helenes forslag til tekst ble lagt fram og drøftet. Det er viktig at det holdes kort og at nettversjonen 
har lenker hvor man kan komme videre til mer utfyllende tekst. Man var enige om at målgruppen i 
første rekke var kirkelig ansatte og at språket kunne ta høyde for det. 
Oppsummering: Helene arbeider videre med teksten og SRO får det til neste møte. 
 
 
Sak 23/1 Handlingsplanen pkt 5, «Lokalsamfunnet, der overgrep skjer» 
Tormod innledet kort og SRO samtalte om saken. Det er lite materiell om dette på norsk foreløpig. 
Av ulike utfordringer nevnes: hvordan være den presten som kommer etter en som er tatt ut av 
tjeneste? Hvordan møte familien til en som er dømt? Hva hvor det er total benekting, eller at 
handlingen erkjennes, men ikke som overgrep? Viktig å skille mellom det juridiske, det sivilrettslige 
og tillitsforhold. Ressurssenteret arbeider med disse problemstillingene. 
Oppsummert: Dette er et felt hvor det er viktig at kompetansen heves. Saken følges opp med tanke 
på utvikling av ressursmateriell og tas opp igjen på siste møte før sommeren. 
 
Punktet i handlingsplanen om å utvikle en forebyggende kultur, er det gjort mye på, men det må 
stadig holdes oppe som tema. 
 
 
Sak 24/17 Handlingsplanen pkt 6, Kontaktpersonordningen  
Elisabeths dokument om saken fulgte innkallingen. Hovedlinjene her var et forslag om færre 
kontaktpersoner og at disse skal tettere på håndteringen samt at det kan oppnevnes lokale 
støttepersoner som kan være medmenneske/sjelesørger, ikke terapeut. SRO drøftet ulike sider ved 
dette forslaget.  
Oppsummert: SRO støtter at det blir færre kontaktpersoner og at Ressurssenteret administrerer 
ordningen. Det er viktig at en ordning kommer på plass så raskt som mulig. 
 
 
Sak 25/17 Etter SRO III 
 Hvordan ser vi for oss en god og sakssvarende oppfølging av feltet? 
Saken ble utsatt. 
 
 
Sak 26/17 Åpen post 
Ingen saker ble nevnt her 
 
 
Sak 27/17Orienteringssaker:  

-Novemberkonferansen    
-Evaluering av Ressurssenteret: KR har bevilget penger til en ekstern evaluering 
-Ressurssenteret, regional satsning 
-Dark room 
-Kurs om overgrep på prostemøte ved Stavanger bispedømmekontor  
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Sak 28/17 Møter i SRO høsten 2018? 
Det ble ikke fastsatt møter for høsten 2018. møter i vårsemesteret blir: 
Fredag 9. februar og fredag 25. mai 
 
 
Sak 29/17 Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Guro Kristin Hellgren  
fung. Seksjonsleder/sekretær for SRO  
  

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
  
  
 
 
 
                                           

 
 
Mottakere: 
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