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Referat møte i SRO 13.9.19 

Til stede: Marianne Brekke (KA), Nina Brandt (Norges kirkevergelag), Tormod Kleiven 

(Normisjon) 

Håvard Sporastøyl (HR seksjon, KR), Tormod Van der Hagen (personalsjefer, Borg bispedømme),  

Solveig Fiske (biskopene, Hamar), Dina Willelmse (Kirkelig ressurssenter),  

Sigrid Flaata (sekretær, KR), Anne Dalen (leder SRO, sokneprest lokalmenighet)   

 

 

Sak 07/19  Godkjenning av innkalling og referat  

Vedtak: innkalling og referat godkjent med de kommentarer som kom frem i møtet. 

  

Sak 08/19  Orienteringssaker   

Orientering om status for Ressurssenteret v/ Dina Willelmse  

 

- I innspills- og lytterunde etter at evalueringsrapporten av Kirkelig ressurssenter 22 årige virke 

ble behovet for en sunn og trygg økonomi gjennom å inngå samarbeid løftet frem av alle deltagere. 

Det var derimot usikkert hvem ressurssenteret skal inngå samarbeid med. Ressurssenteret jobber med 

å finne veien videre. 

- Det ble holdt avslutning for Elisabeth 4.juni. Solveig Fiske fra SRO var til stede samt alle 

samarbeidspartnere. 

- Ressurssenteret søker daglig leder, med tilsetting på nyåret.  

- Ellers jobber Ressurssenteret med samisk tematikk, dobbel sårbarhet 2, 

trosopplæringskonferansen, NOKO- konferansen. 

Staben har driv og engasjement på tross av litt «turnoverfeeling». Noen saker avventer, for eksempel 

oppfølging av messer for verdighet.  

 

Orientering om NOKO (NOvemberKOnferansen)28-29.nov i Storsalen i Oslo 

I år er temaet: Ren og rettferdig – himmelen verdig? Om fellesskap, tilgivelse og seksualitet. Nytt av året er at 

arbeidsgruppen speiler bredden i samarbeidspartnere, blant annet med representanter fra   NLM og VID. 

Konferansen fungerer nettverksbyggende, da det både er mange gjengangere og også nye deltagere. 

Konferansen forsøker å holde sammen teori og praksisfeltet og gi rom for samtaler som oppstår underveis i 

konferansen.  

Medlemmer av SRO oppfordres til å delta. Leder av SRO får dekket omkostninger av Kirkerådet, mens andre 

SRO medlemmer ber sin arbeidsgiver om dekning.  

 

Orientering om DIGNIs prosjekt om makt og seksuelle krenkelser v/ Tormod Kleiven  

DIGNI er en paraplyorganisasjon som har fordelings- og og forvaltningsansvar for prosjektmidler som formidles 

til kirkelige organisasjoner via NORAD.  I kjølvannet av Metoo, kom det en oppfordring fra to departementer 

om at Den norske kirke må sørge for å kvalitetssikre arbeidet med seksuelle krenkelser i forhold til partnere 

misjonsorganisasjonene har med kirker og NGO’s utenfor Norge. Normisjon, NLM og NMS fasiliteter sammen 
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med DIGNI et prosjekt som har som mål å bidra til dette. VID er også med i dette arbeidet.  DIGNI 

gjennomfører en pilot i høst i Etiopia og Bangladesh. Målet er å få så god dialog på deres premisser som mulig 

og at DIGNI kommer med åpen holdning med åpne spørsmål om hvordan tenker de om tematikken, for så å gi 

input fra norsk erfaring, for å bidra til bevisstgjøring.  

 

Status for kampanjen Rød Knapp v/ Solveig Fiske 

- Det starta som et samarbeidsprosjekt knyttet til en kampanje som har gått i mange år. 

Kirkerådet har nå trukket seg ut av kampanjen. Som konsekvens av dette, har Solveig tatt initiativ til en 

samtale på neste styremøte i Rød knapp om fremtiden til kampanjen.  

- Hvert år er det en samling/konferanse i november. I år holdes den på kveldstid og temaet er 

kjærestevold. Målgruppa er ungdom og deres foreldre. 

-  Studietur til uka til Stockholm F Studietur til svenske Fatta 18.-19.09. De arbeider blant annet 

med forebygging av voldtekt og temaet samleie og samtykke.  

  

 

Sak 09/19  Følge opp Handlingsplan  

Det ble en grundig gjennomgang og bearbeiding av handlingsplanen. Ansvarsfeltet i handlingsplanen betyr ikke 

at SRO medlemmer skal få hjemmelekser. Det hvite heftet med veiledning til arbeidsgiver om hvordan 

håndtere saker, oppdateres av Sissel Vartdal og Marianne Letmolie. Målet er å bli ferdig i løpet av høsten. 

Kirkelig ressurssenter fortsetter å samle materiell og presentere det i SRO.  

 

Vedtak: AU tar en gjennomgang av ansvar og frister og kommer med et forslag til neste møte i SRO. 

Handlingsplanen bør være operasjonaliserbar fra 01.10.2020. 

 

 

Sak 10/19  Nettvett i kirka  

SRO så på videoene som Von kommunikasjon har produsert i samarbeid med prosjektgruppa initiert av SRO, 

om nettvett i kirka/ i kirkelige tilbud. De har bedt SRO om å drøfte markedsføring og spredning av 

materialet. SRO er veldig fornøyd med produktet. Filmene er så åpne at det er mulig å nå målet om å få i 

gang en samtale. Innspill fra SRO er følgende: 

1. Kurspakke til nye menighetsråd. Undersøk med avdelingsleder i Kirkerådet Jan Christian Kielland om 

det fortsatt er mulig å ta videoene inn i kurspakkasiden kurspakka allerede er ute. Eller sendes det ut 

som en egen «greie». 

2. Kirkerådet må legge det ut på sine sider og SoMe. 

3. Kirkevergelaget – Kan den lanseres under kirkevergelagskonferansen i oktober? KA er ansvarlig (Eide) 

4. Barne- og ungdomsorganisasjonene, da de representerer kortere vei til målgruppa 

5. Bispemøtet – biskopene presenterer videoene på sine fagdager. 

6. Trosopplæringskonferansen 

7. VID; MF; TF 

8. NKR, Norges kristne råd 

9. STL, samarbeidsrådet for tros og livssyn 

Vedtak: SRO  får videoene tilsendt med dertil enkle spørsmål, så medlemmene i SRO kan spre det ut.  
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Sak 11/19  Møteplan for våren 2020 

Onsdag 1.april, torsdag 3.september, fredag 4. desember. Alle møter er i tidsrommet kl. 9.15-13.00. 

 

 

Sak 12/19  Åpen post  

Seminar i Kristiansund, Møre bispedømme 

Det var 60 deltagere. Seminaret var forankra hos flere enn kirken, da politiet også var tilstede. 

 

Refleksjon rundt lite kunnskap i kirken lokalt om overgrep 

Mye informasjon kommer ut, men det er begrensa hvor mye menighetene orker å ta inn over seg. Å 

arbeide med en lokal plan, vil aktivisere bevisstheten rundt det.  Man finner det man skal når man 

trenger det. Det viktigste er at folk vet at det er noen å kontakte og hvordan de gjør det og hva de ikke 

skal gjøre Det er slik at de organisasjonene og kirkene som har opplevd overgrepssaker, også er best 

på feltet- de opparbeider erfaringskompetanse. Det kom frem et ønske om å tematisere beslektede 

tema, slik som åndelige overgrep, det vil si det åndelige aspektet i subkulturer rundt kirken. Det er 

viktig å glede seg over at Den norske kirke har et system for dette.   

 

Fagdag 25.september: Anne Dalen deltar. Det er en plass ledig. Den som kan, melder seg til Sigrid  

 

Husk fagdag og messe for verdighet 25.oktober i Oslo domkirke sammen med Redd Barna og andre. 

Arrangementet ligger på Facebook.  

 

23.09.19 

 

Ref. 

Sigrid  

 

 

 


