
 

Årsrapport 2020 
 

 

Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep har til formål å virkeliggjøre kirkesamfunnenes diakonale oppdrag i møte med mennesker 

utsatt for vold og seksuelle overgrep. 

Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep utfører sitt diakonale oppdrag under visjonen: VED DEN UTSATTES SIDE 

Oppdraget realiseres gjennom disse verdiene: VERDIGHET - ÅPENHET – RETTFERDIGHET 

Kirkelig Ressurssenter har fire strategiske mål: ett mål for hvert av de tre virksomhetsområdene FOREBYGGING, BEARBEIDING OG HÅNDTERING, og et mål for 

ORGANISASJONSUTVIKLING.  

 

Kirkelig Ressurssenter startet året med den tradisjonelle Helligtrekongersfest for brukere og frivillige, og fortsatte med stor reise-, møte og kursvirksomhet. 

Første mars var ny daglig leder, Anne Louise Skoland på plass.  

 

Den tolvte mars ble landet stengt ned på grunn av koronapandemien. All reisevirksomhet opphørte, arrangementer ble avlyst eller utsatt og mange planer 

måtte gjøres om på. Kontakt og møter har gjennom året i stor grad funnet sted digitalt, og bare unntaksvis har fysiske samlinger blitt gjennomført. Ansatte 

har deltatt på digitale kurs og individuell veiledning har i stor grad foregått digitalt. I vårsemesteret var ansatte med og bidro på tre ulike webinarer som var 

den eneste mulige måten å tilby fagsamlinger på. Én ansatt gjennomførte Universitetet i Agders innføringskurs i sexologi for helsearbeidere via Zoom. I 

høstsemesteret ble det så vidt mulig å reise til Karasjok for å gjennomføre fagdagen i tilknytning til satsningen Dobbel sårbarhet – Trygge rom (se under).   

 

Novemberkonferansen ble planlagt med Hans Stifoss-Hanssen (VID vitenskapelige høgskole) og Kari Margrete Solvang (Norsk Luthersk Misjonssamband) i 

arbeidsgruppa foruten staben, men det ble til slutt ikke mulig å gjennomføre konferansen verken fysisk eller digitalt. Mannshelga som årlig gjennomføres i 

samarbeid med Senter for seksuelt misbrukte menn (SSMM) og Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep i Oslo (SMISO-Oslo) ble først forsøkt utsatt, 

før den måtte avlyses.  

 



Tilbudene knyttet til bearbeiding som støttesamtaler og fellesskapstilbud som «Middag & kveldsbønn» gikk som normalt i januar og februar. Etter tolvte 

mars så vi en markant økning i etterspørselen etter samtaler, behovet for samtaler har holdt seg høyt gjennom hele året. Samtalene kunne ikke foregå i våre 

lokaler, men ble flyttet fra samtalerommet til telefon, Teams eller utendørs. Etter hvert ble det lov å også tilby samtaler i smitteverntrygge rammer, også på 

huset. Middag & kveldsbønn fikk en digital utforming, mens Pilegrimsvandringen i juni kunne gjennomføres på ordinært vis og med ekstra mange deltakere 

dette året.  

 

Representantskapet  

Oppnevnt av de samarbeidende parter: Kirkerådet for Den norske kirke: Runo Lilleaasen, Kristin Fehn og vara Elisabeth Thorsen. Norges Kristne Råd: Erhard 

Hermansen, Sindre Bostad og vara Karin Randsborg Thompson. Norges KFUK-KFUM: Øystein Magelssen (representantskapets leder) og Maria Saxegaard. Blå 

Kors Norge: Trine Stensen og vara Amund Gillebo. 

Styret  

Følgende utgjorde Ressurssenterets styre fram til 28. august: Bjørn Hareide (styreleder), Helen Bjørnøy (nestleder), Anne Skoglund, Tormod Kleiven og 

Øyvind Haraldseid. Varamedlemmer: Lise O. Luther, Lina Apesland Reisjø og Elisa Stokka.  Fra 28. august utgjorde følgende personer styret: Helen Bjørnøy 

(leder), Tormod Kleiven (nestleder), Anne Skoglund, Øyvind Haraldseid og Lise O. Luther. Varamedlemmer: Marta Botne, Ingrid Løining Ørum og Silje 

Mathea Kleftås Nygård.  

Prosjekter – særskilte tiltak, med prosjektslutt i 2020 

Prosjektet Dobbel Sårbarhet – Trygge rom er støttet av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (bevilget desember 2018). Prosjektet er et samarbeid med 

Samisk kirkeråd, samiske fagmiljøer og samiske kirkelige miljøer om å utvikle ressursmateriell ut fra språklige, kontekstuelle og kulturelle behov ved 

forebygging av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner i tre samiske språkområder (sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk). Arbeidet bygger videre på de 

erfaringer som er gjort i arbeidet med prosjektene Dobbel sårbarhet og Det har skjedd mitt barn. I løpet av året har en arbeidsgruppe bestående av prosten 

i Indre Finnmark prosti Egil Lønmo, prosten i Alta prosti Anne Skoglund, psykologspesialist ved SANKS Elisabeth Gerhardsen, førsteamanuensis Lovisa 

Mienna Sjøberg ved Sámi allaskuvla/Samisk høgskole og tre fra staben utarbeidet og gjennomført en fagdag i Karasjok for kirkelige ansatte. I arbeidet med å 

utvikle en sørsamisk ressurs, har Meerke Krihke Leine Bientie vært en sentral samarbeidspart.  Bientie har bidratt som prosjektleder og utvikler av 

følelelseskortstokken Beeretjekåahrth med veileder, et verktøy til bruk i sørsamisk kirke- og samfunnsliv for å sette ord på følelser, store som små, vonde 

som gode. Beeretjekåarhth følelseskort er helt unik og utviklet spesifikt for bruk i Saepmie. Johan Inge Greff, familieterapeut ved SANKS og to fra staben har 

bidratt til og fulgt arbeidet. Marita Kristin Eilertsen står for design i samarbeid med Bientie. Det er søkt Bufdir om midler til å videreføre dette arbeidet og 

utvikle følelseskort med veileder også på lulesamisk og nordsamisk.  



Prosjekter – særskilte tiltak, med prosjektstart i 2020 

Prosjektet Foreldrekurs for å forebygge og bekjempe skadelig seksuell atferd blant barn og unge, ble tildelt midler etter søknad til Kriminalitetsforebyggende 

med søknadsfrist 1. april. Arbeidet kom godt i gang i august og vil fullføres i 2021. Det er inngått avtale med VON kommunikasjon om utforming av 

kurspakken, slik at presentasjonen kan kommunisere godt med målgruppen. Kurset vil utvikles i to versjoner, én versjon som det er tenkt at kristne 

menigheter og forsamlinger kan tilby foreldre, foresatte og omsorgspersoner for barn i alderen 9-13 år. Den andre versjonen vil utformes slik at kurset kan 

brukes i ikke-kristne trossamfunn. Spesifikt for kurset er at det har en metodikk og utforming som gir rom for refleksjon om egne verdier og holdninger i 

møte med faglig kunnskap om sunn seksuell utvikling, og bekymringsfull og skadelig seksuell atferd hos barn og unge. Kurset vil ferdigstilles og lanseres i 

2021. 

Messe for verdighet 

Messe for verdighet har vært en sentral og viktig satsning over mange år. Vi har som mål å bidra til at slike solidaritetsgudstjenester finner sted innenfor 

hele bredden av det kirkelige landskapet. Det er etablert samarbeid og kontakt i en rekke byer og steder. Domkirkene i Den norske kirke har fått en særlig 

rolle i å vise solidaritet med utsatte for vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner, og for å sette søkelys på forebygging av overgrep og gi rom for 

bearbeiding når det først har skjedd. Tre messer for verdighet er gjennomført, to av dem før nedstengningen, mens de fleste steder er messene utsatt til 

neste år. Det har imidlertid vært god kontakt med arbeidsgruppene rundt i landet også dette året. 

Økonomi 

2020 ble avsluttet med et resultat (før overføringer og disposisjoner) på kr 655 443,-. Mindreforbruket skyldes i stor grad vakanse i stilling og lav aktivitet på 

grunn av koronasituasjonen. Midlene blir lagt til egenkapitalen. 

Inntektssiden utgjøres i hovedsak av statlige overføringer via Kirkerådet for Den norske kirke, kirkeofringer og Norges Kristne Råd. Fordi det ikke ble mulig å 

gjennomføre ordinære gudstjenester store deler av året, opplevde vi en nedgang i inntekter fra kirkeoffer.  I tillegg har vi i 2020 fått prosjektmidler fra 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Kriminalitetsforebyggende og fra Kirkerådet. 

Lønnsutgifter og godtgjøring utgjør en stor del av driftsutgiftene, og driftsregnskapet avspeiler koronasituasjonens følger for årets aktivitetsnivå. 
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Tiltak i 
langtidsplanen 

(Hoved)mål Mål Tiltak Måltall/kvalitetsmål Vurdering 

 FOREBYGGING 
Forhindre at overgrep 
skjer i kirkelige 
miljøer, gjennom å 
spre kunnskap, skape 
større bevissthet og 
bidra til 
forebyggingstiltak og 
avdekking 

    

Jobbe med å involvere 
menighet/forsamling og 
nærstående til barn og 
unge i det forebyggende 
arbeidet 

 Formidle overgrepskunnskap 
og samtalekompetanse, og 
gi hjelp til å formidle 
seksualitet og grensesetting, 
til kirkelig ansatte og 
frivillige 

Kurs for kirkelig ansatte og 
frivillige lokalt 
 
 
 

3 kurs 
70 deltakere 
 
To ansatte planlegge og 
gjennomføre sammen 
 
Gode tilbakemeldinger 
 
 
 

Raufoss 2. mars (Stiftslaget til 
KUFO i Hamar bd., 16 deltakere), 
Stjørdal 6. mars (Nidaros 
konfirmant-lærerforum, 35 delt) 
og Færder fellesråd (25 delt). 
Lokale arrangører melder om 
gode tilbakemeldinger på våre 
bidrag.  
 
 
Webinar ROK (Rus Oppvekst 
Kirke: Blå Kors/IKO/KFUK-M/KRS) 
28. april 
(1150 ca. tall kombinert live-
deltakere og seertall i opptak). 

 

Årsrapportering per 31. desember. Årsplan 2020 med Langtidsplan 2017-2020
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Tiltak i 
langtidsplanen 

(Hoved)mål Mål Tiltak Måltall/kvalitetsmål Vurdering 

Evalueringsskjema, KRS’ bidrag 
fikk gode tilbakemeldinger. 
 
Webinar Trygge kirker (KR og 
NKR) 9. juni.  
 
Det var tett samarbeid i stab i 
forberedelsene til alle 
arrangementer. På Raufoss og i 
Stjørdal deltok to medarbeidere, 
mens én medarbeider deltok på 
Færder og på de to webinarene.  
 
KRS skulle bidratt på 
fagkonferansen «Unge Lovende» 
på MF i oktober, seminaret ble 
utsatt til våren 2021 fordi 
seminaret ikke egnet seg for 
digital gjennomføring. 
Frokostmøte 10.12 (i regi av 
Kirkerådet) Om trygge rom for 
barn og unge - også på nett ble 
fulgt av 38 
enkeltpersoner/staber. Gode 
tilbakemeldinger.  

Holde kurs og skape 
faglige møteplasser for 
arbeid med barn, ungdom 
og sårbarhet 
 
Bygge 
samtalekompetanse hos 
dem som møter barn og 
unge i samtale 
 
 
Bidra til bevissthet om 
trygg bruk av sosiale 
medier i kristne 
sammenhenger, og gi 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medvirkning på Veien til 
prestetjeneste  
 
 
Innføringskurs for studenter 
 
 
 
Samarbeide med VID/MF om 
undervisning for masterstudenter  
 
 
 
Tilby undervisning på PKU ved 
Lovisenberg Diakonale Sykehus  

1 VTP-samling (O2) på 
Granavolden 
 
 
 
 
2 kurskvelder, 12 deltakere fra 
MF og TF 
 
 
Halv undervisningsdag på KRS 
 
 
 
Halv fagdag på KRS 

Webinar til Bispemøtet til bruk i 
alle bispedømmer i juni. 
Deltakelse Oslo bispedømmes 
regionale arrangement på 
Holmen hotell 16. juni. 
 
6 prestestudenter deltok. 
 
To ansatte deltok i digital 
undervisning på VID for 10 
studenter. Gode tilbakemeldinger 
i evaluering hos faglærer.  
 
Det har vært kontakt med LDS og 
det blir undervisning våren 2021 
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Tiltak i 
langtidsplanen 

(Hoved)mål Mål Tiltak Måltall/kvalitetsmål Vurdering 

innspill til hvordan en kan 
hjelpe barn og ungdom til 
å ta trygge valg på sosiale 
medier 
 
 

 
 
Tilby kurs for barne- og 
ungdomsledere i aktuelle 
organisasjoner / kirkesamfunn/  
kristne sammenhenger 

 
 
Kurs i 3 ulike org./krk.smf./kr.smh 
 
 
 
 
For alle ovennevnte tiltak:  
-To ansatte planlegge og 
gjennomføre sammen 
-Gode tilbakemeldinger 
 

 
Grunnet koronasituasjonen har vi 
ikke vært pågående for å få nye 
oppdrag. 
 
 
 
Oppsummert: To ansatte eller 
flere har vært delaktige i 
planlegging og gjennomføring og 
det er kommet gode 
tilbakemeldinger fra arrangører 
og deltakere.  

   Undervise relevante eksterne 
steder på bestilling  

4 steder og 80 deltakere 
 
Utvikle kontekstuelle opplegg i 
tråd med bestilling 
 
Gode tilbakemeldinger 

Rådgivning til Sjømannskirken om 
undervisning om kropp og 
grenser for konfirmanter.  
 
Grunnet koronasituasjonen 
stoppet etterspørselen opp etter 
12. mars. 
 
 
 
 

Bidra til å skape et 
relevant språk om 
seksualitet, overgrep og 
vold i kristne 
sammenhenger der dette 
mangler 

  
 

Dobbel sårbarhet II. Oppfølging 
og videre utvikling av prosjektet 
Dobbel sårbarhet. Bidra til å 
skape trygge rom i de tre 
språkområdene innen samisk 
kirkeliv. Samarbeid med Samisk 
kirkeråd, sør-samisk menighet, 
prosten i Indre Finnmark prosti og 
kirka i Tysfjord. 
 

Inngå formelle avtaler med 
samarbeidsparter. Opprette og 
følge opp arbeidsgrupper i de tre 
samiske språkområdene. Utvikle 
konkrete kontekstuelle opplegg 
og materiell. Utforme plan for 
markedsføring og videre bruk. 
Rapportere til Bufdir innen 
utgangen av året.  

Nordsamisk område: Fagdag for 
kirkelige ansatte i Karasjok kirke 
5. oktober (20 ansatte + 5 med på 
Teams fra blant annet Svenska 
Kyrkan) forberedt og gjennomført 
i samarbeid med prost Egil 
Lønmo, prost Anne Skoglund, 
Elisabeth Gerhardsen ved SANKS 
og Lovisa Mienna Sjøberg ved 
Samisk Høgskole.  
Sørsamisk område: Snakkekort er 
utviklet av Meerke Krihke Leine 
Bientie og designet av Marita 
Eilertsen. Johan Inge Graff fra 
SANKS har også deltatt i 
prosessen. Det blir utarbeidet et 
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Tiltak i 
langtidsplanen 

(Hoved)mål Mål Tiltak Måltall/kvalitetsmål Vurdering 

promoteringsopplegg og 
lansering i 2021. Dette er en stor 
satsning som på sikt også vil 
innebære kortpakker på 
nordsamisk og lulesamisk hvis 
friske midler kan tilføres.  
Lulesamisk område: Grunnet 
personalsituasjonen i kirka måtte 
planlagt satsning utgå.  

 
 
 

  Utvikle kurs for tweensforeldre til 
bruk i menigheter og kristne 
sammenhenger.  

 Våren 2020 ble det søkt om og 
tildelt midler til prosjektet fra 
Kriminalitetsforebyggende. 
Prosjektet er godt i gang, og vil 
fullføres kommende år. Von 
Kommunikasjon er engasjert for å 
få til en god 
design/layout/presentasjon. Det 
er knyttet en arbeidsgruppe til 
prosjektet.  

Samarbeide med nye 
aktører om forebyggende 
tiltak for barn og unge, og 
stimulere til faglig arbeid 
og forskning på feltet 

 
 

 Trosopplæringsprosjektet 
«Kurspakke om seksualitet og 
grenser hos unge ledere» (fått 
midler fra Kirkerådet)  
 

Sluttføre arbeidet med 
kurspakken for unge ledere, for å 
forebygge at disse gjør og/eller 
blir utsatt for grensekrenkelse, til 
bruk i menigheter og 
organisasjoner.  
 
Lykkes i å markedsføre 
kurspakken. 
 
 
 
Kurspakken tas i bruk i kirkelige 
organisasjoner og ulike 
kirkesamfunn. 

Kurspakken ble ferdigstilt til 
årsskiftet.  
 
 
 
 
Det ble søkt om og mottatt friske 
midler for 2021 fra Kirkerådet til 
markedsføring og utvikling av 
instruksjonsmateriell.  
 
 
Før nedstengning på grunn av 
koronasituasjonen var det stor 
etterspørsel etter kurspakken.  

 BEARBEIDING 
Møte kvinner og 
menn utsatt for vold 
og seksuelle overgrep 
med et kirkelig tilbud 
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Tiltak i 
langtidsplanen 

(Hoved)mål Mål Tiltak Måltall/kvalitetsmål Vurdering 

som er til hjelp i 
situasjonen 

STYRKE VÅR 
LANDSDEKKENDE 
VIRKSOMHET MED 
UTGANGSPUNKT I 11 
STORE BYER I NORGE. 
STIFTELSENS 4 
SAMARBEIDENDE PARTER 
ER LANDSDEKKENDE OG 
REPRESENTERER EN 
BREDDE MED MANGE 
ANSATTE OG FRIVILLIGE. 

 Individuell kontakt for å 
avklare og bearbeide 
overgrepserfaringer, bistand 
til å få relevant hjelp og til å 
melde fra om overgrep til 
kirkelige eller andre 
instanser. 

Tilby støttesamtaler ved KRS 70 samtaler  
 
 
10 nye til samtale: 
8 kvinner og 2 menn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samtaletilbudet rekrutterer minst 
4 nye til relasjonsbyggende tiltak 
 
 

Det har vært 320 samtaler i løpet 
av året, inkludert 12 
enkelthenvendelser (med 12 
enkeltpersoner) på telefon. Det er 
langt flere enn fjoråret. 
Samtalene er fordelt på 4 menn 
og 20 kvinner (sjekk før 
styremøtet)  
Samtaler har funnet sted på 
huset, ute på tur, over telefon og 
på Teams. Det har jevnlig vært 
samtaler med enkelte brukere. I 
tillegg til samtaler har det vært 
mye kontakt på sms, disse er ikke 
talt opp.  
 
Rekruttering til 
relasjonsbyggende tiltak har vært 
begrenset pga. 
restriksjoner/koronasituasjonen 
(se under). 

 Regionale tiltak  Tilby relasjonsbyggende 
tiltak ved Ressurssenteret, 
for region øst. 

Kveldsgudstjeneste m/middag 
(«Middag og kveldsbønn») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilegrimsvandring 
 
 
 
 
 

1 gang i måneden 
Øke oppslutningen 
Utvikle liturgien i samarbeid med 
deltakerne 
 
 
 
 
 
 
 
1 gang hvert semester 
Øke oppslutningen 
Godt samarbeid med kirkene 
langs ledene 
 
 

«Middag & kveldsbønn» fant sted 
som vanlig, på huset i januar og 
februar. Fra mars og til 
sommeren ble det lagt ut 
ressurser på Facebook, 
Laget et påskehefte, avholdt en 
samling på Zoom og en samling i 
Lovisenbergkirka. Om høsten har 
det månedlig blitt arrangert 
digitale «Middag & kveldsbønn» 
med alt fra to til tolv deltakere. 
  
Pilegrimsvandringen ble arrangert 
19. juni. Ny stopp utenfor Oslo 
bispegård / Olavsklosterruinene 
med historiefortelling ved 
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Tiltak i 
langtidsplanen 

(Hoved)mål Mål Tiltak Måltall/kvalitetsmål Vurdering 

 
 
 
 
Samtalegruppe om høsten 
 
 

 
 
 
 
4-6 gruppedeltakere i 6 samlinger  
 
 
 
 
75 deltakere for alle arrangement 
totalt 
Utvikle tilbakemeldingsrutine 

Magnar Helgheim. Økt deltakelse 
fra fjoråret (totalt 15 vandrere). 
 
Smittevern/koronasituasjonen 
gjorde det umulig å arrangere 
samtalegruppe. 
 
 
Tilbakemeldingsrutine er ikke 
utviklet (bl.a. fordi det bryter med 
noe av det uformelle ved sosiale 
sammenkomster). 
 
 

Forankre Messe for 
verdighet og en tilhørende 
fagdag i 11 byer i Norge 
med domkirke, som et 
bredt samarbeidstiltak 

 Årlige møteplasser over hele 
landet: Fellesskap på tvers 
innen det lokale kirkelige 
miljøet og sammen med 
andre faglige aktører i 
satsingen innen 
overgrepsfeltet. 
 
 
 
 
 
 
 

Medvirke til at det holdes Messe 
for verdighet i hele landet 
 
Medvirke til at det arrangeres 
fagdag for verdighet 
 

Messe for verdighet i 10 
domkirker 
 
Fagdag for verdighet i 4 byer 
 
 
 
 
Messe for verdighet i 3 bykirker 
 
 
 
Messe for verdighet i 3 lokalkirker 
 
MFV fører til samarbeid lokalt, 
også om andre tiltak 
MFV får medieomtale lokalt 
 

Bodø domkirke 23. februar (40) 
Oslo domkirke 23. oktober (65) 
 
Arendal, Trefoldighetskirken, 6. 
februar (70) i forbindelse med 
fagdag for ansatte i prostiet.  
Oslo, Storsalen, 23. oktober (120) 
 
Arendal, Trefoldighetskirken, 6. 
februar (100).  
 
Restriksjoner pga. korona i mars 
og utover har ført til mange 
avlysninger og utsettelser.  
KRS deltar i regionale og lokale 
komiteer og arbeidsgrupper for 
fagdager og grupper, og har vært 
med på planleggingsmøter 
(digitalt) selv om arrangement 
utsettes. 

 BEARBEIDING forts     
Rekruttere, utruste og 
veilede regionale 
gruppeledere 
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Tiltak i 
langtidsplanen 

(Hoved)mål Mål Tiltak Måltall/kvalitetsmål Vurdering 

Gjennomføre en nasjonal 
inspirasjonssamling for de 
regionalt engasjerte i 
bearbeidende tilbud, for 
erfarings- og 
kunnskapsdeling 
Initiere INGEN SKAL BÆRE 
ALENE tiltak over hele 
landet 
 
Etablere avgrensede 
gruppefellesskapstilbud til 
voksne utsatte kvinner og 
menn 

 Formidling av relevant 
fagkunnskap og fellesskap 
som styrker tilhørighet og 
solidaritet hos engasjerte og 
berørte av overgrep 
 

Utvikle fellesskapstilbud til 
voksne med overgrepserfaring 
 

Tilbud i 3 domkirkebyer 
 
Tilbudet har lokalt eierskap 
Tilbudet utvikles og gjennomføres 
i samarbeid med flere aktører 
 
 
 
 

Oppfølging og utvikling av 
gruppetilbudet er satt på vent på 
grunn av koronasituasjonen. 
 

Det fins et godt tilbud i 
Kristiansand, Stavanger ville ha 
satt i gang dersom pandemien 
ikke hadde rammet. 

I Tysfjord er tilbudet lagt ned, 
forhåpentligvis kan det starte 
igjen på sikt. 
I Bodø var det i februar formelle 
samtaler om å koble det til 
studenttjenesten, noe som vil 
følges opp neste år. 
 

Ivaretakelse av unge med 
grenseoverskridende 
atferd i lokalmenigheten 

  Veilede kirkelige medarbeidere 
som har samtaler med involverte 
i overgrepssaker. 

8 samtaler 
Gi relevante råd 
Involvere veiledningsteamet ved 
behov 
 
 

Det har vært 1 sak av denne 
typen i 2020, med flere samtaler. 

Arbeide målrettet med 
henvendelse til, utvikling 
av verktøy og 
gjennomføring av egne 
tilbud til utsatte menn  
 
 
 
 
 

Nasjonale tiltak Tilby relasjonsbyggende 
tiltak  

Helligtrekongersfest  
 
 
 
 
 
 
Nasjonal Mannshelg sammen 
med SSMM, 12.-14. juni ledet av 
Mike Lew 

20 deltakere 
Involvere frivillige og brukere 
 
 
 
 
 
30 deltakere 
Rekruttere nye deltakere 
Få med flere samarbeidspartnere 

Helligtrekongersfesten samlet 20 
deltakere foruten staben. 
Frivillige og brukere var involvert i 
forberedelser og gjennomføring, 
foruten eksterne bidragsytere 
(sang og foredrag).  
 
 
Mannshelga ble først utsatt til 
13.-15. sept., men måtte 
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Tiltak i 
langtidsplanen 

(Hoved)mål Mål Tiltak Måltall/kvalitetsmål Vurdering 

Gjennomføre et nasjonalt 
møtepunkt for voksne 
utsatte kvinner og menn 

 
 
 
 
Dagssamling (lørdager) for menn i 
samarbeid med SMI-Oslo og 
SSMM  

 
 
 
 
10 deltakere, 
1 lørdag i semesteret 
Kvalitetssikret opplegg 
Gode tilbakemeldinger 
 
 

dessverre avlyses pga. 
smittevernregler/koronasituasj. 
 
 
Den planlagte lørdagssamlingen i 
mars ble avlyst, høstsamlingen 
var ikke mulig å arrangere pga. 
smittevernregler/koronasituasj. 

      
Produsere en ny norsk 
(nordisk) fagbok om 
overgrepskunnskap: «Du 
ser det ikke på meg» 
traumebevisst diakonal 
praksis i møte med voksne 
utsatte kvinner og menn. 

  
  

Se BEF   

Etablere et 
erfaringsforum for 
brukere som sikrer 
brukerperspektivet på de 
bearbeidende tiltakene 

 Brukererfaringsforum (BEF): 
Overgrepsutsatte kvinner og 
menn formidler sine 
erfaringer i en kristen 
sammenheng, og utforsker 
hva som kan bedre 
livskvaliteten for voksne 
utsatte i den lokale 
sammenhengen de tilhører 
 
 
 
 
 

Utvikle og ferdigstille materiell 
(bok/ressurshefte) til bruk i 
menigheter, forsamlinger og 
kirker. Nedsette arbeidsgruppe og 
utvikle plan for prosessen. Søke 
avtale med et kristent forlag om 
publisering. 
Søke eksterne midler til 
gjennomføring. 

Bok/ressurshefte lanseres 
God etterspørsel 
Medieoppmerksomhet gis 

Dette utsettes, videreutvikles og 
holdes i. Hvilken form det vil få, 
vil være en oppgave for 2021. 

  Utvikle nye liturgier  Liturgisk verksted for brukere og 
fremtredende fagfolk  

1 helgesamling  
Nye liturgiske ressurser utviklet 

Liturgiprosjektet har også vært 
preget av Covid-19-situasjonen og 
vil videreutvikles inn i 2021 og 
planlegger lansering på 
Jubileumskonferansen. 
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Tiltak i 
langtidsplanen 

(Hoved)mål Mål Tiltak Måltall/kvalitetsmål Vurdering 

Videreutvikle og formidle 
kunnskap og tilpasset 
veiledningsmateriell om 
håndtering av 
overgrepssaker og gi råd 
om håndtering, og spre 
kunnskapen gjennom 
fagdager og nettsider 

HÅNDTERING 
Bidra til trygg og 
korrekt håndtering av 
krenkelsessaker, et 
overordnet blikk på 
helheten og et særlig 
fokus på at den 
utsatte blir best mulig 
ivaretatt 

Veilede/ledsage/støtte 
utsatte i  
kirkelig sammenheng i 
håndteringsprosesser 
 
Veilede 
håndteringsansvarlige og 
støttepersoner som er 
involvert i håndtering av 
enkeltsaker lokalt 

Drifte Veiledningsordningen og 
gjøre den godt kjent innenfor Dnk 
og i de felleskirkelige miljøer. 
 
Veiledningsteamet involveres i 
aktuelle saker.  
 
Rådgivningspraksis tas jevnlig opp 
i stabsmøter.  
 

Saker: 20 
 
 
Økt etterspørsel etter 
Veiledningsteamet. 
Teamets medlemmer blir 
kontaktet direkte. 
 
 
 
 
 
 

15 saker som innebærer flere 
samtaler per sak, er fulgt opp i 
løpet av året. I fire av sakene har 
Veiledningsteamet vært inne.  
 
Årlig møte med 
veiledningsteamet og stab 11. 
mars.   
 
Ett av teamets medlemmer har 
blitt kontaktet direkte av 
arbeidsgiver for råd i to ulike 
saker.  
 
Sakene loggføres for 
kompetansedeling og læring i 
organisasjonen. 

Utarbeide redskap og 
rutiner for den enkelte 
menighet/sammenheng 
med tanke på en 
forpliktelse til å arbeide 
kontinuerlig og seriøst 
med seksuelle overgrep, 
og rutiner / linjer for 
håndtering 

HÅNDTERING 
fortsetter 
 

    

  Forbedre 
håndteringskompetansen 
hos arbeidsgivere 

Evaluering av ulike arbeidsgiveres 
håndtering i konkrete saker 

Oppdrag: 2 
Gode tilbakemeldinger 

Det har vært ett oppdrag av 
denne typen i 2020. 

Utarbeide en manual for 
ansvarlige i 
menighet/sammenheng 
der utsatte og overgripere 
er aktive medlemmer og 
ønsker å være en del av 
det samme fellesskapet. 
Tydeliggjøre perspektivet 
for menighet/ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Veilede i utarbeiding av 
beredskapsplaner og helhetlige 
planer for arbeidet mot seksuelle 
krenkelser i menigheter, 
kirkesamfunn og organisasjoner 
 
 
 
 

Oppdrag: 2 
Møter og samtaler: 4 
 
 
Planer ferdigstilles og 
implementeres i 
organisasjonen/virksomheten 
 
 

Det har ikke vært etterspurt 
veiledning til utarbeiding av slike 
planer dette året.  



 

  10   
 

Tiltak i 
langtidsplanen 

(Hoved)mål Mål Tiltak Måltall/kvalitetsmål Vurdering 

sammenheng. 
Tydeliggjøre perspektivet 
for nærstående for utsatt 
og overgriper. 
 

 
 
 
  

 
 
  

Øke Kirkelig 
Ressurssenters 
kompetanse på de 
særskilte utfordringer som 
knyttes til håndtering av 
overgrep i kristne 
småsamfunn og i 
minoritetsmiljøer 

  Delta på fagdag/kurs 2 ansatte eller flere deltar på 
kurs/fagdag 

To ansatte deltok på 
jubileumskonferansen til Utsatt 
mann, 5. mars i Kristiansand.  
 
To ansatte skulle ha deltatt på 
Sunt prat-konferanse i Sverige i 
mars, men kunne ikke reise pga. 
koronasituasjonen og deltok 
digitalt. 
 

 ORGANISASJONSUTVI
KLING 
Organisere arbeidet 
på en kompetent 
måte og sikre 
fagutvikling i tråd 
med utviklingen av 
virksomheten 

    

Forankret i Kirkelig 
Ressurssenter sitt ståsted 
«ved den utsattes side», 
arbeide med «Utsatt - 
Overgriper - Menighet» 
som en side ved det 
diakonale oppdraget om å 
være inkluderende 
fellesskap med trygge rom  
 
Jobbe faglig med hvordan 
en kan forstå 
risikofaktorer hos barn og 
ungdom for å bli en som 
overskrider grenser 
 

 Styrket endringskompetanse 
og en raus stabskultur  
 
 
 

Stabstur  
 

Fulltallig stab deltar 
Faglig utbytte 
Økt samhold 
Hatt det gøy! 
 

Koronasituasjonen førte til at 
stabstur ikke ble planlagt.  
 
Kristin Aase bidro på stabsdag i 
juni som del av arbeidet med ny 
langtidsplan.  
 
Miriam Stålsett Follesø bidro på 
stabsdag i desember om 
kommunikasjon og medier. 
 
Sommeravslutningen for staben 
fant sted på Ekeberg-
restauranten, mens 
juleavslutningen ble lagt til 
Grefsenkollen (ute/bål-panne) 
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Tiltak i 
langtidsplanen 

(Hoved)mål Mål Tiltak Måltall/kvalitetsmål Vurdering 

  Øke nødvendig faglig 
kompetanse i virksomheten 

AMØ og TSL delta på 
videreutdanningskurs i sexologi 
for helsearbeidere ved UiA 
 

Begge fullfører eksamen 
 

TSL deltok (digital undervisning) 
og fullførte eksamen. AMØ har 
utsatt sin deltakelse til det kan gis 
et ordinært undervisningstilbud 
(ikke-digitalt). 

  Sikre en forutsigbar og god 
nok økonomi  
 
 
 
 
 

Strategisk samtale med KR, KA og 
NKR 
 
 
 
 
 
Delta i KPKs offerliste til Dnk 
 
Lage rutine for kollektforespørsel 
til kirker og fellesskap utenom 
Dnk.  
 
Gode rutiner for budsjettering og 
oppfølging av regnskap ved 
søknader og rapportering på 
søknader 
 

 
 
 
 
 
 
 
Økt forutsigbar inntekt 
 

Daglig leder og styreleder hadde 
en runde i Kirkens hus på våren 
og det har vært eget møte med 
NKR på høsten. Årlig samtale med 
Kirkerådet er utsatt på initiativ fra 
Kirkerådet.  
 
Vi betaler for å stå på KPKs 
offerliste til Dnk, det er det verdt.  
 
Rutine for forespørsel i frikirkelige 
sammenhenger, er ikke utviklet. 
 
Dette er fulgt opp, og vi har også 
fått etablert gode relasjoner til 
Kriminalitetsforebyggende og 
Bufdir. Revisor er også tett på. 

 ORGANISASJONSUTVI
KLING forts 

Utviklingsarbeid i kjølvannet 
av VIDs evalueringsrapport 
 
 

Iverksette samarbeidsordninger 
med diakonale organisasjoner og 
forskningsinstanser 

Intensjonsavtale foreligger 
 

Det har vært kontakt med VID om 
FOU-samarbeid. Etter planen 
skulle vi hatt et møte, men det er 
utsatt til nyåret 2021. 
 
Det vil også tas kontakt med 
Modum Bad for et samarbeid 
knyttet til den sjelesørgeriske / 
mer kliniske praksisen ved huset.  

  Ha et aktivt 
informasjonsarbeid 

Legge ut nyhet på Facebooksiden 
minst tre ganger i uka. 
 
Total oppdatering av nettsiden 
(språklig og visuelt) 
 
Lansere ny nettside med «brask 
og bram» 

FB: Flere «venner», økte 
visninger, delinger og likes. 
 
Ny nettside 
 
 
Strategisk viktige folk takker ja til 
å delta på lanseringen 

Målsetning om visning, likes og 
deling oppnådd i vårsemesteret. 
På grunn av lavere aktivitet 
(smittervernsituasjonen) har vi 
ikke lykkes å ha tre nyheter på 
Facebook i uka, i høstsemesteret. 
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Tiltak i 
langtidsplanen 

(Hoved)mål Mål Tiltak Måltall/kvalitetsmål Vurdering 

 Ny nettside med ny adresse 
(www.ressurssenteret.no) ble 
publisert like før jul. Det vil jobbes 
med å få en brukbar bildebank og 
nye bilder til hovedbannere på 
nyåret 2021.   

  Novemberkonferansen 2020 
(NoKo) 
 

Nedsette arbeidsgruppe 
bestående av stab og aktuelle 
samarbeidsparter som kommer i 
gang med arbeidet i april 
 
 

Todagerskonferanse 
gjennomføres 
90 -100 deltakere 
Holder budsjett 
Temakveld (samarbeidsarr.) i 
forb.m. konferansen 
Får mediedekning 
Gode evalueringer 
 
 

Konferansen var godt planlagt 
med et program vi var svært 
stolte av. På Temakvelden skulle 
teaterforestillingen «Man er bare 
et menneske» blitt vist. Alt måtte 
avlyses på grunn av 
restriksjoner/smittervernhensyn. 
De fleste bidragsyterne har sagt ja 
til å bidra på Jubileums-
konferansen 18.-19. nov i 2021.  

GJENNOM DET KIRKELIGE 
NETTVERKET, SAMMEN 
MOT OVERGREP, ARBEIDE 
FOR Å ENGASJERE FLEST 
MULIG KRISTNE 
TROSSAMFUNN OG 
ORGANISASJONER I 
NORGE I NETTVERKET. 

 Tverrkirkelig nettverk 
«Sammen mot overgrep» 

Nedsette arbeidsgruppe for 
fagdag i vårsemesteret, i 
samarbeid med NKR 
 
Møte med NKR om hvordan 
utvikle nettverket videre 
 

Gjennomføre fagdag 
40 deltakere 
Oppnår mediedekning 
 
Notat om mulige måter å 
videreutvikle nettverket  

Det ble ikke tatt initiativ til å 
nedsette arbeidsgruppe sammen 
med NKR pga. Covid-
19/nedstengning.  
 
Møte ble holdt i høst, det er 
enighet om å videreutvikle 
nettverket, KRS er bedt om å ta et 
overordnet ansvar for det.  

  
 

Opplæring og bevisstgjøring 
av kirkesamfunnenes 
lederskap og informasjon om 
Kirkelig ressurssenters tilbud 
til de kristne 
kirkesamfunnene og 
organisasjonene i Norge 
 
 
 

Sende invitasjon til kontaktmøte 
til det sentrale leddet 
/hovedadministrasjonen til 
frikirkene i Norges kristne råd og 
felles ressursgruppe for 
misjonsorganisasjonene  
 

Gjennomføre møtet 
 

Møtet var tenkt funnet sted i 
høstsemesteret, men pga. 
smittevern/Covid-19 er invitasjon 
ikke sendt.   

  SRO – Kirkerådets 
samarbeidsråd for 
overgrepsfeltet, et internt 
pådriver- og 
koordineringsorgan 

Daglig leder med stabsmedlem 
som vara, sitter i SRO 

Levere bidrag i tråd med SROs 
handlingsplan 

Vårens møte ble avlyst pga. 
nedstenging/Covid19-situasjonen. 
Det er avholdt to digitale møter i 
høst.  
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Tiltak i 
langtidsplanen 

(Hoved)mål Mål Tiltak Måltall/kvalitetsmål Vurdering 

  Rød knapp – Stopp vold mot 
kvinner 

Ivareta Dnk-medlemskap i 
styringsgruppen 
 
 

Rapportere på midler mottatt i 
2019 
 

Sluttrapport for Rød knapp ble 
sendt Kriminalitetsforebyggende 
og godkjent. Rød knapp-alliansen 
har blitt revitalisert det siste året, 
mye takket være et engasjement i 
tilknytning til samtykkekrav inn i 
voldtektslovgivningen.  

Bistå med 
overgrepskompetanse i 
barne- og 
ungdomsdiakonale tiltak 
 
 
 
Inkludere perspektiver på 
LHBT+ 

 Samarbeid med kirkelige og 
andre instanser for å styrke 
Kirkelig Ressurssenter i å 
være et  
kompetansesenter innen 
overgrepsfeltet 

Samarbeid med Kirkerådet – 
Seksjon barn, unge og 
trosopplæring, Norges KFUK-
KFUM og Blå Kors Norge. 
 
Samarbeid med Kirkerådet – 
seksjon diakoni og samfunn. 
 
 
Nettverksarbeid i det faglige 
miljøet m/ sekulære 
samarbeidspartnere 
 

Møtepunkter finner sted 
 

Koronasituasjonen har medført 
mindre fart i dette arbeidet, men 
det har vært kontakt og 
samarbeid med både Blå Kors og 
Kirkerådets seksjon for barn, unge 
og trosopplæring om webinarer 
(to ulike, se over).  
 
 
Det har vært god kontakt med 
Dixi, SMI-Oslo, SSMM ila året og 
hvor vi blant annet samarbeidet 
om Temakveld og om Mannshelg 
– begge måtte dessverre til slutt 
avlyses pga. 
restriksjoner/smittervernhensyn. 
 
 
RVTS Øst og RVTS Midt-Norge er 
invitert med i arbeidsgruppe 
sammen med VID, for 
Foreldrekurset som 
Kriminalitetsforebyggende har 
gitt prosjektmidler til. 
 

BYGGE NETTVERK OG BLI 
ET KOMPETANSESTED 
FOR VIRKSOMHETER OG 
KIRKER SOM JOBBER MED 
ULIKE MINORITETER. 
KIRKELIG RESSURSSENTER 
SKAL VÆRE EN TYDELIG 
OG KOMPETENT AKTØR 

ORGANISASJONSUTVI
KLING forts 

Det har skjedd mitt barn, om 
samiske storfamilier, 
videreføring av samarbeidet 
med Samisk kirkeråd (Bufdir-
finansiert). 
 
Kirkerådets nasjonale 
gruppe for likestilling av 

Lansering av ressursheftet «Det 
har skjedd mitt barn» i Tromsø 7. 
januar 
 
 
 
Utarbeide en 
informasjonsbrosjyre om 

Medieoppmerksomhet 
Heftet etterspørres 
Heftet tas i bruk 
 
 
 
 
 

Lanseringen i Tromsø var viktig. 
Heftet er trykket opp i til sammen 
650 eksemplarer (to opptrykk i 
år). NRK Sápmi hadde oppslag 
etter lanseringen, likeså 
kirken.no. Heftet er delt ut til alle 
menigheter i Nord- og Sør-
Hålogaland og Nidaros 
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Tiltak i 
langtidsplanen 

(Hoved)mål Mål Tiltak Måltall/kvalitetsmål Vurdering 

MED INNSIKT OG 
PERSPEKTIVER PÅ 
SEKSUELLE OVERGREP I 
ARBEID MED 
MINORITETER. 
 
 
Samarbeid med 
Flerkulturelt kirkelig 
nettverk i Norges kristne 
råd (Migrant som 
minoritet) 
 
 
Jobbe faglig med kjønn og 
makt i et flerkulturelt 
perspektiv 
 

mennesker med nedsatt 
funksjonsevne nedsetter en 
arbeidsgruppe som sammen 
med Kirkelig Ressurssenter 
utarbeider en 
informasjonsbrosjyre til bruk 
i Den norske kirke. 
 
 
 
 
 
 

«dobbelt sårbarhet» med særlig 
fokus på sårbarheten blant 
særlige sårbare miljøer og 
minoriteter innen Den norske 
kirke 
 
 
 
Utvikle plan for oppfølging av 
Migrantprosjektet (Bufdir-støttet) 
Delta på møter med 
migrantledere.  

 
 
 
 
Brosjyren ferdigstilles  
 
 
 
 
 
Styrket nettverk inn mot 
migrantkirkelederne 
Etterspørsel om samarbeid 
initiert fra migrantlederne selv 

bispedømmer, og Samisk 
kirkeråd. Nasjonalbiblioteket har 
fått 5 eks., Samisk høgskole 2.  
 
Brosjyren om dobbel sårbarhet / 
mennesker med funksjonshinder 
ligger på vent og må følges opp 
på sikt. 
 
 
 
 
Arbeidet er satt på vent pga. 
smittevernhensyn/Covid-19-
situasjonen. 

  Skape oppmerksomhet om 
overgrepstema og kirkens 
praksis i møte med seksuelle 
overgrep i det kirkelige 
landskap og på kirkelige 
møteplasser 

Stand på Dnks kirkemøte, 
Flerkulturell pinsefestival, 
Trosopplæringskonferansen og 
andre aktuelle steder.  
 
 
Skrive artikkel/kronikk  
 
 
 
 
 
 
 
Omtalt eller referert til, i media 
 

 
 
 
 
 
 
Få artikkel på trykk i dagsavis 

Kirkemøte ble utsatt til høsten 
(kun tilgjengelig for delegater) og 
Pinsefestival avlyst. 
Trosopplæringskonferansen ble 
digital. 
 
Vårt Land fikk en artikkel om 
hvordan ta imot barna som 
kommer tilbake til kirkene etter 
korona-lockdown, men fikk den 
ikke på trykk. 
 
Daglig leder skrev under på 
artikkel mot Porn Hubs 
gratistilbud under 
koronanedstengningen, et 
initiativ som kom fra Norges 
Kristne Råd hvor både sekulære 
og kristne aktører stod samlet bak 
å utfordre pornobransjen.  
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Tiltak i 
langtidsplanen 

(Hoved)mål Mål Tiltak Måltall/kvalitetsmål Vurdering 

To stabsmedlemmer bidro i et 
spesialnummer om traumer, i 
Tidsskriftet St. Sunniva. 
 
Daglig leder ble sitert i artikkel i 
Dagen om Norge vs. USA og 
#churchtoo (kirkelig metoo). 

PÅBEGYNNE ET ARBEID 
MED VOLD OG SEKSUELLE 
OVERGREP I ET 
FLERRELIGIØST 
PERSPEKTIV. 

 Etablere kontakt med 
Samarbeidsrådet for Tros- og 
Livssynssamfunn (STL). 

Invitere til møte Gjennomføre møte 
Plan for oppfølging utformet 

Ikke fulgt opp, vanskelig i 
koronasituasjonen. 
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