ÅRSMELDING 2015

Administrasjonens arsrapport 2015
Tverrfaglig stab ved Kirkelig Ressurssenter har i hele 2015 bestått av 6 fagpersoner (til sammen 5.5 årsverk). Det er en merkbar endring som gir naturlig utslag i
høyere aktivitetsnivå. Året startet med lansering av Gunnar Ringheim s bok; Det som ikke skulle skje, en dokumentar om seksuelle overgrep i kirkelige miljøer i
Norge. En fullsatt sal (200p) på Litteraturhuset i Oslo tok i mot boken som bla er omtalt som en sterk og viktig bok med mye lærestoff for kirken om vonde og
krevende livserfaringer og samtidig formidling av håp og at det nytter å fortelle om overgrepserfaringer.
Av utadrettet virksomhet nevner vi spesielt at det er gjennomført 28 kurs og fagdager med til sammen 813 deltakere om Sunt og Sant om seksualitet og rus
(undervisningsopplegg for 15-18 åringer om seksualitet og grensesetting). Det er også gjennomført 12 Trygge rom kurs med til sammen 460 deltakere.
Gjennom året er det gjennomført Messe for verdighet i 7 domkirkebyer for til sammen 570 mennesker og i 5 av byene er det også gjennomført en fagdag med et
overgrepsrelatert tema med 400 deltakere.
Vi har i 2015 fått midler fra Buf dir til en styrket regional satsing. Midler for å realisere regjerningens handlingsplan mot vold i nære relasjoner har vi brukt til å
etablere satsingen «Ingen skal bære alene», fagdager for kirkelige medarbeidere på tvers av kirkelige miljøer i 6 byer. Hensikten er å utruste kursdeltakerne til å
hjelpe voksne kvinner og menn med egne overgrepserfaringer til andre å leve bedre med sine vonde livserfaringer i lokalmenigheten og fellesskapene.
I løpet av året har Ressurssenteret stab vært til stede på 12 ulike sommerstevner, konferanser og generalforsamlinger for å skape oppmerksomhet om virksomheten. Vi produserte informasjonskort om forekomst av seksuelle overgrep med overskriften «Du ser det ikke før du tror det».
Ressurssenterets stab bidrar aktivt i Samarbeidsrådet for overgrepsfeltet for Den norske kirke og i Kirkelig nettverk, Sammen mot overgrep, som driftes sammen
med Norges Kristne Råd. En arbeidsgruppe i regi av det kirkelige nettverket utviklet et ressursdokument for kirkelig barne- og ungdomsarbeid.
Administrasjonen oppfatter situasjonen med overgang til ny kirkeordning og Kirkerådet som tilskuddsforvalter som et godt utgangspunkt for å tenke nytt og
fremtidsrettet for Ressurssenterets totale økonomi. Den forutsigbarhet som ligger i at det er vedtatt et årlig rammetilskudd til Kirkelig Ressurssenter har også
motivert til å tenke kreativt rundt andre mulige inntektskilder.
Administrasjonens årsrapport er i år organisert på en ny og annerledes måte. På oppfordring og med assistanse fra kirkerådets administrasjon, ble årsplanen for
2015 organisert i tråd med et oppsett på mål, tiltak og måltall. Og årsrapporten tilsvarende og supplert med en resultatindikator.
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Administrasjonens a rsrapport 2015:
Formål: 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. Kirkelig Ressurssenter har fire strategiske mål: ett mål for hvert av de tre virksomhetsområdene, BEARBEIDING, FOREBYGGING og HÅNDTERING, og et mål
for organisasjonsutvikling.

Mål:

Tiltak:

Måltall:

Resultat:

Kommentar / Avvik:

Tilby relevante bearbeidende tilbud
til overgrepsutsatte

Sjelesorg og støttesamtaler til alle som
har behov: Enkeltsamtaler, avtalte
telefonsamtaler og samtalerekker

10 nye til samtale:
8 kvinner og 2 menn.
100 samtaler: 82 med
kvinner, 18 med menn
25 arrangementer
125 deltakere totalt

24 nye til samtale:
21 kvinner og 3 menn
210 samtaler:
Fordelt på 40 kvinner og 12 menn
26 arrangementer
132 deltakere totalt

Antall samtaler fordelt på kvinner
og menn er foreløpig ikke tallfestet, kun antall kvinner og menn vi
har møtt

20 deltakere

16 deltakere
17.-20. september, Modum
24.-26. april, Jevnaker
25 deltakere
Trondheim: 28.01 (Messe 80p)
(fagdag 45p)
Stavanger: 25.03 (Messe 50p)
(fagdag 120p)
Tromsø: 19.04 (messe 50p)
Arendal: 23.04 (messe 90p)
Bergen: 20.10 (Messe 100p)
(fagdag 80p)
Kristiansand: 18.11(messe 60p)
(fagdag 75p)
Oslo 19. og 20.11 (messe 140p)
(fagdag 80P)
TOTALT:
Messe: 570 fagdag: 400

Gruppesamlinger for Ressurssenterets
brukere:
Tekstverksted
Temalunsj
Middag + kveldsbønn
Helligtrekongersfest
Nasjonale Rekreasjonsdager sammen
med Institutt For Sjelesorg
Nasjonal Mannshelg sammen med
SSMM, ledet av Mike Lew
Årlige møteplasser over hele landet;
fellesskap på tvers innen det lokale
kirkelige miljøet og sammen med
andre faglige aktører i satsingen inne
overgrepsfeltet. Formidling av relevant
fagkunnskap og fellesskap som styrker
tilhørighet og solidaritet hos engasjerte og berørte av overgrep

25 deltakere
Messe for verdighet i sju
domkirker, og fagdag for
verdighet fem steder
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Mål:

Tiltak:

Måltall:

Resultat:

Kommentar / Avvik:

Bidra til trygg og korrekt håndtering
av krenkelsessaker

Metodekurs for å sette kirkelige medarbeidere i stand til å møte/ta den
vanskelige og viktige samtalen om
overgrepserfaringer

Utviklet metodekurs

Kurset gjennomføres i januar
2016

Bidra til utarbeiding av lokale beredskapsplaner og en helhetlig plan for
arbeidet mot seksuelle krenkelser i
lokalmenigheten
Veilede håndteringsansvarlige og støttepersoner som er involvert i håndtering av enkeltsaker lokalt

Utarbeide ressursdokument
for lokalmenighet

Kurset er planlagt i 2015 – antall
kursdager redusert til 2
Det arbeides med målrettet rekruttering av deltakere fra bispedømmer, organisasjoner og kirkesamfunn
Ressursdokumenter er laget, og
bearbeides videre sammen med
Norges Kristne Råd våren 2016.

Saker: 20
Samtaler: 60

Saker: 29
Samtaler: 75

Veilede/ledsage/støtte utsatte i
kirkelig sammenheng i håndteringsprosesser, primært ved å formidle
kontakt med kontaktperson (Dnk)

Antall saker: 5
Antall samtaler: 20

Antall saker: 7
Antall samtaler: 30

1 kurs á 3 kursdager
25 deltakere

Bred lansering av boken «Det som ikke
skulle skje».

Lansering på Litteraturhuset i
Oslo 28.01 med debatt. 200 til
stede
Promotert i forbindelse med
Redd Barnas folkemøte i Mandal
11.03. Deltakelse fra KRS og en
av bokens bidragsytere.
300 til stede. 525 bøker solgt /
distribuert av KRS, gitt som «gave» bl a til Dnk og de kristne
kirkesamfunnene i Norge sitt
lederskap.
Forlaget har i tillegg solgt 2026
bøker, 703 gjennom Norsk Kulturråds innkjøpsordning.
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Mål:

Tiltak:

Måltall:

Resultat:

Kommentar / Avvik:

Å forhindre at overgrep skjer i kirkelige miljøer gjennom å spre kunnskap,
skape større bevissthet og bidra til
avdekking

Formidle overgrepskunnskap til kirkelig ansatte og frivillige voksne

10 Trygge rom-kurs for kirkelig ansatte og frivillige
lokalt

Gi konfirmantledere og andre ungdomsledere hjelp til å formidle til ungdom om seksualitet og grensesetting

Materiell på suntogsant.no
ferdig, i samarbeid med Blå
Kors

7 fagdager i prostiene/fellesråd
249 deltakere
5 seminarer gjennomført i lokalmenigheter og organisasjoner:
219 deltakere
Materiell ferdigprodusert,
28 kurs og fagdager gjennomført,
813 deltakere
KIFO-rapport lansert og nordisk
konferanse gjennomført på Gardermoen 15.-16.10.50 deltakere.
Veien til prestetjenesten:
25 deltakere
Temadager: 25 deltakere

Prosjektperioden på 3 år er avsluttet etter 2015, totalt mottatt
600.000 kr i prosjektstøtte. Samarbeidet med Blå Kors fortsetter.

20 kurs i bruk av materiellet
Holde kurs for studenter i kirkelig utdanning

Skape oppmerksomhet om overgrepstema i det kirkelige landskapet

Medvirkning på VTP, O2,
Øst.
2 temadager Diakonhjemmet høyskole
Innføringskurs 2 kvelder
med studenter fra MF/TF
Diakonstudenter master,
norsk og internasjonal
Stand og seminarer på 10
kristelige sommerstevner
Stand på trosopplæringskonferansen og diakonikonferansen

Opplæring og bevisstgjøring av prostene og kirkevergene i Dnk

Kontaktmøte kirkeverger og
proster i 11 bispedømmer

Kurs om kjønn, makt og grensesetting
for unge ledere

2 kurs. 50 deltakere.
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To kveldskurs for teologistud.
8 deltakere
To halvdagskurs for diakonistud.
14 deltakere
Kortseminar og samtaler på
KRIKAction, KonfAction (KRIK), TT
og Skjærgårds.
141 deltakere ved kortseminar
Vært til stede i Nikodemusteltet.
Oppslag i VL om tiltaket. Delt
aktiviteten på Facebook.
Stand ved Skjærgårdssang og
generalforsamling Normisjon og
NLM,
Stand Trosopplæringskonferansen 05.11 og Diakonikonferansen
22.-23.10.
Møter gjennomført i 8 bispedømmer

KFUK-KFUMs kurs for Unge voksne på SUFH 12.-13.08. 45 delt.
Lederkurset Møre bispedømme
23.10. 22. deltakere.

Produsert infokort til utdeling.
«Du ser det ikke før du tror det»

3 bispedømmer gjenstår i 2016

Mål:

Tiltak:

Måltall:

Resultat:

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

Langsgående stabsutvikling og jevnlig
veiledning, for å sørge for faglighet i
tråd med utviklingen av virksomheten

30 timer med individuell
veiledning
30 timer med gruppeveiledning

Balanse i driftsregnskapet
Forutsigbar økonomi, samarbeid med
KR om finaniseringsramme

Budsjettert driftsunderskudd 2015
Søke eksterne midler til
aktiviteter

Forsknings- og Utviklingsprosjekt (FoU)

Skrive søknader og få innvilget midler.

Individuell veiledning til ansatte
Gruppeveiledning knyttet til
håndteringsprosesser og rolleforståelse v/ Tormod Kleiven
Stabstur til København med
gruppesamtale om samarbeid og
relasjoner v/Susanne Bang
Gruppeveiledning om bearbeidende tilbud v/Ingunn Holbæk
Gruppeveiledning og regional
satsing v/ Gry Stålsett
Driftsresultat som budsjettert
Fått tilbakemelding fra Kirkerådet
om en fast årlig tilskuddsramme
fra 2017.
Innvilget prosjektmidler Bufdir
Prosjekt beskrivelse utarbeidet og
søknad på phd programmer/stipender sendt til flere
utdanningsinstitusjoner i akademia (også søkt Extramidler gjennom Sanitetskvinnene)

Utarbeide et årshjul for virksomhetens
informasjonsarbeid

Legge ut nyhet på Facebooksiden minst hver 2. uke.

Delta i planleggingsprosesser knyttet
til regional satsing, Messe for verdighet og fagdag

2-3 årlige møter i den enkelte arbeidsgruppe i hver
domkirkeby
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Større bevissthet i stab om bruk
av hjemmeside, facebook mm
Nettbesøk 2015
Facebooksiden: 535 følgere.
1250 personer har på det meste
sett ett av våre innlegg.
1/3 følgere menn, 2/3 kvinner
Hjemmesiden: ca. 50 unike
brukere innom siden daglig.
Har deltatt i planlegging og gjennomføring i
Tromsø Trondheim, Bergen,
Stavanger, Kristiansand, Arendal
og Oslo

Kommentar / Avvik:

Søknader ikke innvilget

Utsatt til 2016 med å utarbeide
årshjul for informasjonsarbeid

Mål:

Tiltak:

Måltall:

Resultat:

Drifte kontaktpersonordningen for
bispedømmene i Dnk

Oppfølging av ordningen.

Kontaktpersonsamling gjennomført 04.09.
Tema: fakta og erfaring om strafferett og politianmeldelse
Deltakere: 9 kontaktpersoner fra
8 bispedømmer

Årlig fagdag for 15 kontaktpersoner

Prosjekt: «Ingen skal bære alene»
Etablere tilbud til voksne utsatte i egen
menighet, en tverrkirkelig satsing innen regioner i Norge

6 regionale kurs over 2
kursdager
150 deltakere totalt

Novemberkonferansen 2015
Tema: tro og traumer-formidle fagkunnskap om bearbeiding av overgrepserfaringer i en trosbasert sammenheng – nettverksbygging

150 deltakere

Kirkelig nettverk «Sammen mot overgrep

Drifte sammen med Norges
Kristne Råd
Fagdag om menighetens
bruk av sosiale medier.
50 deltakere.
Lage ressursdokumenter til
barne- og ungdomsarbeidet.
Drifte sammen med Kirkerådet.

SRO – Samarbeidsrådet for overgrepsfeltet, for Den norske kirke
Samarbeid med støttesentrene
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Prosjektet har vært under etablering og oppstart.
Mottatt kr. 500.000 i prosjektmidler fra Bufdir
Referansegruppe er nedsatt.
Forberedelse til kursdager er
gjort, grafisk profil utarbeidet og
informasjon spredt.
Avholdt på Ingeniørenes hus i
Oslo 26.-27. november.
120 deltakere

08.06 på Lovisenberg med 45
deltakere.
Ressursdokumentet for kirkelig
barne- og ungdomsarbeid er lagt
ut på våre hjemmesider juni
2015.
Deltatt på møter og bidratt med
relevante innspill.
Inspirasjonsdag med Mike Lew på
23.04 med 25 deltakere, i samarbeid med SMI Oslo.
Gitt ut temanummer av Ikke
Stikk’a om menn, med SMI Oslo

Kommentar / Avvik:

Kursene vil bli gjennomført i 2016
400.000 av prosjektmidlene er
overført til 2016

Målet om antall deltakere ble
ikke nådd. Mulige forklaringer:
- Vi traff ikke med tema
- Lite gunstig tidspunkt
- Konkurrerende tilbud
Et underskudd på 44 000.- svikt i
inntekter på deltakeravgift
Med bakgrunn i tema ble Ressurssenterets brukere invitert til å
delta på konferansen til kostpris.

Mål:

Tiltak:

Måltall:

Resultat:

Samarbeide med andre aktører i feltet.

Redd Barna-kampanjen «Jeg er
her»
Styringsgruppen for Rød knapp
med styreleder Solveig Fiske
Referansegruppen for Reforms
prosjekt «Stopp kjærestevolden»

Representasjon i utvalg, referansegruppe mm

Kirkerådets likestillingsutvalg
Arbeidsgruppen for Sunt og sant
for Tweens / observatør i Kirkerådets utvalg om Rus-OppvekstKirke
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Kommentar / Avvik:

Tverrfaglig stab - 5,5 årsverk

Stabsveiledere

Elisabeth Torp
prest/daglig leder
Solveig Nielsen
administrasjonskonsulent
Anne Marie Østhus diakonifaglig rådgiver
Lennart Persson
prest
Gaute Brækken
prosjektleder trosopplæring
Dina Willemse
engasjement adm. rådgiver
Dina Willemse
praktisk teologisk rådgiver

100 % stilling
80 % stilling
75 % stilling
100 % stilling
100 % stilling
100 % stilling 01.01.-30.06.
100 % stilling fra 01.07.2015

Anna Katrina Måge Areklett og Vilde Nyjordet, renholdere ansatt på timebasis.

Ingunn Holbæk
Tormod Kleiven
Gry Stålsett

Frivillig medarbeidere
Bente Målen Beck
Eva Lie
Gunn-Bjørg Wisløff

Arnhild Fjose
Inger Liaaen Tønnesen

STYRENDE ORGANER:
Representantskap:
Fra Norges KFUK-KFUM:
Kristian Knapstad /Helge Taranrød
Camilla Oulie Eskildsen / Øivind Mehl
Landmark
Øystein Magelssen (vararepresentant)
Fra Diakonissehuset Lovisenberg:
Vidar Haukeland
Berit Hovland

Fra Kirkerådet:
Dagrunn Eriksen (leder)
Kari Gran Bøe
Ingunn Rinde (vararepresentant)
Fra Norges Kristne Råd:
Jarle Skullerud (nestleder)
Karin Thompson
Knut Refsdal (vararepresentant)
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Styre:

Klageråd:

Solveig Fiske (leder)
Bjørn Soknes (nestleder)
Terje Aadne
Stine Kiil Saga
Vetle Karlsen Eide
Ann Midttun (1.varamedlem)
Lars Erik Flatø (2.varamedlem
Anne Dalen (3.varamedlem

Arne Willy Dahl
Bente Heibø Modalsli
Elsbet Pilskog

Styrets årsberetning 2015
Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep er en selvstendig stiftelse som har til formål å virkeliggjøre kirkens diakonale oppdrag i møte med
mennesker utsatt for vold og seksuelle overgrep.
Virksomheten vektlegger sammenhengen mellom kjønn og makt og har både kvinner og menn med overgrepserfaring og ansatte og frivillige i kirkelige sammenhenger i sin målgruppe.
Kirkelig Ressurssenter er et diakonalt kompetansested med et todelt mål; gi hjelp til å bearbeide volds- og overgrepserfaringer og å forebygge vold og overgrep.
Kirkelig Ressurssenter er økumenisk og forankret i et kristent verdigrunnlag. Stiftelsen drives som et samarbeid mellom Norges KFUK-KFUM, Kirkerådet for Den
norske kirke og Norges Kristne Råd.
Virksomheten drives i Lovisenberggt.15A, 0456 Oslo.
Det fremlagte resultatregnskap og balanse gir etter styrets oppfatning tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2015, og den økonomiske stilling ved årsskiftet.
Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede. Den likvide beholdning pr 31.12.2015 er på kr 2 261 002
Sum annen egenkapital er på kr 595 938,23
Utover det som fremgår av årsoppgjøret, kjenner ikke styret til andre forhold som er av interesse for å bedømme stiftelsens virksomhet.
Ved utgangen av 2015 var det 6 ansatte (= 5,55 årsverk) i virksomheten (heltid/deltid), herav 2 menn. Av styrets medlemmer på 5 er 2 kvinner. Både daglig leder og
styrets leder er kvinner.
Totalt sykefravær i 2015 er på 1,36 %, Dette er lavere enn i 2014, Det har ikke skjedd skader/ulykker på arbeidsplassen i 2015.
Virksomhetens ledelse foretar en løpende vurdering av behovet for likestillingstiltak. Frem til nå har ledelsen ikke funnet det nødvendig å gjennomføre særskilte tiltak
og har heller ikke funnet det påkrevet å planlegge iverksatt slike.
Arbeidsmiljøet er godt. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.
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Disponering av årets resultat:

Årets underskudd på kr 619 855 trekkes fra annen egenkapital.

Oslo 25.04.2016
Styret for Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Solveig Fiske
styreleder

Terje Aadne
styremedlem

Bjørn Soknes
nestleder

Stine Kiil Saga
styremedlem

Elisabeth Torp
daglig leder
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Vetle Karlsen Eide
styremedlem

