Årsrapport 2017
Kirkelig Ressurssenter mottok diakoniprisen 2017 i Trondheim med flere hundre mennesker til stede på et fellesarrangement for Diakonikonferansen og Helhetkonferansen som
fant sted under det store reformasjonsjubileet 31.oktober. Tidligere og nåværende styreledere, biskopene Solveig Fiske og Ann- Helen Fjeldstad Jusnes var også til stede. Vi ble
både berørt og begeistret for tildelingen av Diakoniprisen 2017. Prisen ble en anledning til å si at Kirkelig Ressurssenter i mer enn 20 år har stått midt i kirkens diakonale
praksisfelt og utviklet ny kunnskap og nye ferdigheter i møte med en menneskelig lidelse vi knapt trodde eksisterte. Også i kirken. Daglig leder sammenfattet disse 20 årene med
ordene TAKKNEMLIGHET, MOTSTAND, STØTTE OG HÅP.
Stor takknemlighet går ALLER MEST til de mange kvinner og menn som har fortalt sin historie om vold og seksuelle overgrep. De har bidratt til at Kirkelig Ressurssenter har
kunnet utvikle kunnskap om hvordan kirken kan forebygge, håndtere og møte de som er rammet.
Sammenfallende med at vi mottok diakoniprisen ble emneknaggen #Metoo introdusert på sosiale medier. Tusenvis av kvinner, og mange menn har i tiden som har gått siden
slutten av oktober måned delt sine opplevelser om seksuelle overgrep og trakassering. Kirkelige miljøer i Norge har bl a gjennom Kirkelig Ressurssenter fått del i #Metoo
historier i de mer enn 20 årene som er gått. Nå har vi fått en sterk bekreftelse på at vi tilhører en verdensvid bevegelse for nulltoleranse. «Vi skal rope til alle hører oss» sa
komiker Sofie Frøysaa, på en av de første Metoo markeringene i Oslo i 2017. «Det er viktig å få historiene opp og fram til overflata, fordi det er først da vi kan gjøre noe med
det», sa Oslos nye biskop Kari Veiteberg kort tid etter at hun hadde blitt vigslet. Nå er det et enda større SAMMEN MOT OVERGEP, også i kirkelige miljøer, på tvers av de mange
skillelinjer som også er til stede. For Stiftelsen Crux og Det norske diakonforbund, som står bak diakoniprisen og for de mange som var til stede, ble tildelingen en bekreftelse på
at prisen er gitt til en diakonal virksomhet som betjener et høyst aktuelt diakonalt tema. For Kirkelig Ressurssenters stab og styre er prisen en anerkjennelse av det arbeidet som
er nedlagt og en inspirasjon til å ta fatt på videre fagutvikling og diakonal praksis.
Representantskapet
Oppnevnt av de samarbeidende parter: Kirkerådet for Dnk: Dagrun Eriksen, Kari Gran Bøe. Norges Kristne Råd: Sindre Bostad, Karin Randsborg Thompson.
Norges KFUK-KFUM: Helge Taranrød og Øystein Magelssen (leder). Blå Kors Norge, Jan Elverum (nestleder) og Trine Stensen.
Styret
Følgende utgjør Ressurssenterets styre: Ann-Helen Fjeldstad Jusnes (styreleder), Bjørn Hareide (nestleder), Vetle Karlsen Eide, Stine Kiil Saga og Johanna Lundereng.
Varamedlemmer: Ann Midttun, Marianne Uri Øverland og Tormod Kleiven. Johanna Lundereng ble valgt til styret for et år ved suppleringsvalg da Terje Aadne ba om å bli løst
fra sitt styreverv.
Noen tall fra årsrapporten
Vi har stått som arrangør/bidragsyter for 29 kurs og fagdager med 1299 kursdeltakere. I tillegg var det 120 deltakere på vår årlige Novemberkonferanse (NoKo).
I 4 av landets stiftsbyer har vi samarbeidet med lokale domkirker, organisasjoner og stifttelser i fagfeltet om gjennomføring av åpne Fagdager i tilknytning til Messe for
verdighet – 450 har deltatt her.
I tillegg har vi samarbeidet lokalt i 9 byer om Messe for verdighet. I 2017 har 530 vært til stede på disse messene.
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Prosjekter – særskilte tiltak, med oppstart i 2017
Prosjektet Dobbel Sårbarhet, støttet av barne-, ungdoms og familiedirektoratet bevilget 2017 - 2018. Prosjektet er et samarbeid med Samisk kirkeråd og Døvekirken om å utvikle
nødvendig ressursmateriell uti fra de to minoritetsgruppenes språklige, kontekstuelle og kulturelle behov ved forebygging og håndtering av seksuelle overgrep i den aktuelle
sammenhengen. Pr 31.12.2017 er det igangsatt arbeidsgrupper innen henholdsvis det samiske og døvemiljøet i Norge som skal identifisere behovet ytterligere, vurdere hva som
skal oversettes og hva det er behov for å utvikle av nytt ressursmateriell.
Prosjektet Ingen skal bære alene, Nye tilbud, støttet av barne-, ungdoms og familiedirektoratet. Prosjektet skal resultere i etablering og styrking av lokale kirkelige tilbud til
voksne overgrepsutsatte. Tilbudene skal være fellesskapsbaserte og tilpasset lokale behov og forhold. Pr 31.12.2017 er det under etablering 6 nye tilbud rundt om i landet.
Ressurssenteret tilbyr de ansvarlige for de lokale tilbudene, forankring i et landsomfattende nettverk innen det kirkelige overgrepsfeltet, samt mulighet for oppfølgning,
opplæring og veiledning til de som drifter tilbudene.
Prosjektet Tryggere trosopplæring med politiattest og ledererklæring, støttet av Kirkerådet. Prosjektet har som mål å øke bruken av politiattest (barneomsorgsattest) for alle
frivillige som arbeider med barn og unge i Den norske kirke og de kristne barne- og ungdomsorganisasjonene. Pr 31.12.2017 er prosjektleder engasjert og en bredt sammensatt
arbeidsgruppe bidrar i utvikling av de ulike ressursene som kan gjøre det enklere for de ulike ansvarlige for frivillige ledere å kreve politiattest og samtidig øke bevissthet rundt
vold og seksuelle overgrep, herunder en ledererklæring som de frivillige skal underskrive og et undervisningsopplegg for de frivillige lederne i den forbindelse.
Økonomi
2017 ble avsluttet med et driftsoverskudd på kr. 52 236,-.
Grunnen til det store overskuddet er i hovedsak at vi har fått utbetalt midler i 2017 som skal brukes i 2018. I tillegg mottok vi etter søknad merverdiavgifts- kompensasjon på
kr 290 123,-.
Inntektssiden utgjøres i hovedsak av statlige overføringer via Kirkerådet, kirkeofringer og Norges Kristne Råd.
I tillegg har vi i 2017 hatt prosjektmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fra Kirkerådet.
Lønn- og godtgjøring utgjør vel 2/3 av driftsutgiftene. Ellers avspeiler driftsregnskapet årets aktivitet med ulike arrangement, kurs og reisevirksomhet.
Vedtak om evaluering av Kirkelig Ressurssenter.
Som en del av Kirkerådets oppfølging som tilskuddsforvalter av statlige midler til kirkelig virksomhet, har Kirkerådet besluttet å gjennomføre en evaluering av senterets drift etter
20 års virksomhet. Dette ble drøftet på styringssamtalen i 2017. Kirkerådet ville påta seg den økonomiske kostnaden. Med utgangspunkt i Ressurssenterets status som
selvstendig stiftelse og mandat for evalueringen som er vedtatt av Ressurssenterets styre, meddelte Kirkerådet i begynnelsen av desember at det mest hensiktsmessige er at
Ressurssenteret selv er oppdragsgiver for evalueringen. Kirkerådet har bevilget 1 million kroner for dekning av kostnader ved evalueringen. Av dette er en halv million overført
til Kirkelig Ressurssenter i 2017. Den 15.12.2017 sendte administrasjonen ut anbudsforespørsel på evalueringsoppdraget til 5 aktuelle institusjoner.
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Rapportering på mål
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.
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

Mål:

Tiltak:

Måltall/Kvalitetsmål:

Resultat pr 31.12.17:

Resultat mot måltall og
kvalitetsmål – vurdering:

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

10 kurs for kirkelig ansatte og
frivillige lokalt. 350 deltakere.

15 kurs for kirkelig ansatte og
frivillige lokalt. 418 delt.

Målet er nådd.

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

Holde kurs for studenter i kirkelige
utdanningsløp

God etterspørsel etter kurs, og
gode tilbakemeldinger.
Målet er nådd.
Gode tilbakemeldinger. Godt
innarbeidet samarbeidsrelasjon.

Medvirkning på Veien til
prestetjeneste Øst, O2-samling.

VTP O2-samling Øst - 20 delt.

Innføringskurs to kvelder med 10
studenter fra MF og TF.

Gjennomført på Ressurssenteret
med 14 deltakere.

Flere studenter enn tidligere.

Undervise 10 masterstudenter
diakoni.

2 halve dager på Ressurssenteret
med totalt 16 studenter.

Internasjonale studenter er
ressurskrevende i forhold til
antallet, men gir oss innspill om
forhold i andre kulturer.

2 timer på VID - 30 studenter.
PKU-kurs.

PKU Lovisenberg, undervisning
for 6 studenter.
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Samarbeidet ble utvidet fra et
møte med KRS til undervisning i et
tema. Vi har ikke nådd frem med å
opprette kontakt med andre
utdanningssteder for PKU.

Mål:

Tiltak:

Måltall/Kvalitetsmål:

Resultat pr 31.12.17:

Resultat mot måltall og
kvalitetsmål – vurdering:

FOREBYGGING - forts.

Tilby praksisplass for teologistudent fra
KUN

Bruke studenten som en ressurs for
oss, og tilby relevante
arbeidsoppgaver.

1 student fra KUN i praksis våren
2017. Deltatt i regional satsing,
undervisning og på
fellesskapsarenaer

En udelt positiv erfaring, styrking
av en Nord-Sør akse.

Undervisning for ungdomsledere

Undervisning på 3 festivaler/leirer:
KRIK
SkjærgårdsMission

Ikke samarbeid med KRIK i år.

Målet delvis nådd.

Undervisning ved samling for
medarbeidere i Nikodemustelt
v/SkjærgårdsMission 12 delt

Viktig og verdifullt å være til stede
på Skjærgårds. Utfordringer med å
få slippe til på øvrige festivalene på
en tjenlig måte.

2 ansatte deltok i
Nikodemusteltet 1 dag

Styrket kursvirksomhet, med overskrift: «Vi vil skape trygge rom».
Videreutvikle kirkelige medarbeideres
samtale med barn og ungdom om
overgrepserfaringer
Utvikle forståelse og verktøy knyttet til
dobbel sårbarhet, vold og seksuelle
overgrep i samiske miljøer og
Døvekirken i Norge

Under forutsetning av
prosjektmidler, utvikle et nytt
kurskonsept som tilbys på tvers av
kirkelige miljøer 5 steder i Norge.
Få på plass nødvendig
ressursmateriell for 2
minoritetsgrupper ut i fra språklige,
kontekstuelle og kulturelle
forutsetninger: Døvekirken og
Samisk kirkeråd, i tråd med
prosjektsøknad. Nyutvikling av noe
materiell, oversettelse av annet
eksisterende materiell. Brosjyre,
video, samtaleopplegg for voksne
utsatte.
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Undervisning på Training of
trainers med bl.a. KFUK-KFUM –
20 delt.
Prosjektmidler ble søkt hos
Bufdir.

550.000,- mottatt i prosjektstøtte fra Bufdir. Prosjektet er
igangsatt, og er planlagt sluttført i
2018. Møte med Døvekirken og
Samisk kirkeråd 29.08.
Langsgående arbeid med
Helhetlig plan. Panelsamtale på
Novemberkonferansen med
tematisering av prosjektet og
grunnlagstenkingen. Arbeidsgrupper og planer for videre
framdrift er påbegynt.

Målet ikke nådd.
Søknad ble ikke innvilget

Målet delvis nådd.
Vi har lyktes med å få et godt
samarbeid med Døvekirken og
Samisk kirkeråd om prosjektet. Det
tar tid å finne en samarbeidsform
for prosjektet.

Mål:

Tiltak:

Måltall/Kvalitetsmål:

Resultat pr 31.12.17:

Resultat mot måltall og
kvalitetsmål – vurdering:

FOREBYGGING - forts.

Øke bruken av politiattest og egenerklæring for frivillige medarbeidere i
kirkelig sammenheng

Utvikle og gjennomføre en kampanje
som forplikter menigheter og andre
med ansvar for frivillige
medarbeidere å innføre politiattest
for de som arbeider med barn og
ungdom. Utarbeide egenerklæring
som et verktøy i engasjering av
frivillige medarbeidere. I tråd med
prosjektsøknad og under
forutsetning av prosjektmidler.

Ble tildelt 150.000,- i
trosopplæringsmidler til
prosjektet. Ansatt prosjektleder i
10 %. Flyer produsert og delt ut
på Trosopplæringskonferansen.
Nedsatt arbeidsgruppe,
gjennomført oppstartsmøte om
hva som trengs på feltet.

Målet delvis nådd.

Verksted for verdighet

Utarbeide et liturgisk verksted for
ungdom, og gjennomføring av Messe
for verdighet for ungdom. Vurdere å
knytte det til Sunt og sant, og en
revisjon av suntogsant.no. I tråd med
prosjektsøknad og under
forutsetning av prosjektmidler.

Søkt trosopplæringsmidler til
prosjektet.

Målet ikke nådd.

Løfte frem vold og seksuelle
overgrep som et tema det er særlig
viktig å jobbe med, og særlig belyse
utfordringer med sosiale medier for
aldersgruppen.

Stand og seminar på
Trosopplæringskonferansen
17.10.2017 – 500 delt.
«Perler for Tweens“ - Fagdag om
Tweens i samarbeid med MF og
IKO 18.10.17 – 150 delt.
93 betalende deltakere. 120
deltakere totalt. Overskudd som
budsjettert.

Medvirke på fagdag om sårbarhet for
9–13-åringer i kirken

NoKo 2017, 30.11-1.12
Tema: «Det skjelvande liv eg har fått»

80 - 100 deltakere

Avslag på trosopplæringsmidler.

Besøk og medvirkning av den
amerikanske pioneren på det
kirkelige overgrepsfeltet, prest
Marie Fortune innfridde
forventningene. Møtet med
henne ga stor grad av
gjenkjennelse og bekreftet
likheter på tvers av kulturell
kontekst.
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Prosjektet har allerede fått stor
oppmerksomhet og mange
etterspør når ressursene er
tilgjengelig.

Målet er nådd.
Gjennomført i samarbeid med Blå
Kors Norge, fruktbart samarbeid,
knyttet til en felles medarbeidere
mellom Ress sent og BK Norge
Målet er nådd.
Deltakerne gir gode
tilbakemeldinger både på faglig
innhold og praktisk gjennomføring.
Det bemerkes fra flere hold
nødvendigheten av å speile
bredden i deltakernes bakgrunn og
ståsted også hos foredragsholdere.
Vi får i stor grad de deltakerne vi
ønsker skal delta på konferansen,
og den bærer seg selv økonomisk.

Mål:

Tiltak:

Måltall/Kvalitetsmål:

Resultat pr 31.12.17:

Resultat mot måltall og
kvalitetsmål – vurdering:

FOREBYGGING - forts.

Undervise relevante steder på
bestilling fra eksterne

Vurdere kapasiteten fortløpende.

K-stud-kurs om
Grenseoverskridende adferd 24.26. mars med 25 deltakere fra
hele kirkelandskapet, sammen
med T. Kleiven.

Målet er nådd.

Undervist på Svenska kyrkans
«Lärandefestivalen» 18.-19.05.
1 undervisningsbolk: 40 delt
1 seminar: 15 delt
Undervist ved prestesamling på
bestilling frå biskopen på
Færøyene i samarb med Solveig
Fiske. 30 delt
3 kurs for studenter ved Nordic
Academy - 59 delt. totalt.
Norges jeger- og fiskerforbunds
kvinnekonferanse – 14 delt.

Undervist 8 ulike steder totalt, 528
delt.
Styrking av kontakten med Svenska
kyrkans arbeid med barn og
ungdom. Viktig referanse for
trosopplæringsarbeid i Norge.
Viktig oppgave å formidle Dnk og
Kirkelig Ressurssenters erfaringer
til en kirke som er i starten med å
tilegne seg kunnskap og etablere
beredskap.
Vi har hatt stor etterspørsel etter
kurs og undervisning, og har i all
hovedsak hatt kapasitet til å
gjennomføre alle oppdragene.
Dette er en god og relevant
inntektskilde.

Kurs for 30 ANSA-studenter.
KFUK-KFUM-speiderne – 280
deltakere.
Kurs Kirkens SOS Skien: 35 delt.
Kontakt med K-stud ang å utarbeide
studieopplegg for heftet «Kirkens
samtaler med barn og ungdom»

Nytt opptrykk av heftet «Kirkens
samtaler med barn og ungdom» lagt
ut for salg.

Fortsatt etterspørsel etter
heftene. Studieopplegg ikke
utarbeidet. Artikkel på trykk i
Tidsskrift for sjelesorg.

Målet delvis nådd.

Danne et faglig nettverk med
utgangspunkt i forskning på
mennesker som overskrider grenser /
er i risiko for å overskride grenser

Ansatte fra Kirkelig Ressurssenter og
andre.

Dialog mellom ansatt og veileder
etablert, knyttet til en
masteroppgave. Faglig nettverk
ikke etablert.

Målet ikke nådd.
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Mål:
BEARBEIDING
Møte kvinner og menn utsatt for
vold og seksuelle overgrep med et
kirkelig tilbud som er til hjelp i
situasjonen
Samtaler

Tiltak:

Måltall/Kvalitetsmål:

Resultat pr 31.12.17:

Resultat mot måltall og
kvalitetsmål – vurdering:

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.

10 nye til samtale:
8 kvinner og 2 menn.
100 samtaler:
82 med kvinner.
18 med menn.

14 nye til samtale:
8 kvinner og 6 menn.
104 samtaler:
88 med kvinner.
16 med menn.
Av dette er
Enkeltstående samtaler: 10
Samtaler i rekke: 94
Samtaler på Ress.sent: 77
Samtaler andre steder: 2
Samtaler på tlf.: 22
Samtaler på e-post: 3
Samtaletilbudet er gitt i
regionene øst, sør, vest og nord
14 relasjonsbyggende tiltak
73 deltakere totalt

Målet er nådd.

Enkeltsamtaler: 15
Samtaler over tid: 85

Regionale tiltak

Gruppesamlinger ved Ressurssenteret
– for region øst:
Formiddagsgudst. m/lunsj
Kveldsgudstj. m/middag
Samtalegruppe – Fra skam til
verdighet

14 relasjonsbyggende tiltak
95 deltakere totalt

Målet tilfredsstillende nådd.

Pilegrimsvandring 5 og 4 delt
henholdsvis vår og høst.
8 kvelds-gudstjenester og middag
47 deltakere (15 unike).
4 Formiddags-gudstjeneste med
lunsj vårhalvåret i 2017.
11 deltakere (5 unike).
6-8 gruppedeltakere i 16 samlinger

14 gruppesamlinger med 6
deltakere.

Utarbeidet nytt opplegg for
samtalegruppe. God oppslutning.

1 temakveld, Samarbeid med SMI
Oslo og Dixi

Gjennomført med tema SKAM
med Finn Skårderud i Storsalen.
30. november med 600 deltakere.

Deltakelsen var over all
forventning.
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Mål:

Tiltak:

Måltall/Kvalitetsmål:

Resultat pr 31.12.17:

Resultat mot måltall og
kvalitetsmål – vurdering:

BEARBEIDING - forts.
Regionale tiltak - forts.

Årlige møteplasser over hele landet:
fellesskap på tvers innen det lokale
kirkelige miljøet/ andre faglige aktører
i satsingen innen overgrepsfeltet.
Formidling av relevant fagkunnskap og
fellesskap som styrker tilhørighet og
solidaritet hos engasjerte og berørte
av overgrep.

Messe for verdighet i 11 domkirker

Gjennomført i 2017: Trondheim,
Bodø, Bergen, Stavanger, Oslo,
Kristiansand, Hamar og Tromsø.
Totalt 470 til stede
Arendal; 60 til stede

8 domkirker har hatt Messe for
verdighet. Molde hadde i 2016. To
domkirker har ennå ikke hatt:
Tønsberg og Fredrikstad.
Målet delvis nådd.

Fagdag for verdighet i 9 byer

Stavanger, Bergen og Oslo;450
deltakere

Ingen skal bære alene fagdager på
nye steder
I løpet av prosjektperioden skal vi nå
minst 200 utsatte kvinner og menn i
de forskjellige regionale og
landsdekkende tilbudene
(eksisterende og nye tilbud).

Alta - 52 delt. Harstad – 56 delt.
Stavanger(sørfylke) 83 delt.
300.000,- mottatt i prosjektstøtte
fra Bufdir. Prosjekt igangsatt.

En langsom styrking og mer
kontinuitet i den regionale
aktiviteten, merker et mer-ansvar
og eierskap til de ulike aktivitetene
hos de samarbeidende i regionen
Målet delvis nådd.

Nasjonale tiltak

Prosjekt Ingen skal bære alene, NYE
TILBUD: Oppstart og oppfølgning av
nye regionale tilbud seks steder i ulike
deler av landet. Tilbudene inngår i et
prosjekt støttet av Budfir, med utprøving av forskjellige fellesskapsbaserte
tilbud, som fellesskaps-samlinger med
kveldsgudstjeneste, samtalefora og
grupper. Tilbudene driftes av kirkelige
medarbeidere, med veiledning og
opplæring fra Ressurssenteret.
Helligtrekongersfest

Messe for verdighet i 5 bykirker

Det skal etableres kirkelige tilbud for
overgrepsutsatte på minst fem nye
steder i forskjellige deler av landet.

Det er gjort avtaler med
medarbeidere som drifter
tilbudene på de seks stedene:
Kristiansand, Trondheim,
Tysfjord, Stavanger, Bergen og
Bodø. Samling for medarbeiderne planlagt våren 2018.

Tidkrevende samarbeid med ulike
aktører. Økende lokalt eierskap til
tiltakene.
Prosjektet er godt i gang, og
fortsetter i 2018. Informasjonsbrev
er sendt til bispedømmekontorene
om styrking av regional satsing.

20 deltakere

15 brukere i tillegg til 9 frivillige, 7
inviterte gjester og staben

Målet er nådd.

Nasjonal Mannshelg sammen med
SSMM 5.-7. mai, ledet av Mike Lew

35 deltakere

30 deltakere + 6 medarbeidere

Høy andel deltakere fra Ress sent s
mannsarbeid, ADAM

Dagssamlinger for menn i samarbeid
med SMI-Oslo og SSMM

10 deltakere

3 samlinger med 17 deltakere (9
unike) og 4 medarbeidere

Nytt viktig møtepunkt.

Bokprosjekt: «Du ser det ikke på meg»
Artikkelsamling som presenterer
overgrepskunnskap om traumatiserte
voksne grunnet overgrep i nære
relasjoner med kirkelige miljøer som
målgruppe

Redaktørkvartett utarbeider skisse til
innhold og bidragsytere og opprette
kontakt med aktuelle forfattere.

Drøftet og registrert mulige
bidragsytere og egenerfaringsKonsulenter.

Målet ikke nådd.
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Dette og prosjektet under kan sees
i sammenheng med hverandre.

Mål:

Tiltak:

Måltall/Kvalitetsmål:

Resultat pr 31.12.17:

Resultat mot måltall og
kvalitetsmål – vurdering:

BEARBEIDING - forts.
Nasjonale tiltak - forts.

Brukererfaringsforum: 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.

Under forutsetning av prosjektmidler
fra Extrastiftelsen, oppnevne en
referansegruppe for prosjektet og
rekruttere deltakere til
brukererfaringsforumet.

Avslag på søknad til
Extrastiftelsen.
Ny søknad sendt til Bufdir for
2018.

Målet ikke nådd.
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Tiltaket mangler finansiering. Vi
jobber videre med å realisere
tiltaket.

Mål:

Tiltak:

Måltall/Kvalitetsmål:

Resultat pr 31.12.17:

Resultat mot måltall og
kvalitetsmål – vurdering:

Veilede/ledsage/støtte utsatte i
kirkelig sammenheng i håndteringsprosesser

Saker: 5
Samtaler: 20

Veilede håndteringsansvarlige og
støttepersoner som er involvert i
håndtering av enkeltsaker lokalt

Saker: 20
Samtaler: 60

Saker: 13
Samtaler: 44
På Ressurssenteret: 17
Utenfor Ressurssenteret: 2
På tlf: 12 På e-post: 13
Saker og samtaler fra regionene
øst, sør og nord
Saker: 20
Samtaler: 53
På Ressurssenteret: 21
Utenfor Ressurssenteret: 0
På tlf: 25 På e-post: 7
Saker og samtaler fra regionene
øst, sør, vest og nord

Målet er nådd.
Ressurssenteret oppfattes å være
et sted å henvende seg for utsatte
som er i prosess med å melde eller
levere klage på en kirkelig
medarbeider eller frivillig til en
arbeidsgiver/oppdragsgiver
Målet er nådd.

En forsterket innsats i samarbeid
med Tysfjord menighet og prost i
Ofoten, om planlegging og gjennomføring av to fagdager. 100
deltakere første fagdag, 50 deltakere andre fagdag. Medvirkning
fra to fagpersoner fra stab og
styrets nestleder.
Oppdrag: 4
Møter og samtaler: 11

Det har styrket Ressurssenteret og
bidratt til et godt fotfeste i dobbel
sårbarhet, forstått som forekomst
av seksuelle overgrep i et mindre
lokalsamfunn

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 i utarbeiding av beredskapsplaner og helhetlige planer for arbeidet mot seksuelle krenkelser i menigheter, kirkesamfunn og småsamfunn.

Oppdrag: 5
Møter og samtaler: 15

Oppdrag på nasjonalt nivå
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Vår kompetanse blir etterspurt ved
håndtering av saker lokalt, og
sakene håndteres tilfredsstillende
lokalt.

Målet tilfredsstillende nådd.
Ressurssenteret oppleves som en
relevant rådgiver i slike saker.

Mål:

Tiltak:

HÅNDTERING – forts.
Drifte kontaktpersonordningen for
bispedømmene i Dnk

Måltall/Kvalitetsmål:

Resultat pr 31.12.17:

Resultat mot måltall og
kvalitetsmål – vurdering:

Drifte nettverket. Gjennomgå avtalen spesielt med tanke på
definisjon/begrensing av
kontaktpersonens tidsbruk. Av-klare
rutiner for kontaktpersonens møte
med arbeidsgiver/ oppdragsgiver.

Ordningen er under evaluering.

Målet er nådd.
Ordningen er evaluert og i støpeskjeen for en ny modell som tar
høyde for evalueringsanliggender i
lys av ny kirkeordning.
En viktig stor samling for de ulike
nivåene som har ansvar og er
utøvende i beredskapen som
omhandler den utsatte.

Årlig fagdag for 15 kontaktpersoner.
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Ordningen skal tilpasses ny
kirkeordning
Kontaktpersonsamling avholdt i
januar. 25 deltakere, herunder
representanter fra KR, BM, KVL
og KA

Mål:

Tiltak:

Måltall/Kvalitetsmål:

Resultat pr 31.12.17:

Resultat mot måltall og
kvalitetsmål – vurdering:

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

30 timer med individuell veiledning/
etterutdanningsløp.
LP: IGA videreutdanning i
gruppeterapi
AMØ: Masterstudie i relasjonsarbeid
GB: Masterstudie i diakoni
DW: Praktisk teol seminar
Interne fagdager for tverrfaglig stab:
Fagdag om minoritet/dobbel
sårbarhet
Fagdag om formidling i de ulike
undervisningsoppdrag vi har
Fagdag innen regionale tiltak

Veiledning og etterutdanningsløp
er fulgt, ikke fullført foreløpig.

Målet er nådd.
Inn i den enkeltes videre
utdanningsløp ligger også
veiledning på eget arbeid

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

Individuelle videreutdanningsløp for
enkeltpersoner i Stab

Fagdag med Marie Fortune
Balanse i driftsregnskapet
Forutsigbar økonomi

Administrasjon og kontorrutiner

Ha et aktivt informasjonsarbeid

Budsjettert balanse 2017.
Søke eksterne midler til aktiviteter,
Bufdir, Extrastiftelsen og
Kompetansesenter for
kriminalitetsforebygging.
Inngå avtaler om «kontingent» med
NKR og organisasjoner. Undersøke
evt annen kirkelig inntektskilde.
Endring i stab, at
administrasjonskonsulent slutter,
medfører behov for gjennomgang av
og etablering av nye rutiner og
praktiske ordninger.
Legge ut nyhet på Facebook-siden
minst hver 2. uke.
Vedlikeholde nettsidene.
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Fagdag med Maria Steinsvik (SKR)
og Torgeir Nordvik om samisk
kultur og læstadianisme 28.06.
Gjennom en dag sammen med
veileder Ingunn hagen
Fagdag om kirkelige tilbud for
voksne med overgrepserfaring
avholdt 02.10.
Fagdag med bred kirkelig
deltakelse med Marie Fortune
avholdt 29.11.
Mottatt kr 850.000,- til 2
prosjekter fra Bufdir, og 150.000,fra Dnk til
trosopplæringsprosjekt.
Mottatt 290.000,- i mva-komp.
Totalt sett stort overskudd i 2017.
Ikke gjennomført.
Administrasjonskonsulentens
arbeidsoppgaver er midlertidig
fordelt innad i stab

Gjennomført.

Viktig at vi fikk med deltakere fra
det kirkelige nettverket på
fagdagen med Marie Fortune.
Målet er nådd.
Tildeling av mva-kompensasjon
sikrer en større økonomisk ramme
for driften.
Rutiner for søknader og rapporter
er etablert.
Målet er nådd.
De administrative oppgavene er
godt beskrevet. Et årshjul for
administrative arb oppgaver er
laget
Målet er nådd.

Mål:

Tiltak:

Måltall/Kvalitetsmål:

Resultat pr 31.12.17:

Resultat mot måltall og
kvalitetsmål – vurdering:

ORGANISASJONSUTVIKLING forts.

Kirkelig nettverk
«Sammen mot overgrep»

Drifte sammen med Norges Kristne
Råd. Gjennomføre fagdag 12. juni
med tema innen sunt lederskap og
sunne fellesskap, 40 deltakere.
Vurdere videre arbeid med
migrantmenighetene.

Arrangert fagdag 12. juni med
tema: Sunne menigheter, trygge
og åpne kulturer.
52 deltakere.

Målet er nådd.

Bidra til null-toleranse for seksuelle
overgrep og krenkelser i tråd med
handlingsplanen.
Ivareta Dnk-medlemskap i
styringsgruppa sammen med biskop
Solveig Fiske.
Medvirkning og Utveksling av
erfaringer på deres årlige 2 dagers
møte.
Samarbeid med Kirkerådet – Seksjon
barn, unge trosopplæring, Blå Kors,
Rus-Oppvekst-Kirke og delta i nordisk
samarbeid.

4 møter avholdt. Levert
evaluering og forslag til ny
organisering av ordning.
Dnk har vært representert på alle
møter i styringsgruppa. Ny vara
frå Kirkerådet på plass.
2 medarbeidere deltok.

Målet er nådd.

SRO – Kirkerådets samarbeidsråd for
overgrepsfeltet, - et internt pådriverog koordineringsorgan
Rød Knapp – Stopp vold mot kvinner

Svenske kyrkans kontaktpersonnettverk
Samarbeid med kirkelige instanser og
andre instanser for å styrke Kirkelig
Ressurssenter og overgrepsfeltet

Samarbeid med Kirkerådet - avdeling
diakoni og samfunn, revidert
diakoniplan og Kirke/helse-satsingen.
Samarbeid med kirkerådet-avdeling
diakoni og samfunn om strategiplan
for kjønn og likestilling

Nettverksarbeid i det faglige miljøet
m/ sekulære samarbeidspartnere:
Ekspertpanel «Dinutvei.no»
Nasjonal veiviser ved vold og
seksuelle overgrep (NKVTS)

13

Bidratt i tweens-bok, tweensseminar på
Trosopplæringskonferansen og
tweens-konferanse. (i regi av Blå
Kors Norge)
Møter med det svenske
prosjektet Suntprat, deltatt på
nordisk konferanse i september.
Deltatt på et møte i regi av KR i
tilknytning til diakoni-oppropet.
Tatt initiativ til samtale med KR
om Ressurssenterets rolle.
Deltatt på en konsultasjon i regi
av KR om kjønn og
likestillingsspørsmål.
«Dinutvei.no»
Deltatt på møte for panelet. Gitt
innspill på nettsidens innhold.
Deltakelse på schizofrenidagene
ed stand i tre dager.

Gode tilbakemeldinger på et
program som også formidlet ulike
personlige erfaringer med oppvekst
og tilhørighet i kristne fellesskap

Målet er nådd.

Målet er nådd.
Viktig utveksling av erfaringer og
vedlikehold av kontakter.
Målet er nådd.

Strategisk med samarbeid med
andre organisasjoner, også i
Sverige. Motiverende å se at vårt
arbeid spres til flere steder.

Mottok diakoniprisen på
Diakonikonferansen. Ser
betydningen av å synliggjøre
Kirkelig Ressurssenter i den
kirkelige strukturen. Daglig leder
har vært til stede på vigsling av to
biskoper i Dnk.

Mål:

Tiltak:

Måltall/Kvalitetsmål:

Resultat pr 31.12.17:

Resultat mot måltall og
kvalitetsmål – vurdering:

ORGANISASJONSUTVIKLING forts.

Skape oppmerksomhet i det kirkelige
landskapet om overgrepstema

Sommerfestivaler for voksne.
Stand; Trosopplæringskonferansen,
Diakoniens dag, Diakonikonferansen,
Temauke på MF

Festivaler utgikk i år.
Deltatt med stand:
Trosopplæringskonferansen
Diakoniens dag
Diakonikonferansen
Temauke på MF
NKRs rådsmøte

Målet tilfredsstillende nådd.

Aktiv synliggjøring av virksomheten i
regional satsing.

Stand Tunsberg bispedømmes
medarbeidersamling
Stand i forbindelse med fagdager
og Messe for verdighet

Opplæring og bevisstgjøring av
kirkesamfunnenes lederskap

Etablere kontakt med
Samarbeidsrådet for Tros- og
Livssynssamfunn (STL)
Møte med fylkesmannen og ny komité
på Stortinget etter valget
Gjennomføre en evaluering av
virksomheten etter 20 års drift

Kontaktmøte kirkeverger og proster i
gjenstående bispedømmer i Dnk.

Målet delvis nådd.

Sende invitasjon til kontaktmøte til
det sentrale leddet/
hovedadministrasjonen til frikirkene.

Det har vært dialog med noen
frikirker.

Trenger å øke egen bevissthet om
at også det og de frikirkelige er i
Ress sent s primære målgruppe

1 møte med ledelsen i STL.

Har ikke blitt prioritert

Målet ikke nådd.

Invitere fylkesmannen til våre lokaler
og invitere oss til komiteen på
Stortinget
Sette i gang en prosess som kan
sluttføres sommeren 2018, og som
vil gi en rapport som vil være til nytte
for videreutviklingen av
virksomheten.

Har ikke blitt prioritert.

Målet ikke nådd.

Brev til aktuelle tilbydere er sendt
ut.

Målet delvis nådd.
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Prosessen er påbegynt.

