Årsrapportering 2016
2016 har stått i historiens tegn - Kirkelig Ressurssenter
Vår aktivitet er forankret i Ressurssenterets formål: å virkeliggjøre kirkesamfunnenes diakonale oppdrag i møte med mennesker utsatt for vold og seksuelle overgrep.
Årets aktivitet har tatt utgangspunkt i det som ligger bak og satt sitt fokus på å møte fremtidens behov.
Jubileumssalmen «Sanne ord» fra 2016 uttrykker det slik:
«Her er hva jeg trenger: et sted hvor jeg får være, og blir møtt av sanne ord som har kraft nok til å bære. Ord som løfter og tar grep og aldri slipper taket i hvem jeg er og
hva jeg har av trass og tro tilbake».
Gjennom de 20 år som har gått siden starten i 1996, har Kirkelig Ressurssenter arbeidet i spennet mellom forsiktighet og skjørhet, selvfølgelighet og styrke, i møte med
enkeltmennesker som er rammet, så vel som i møte med fellesskap og sammenhenger som er berørt av at overgrep har skjedd.
Representantskapet
Oppnevnt av de samarbeidende parter: Kirkerådet for Dnk: Dagrun Eriksen (leder), Kari Gran Bøe. Norges Kristne Råd: Jarle Skullerud (nestleder), Karin Randsborg
Thompson. Norges KFUK-KFUM: Helge Taranrød og Øystein Magelssen.
Fra 2016 tiltrådte Blå Kors Norge som den 4. samarbeidspart.
Styret
I 20-årsjubileumsåret har representantskapet oppnevnt nye styremedlemmer. Følgende utgjør Ressurssenterets styre for en 2-års periode: Ann-Helen Fjeldstad Jusnes,
Bjørn Hareide, Terje Aadne, Vetle Karlsen Eide, Stine Kiil Saga. Varamedlemmer: Ann Midttun, Marianne Uri Øverland og Tormod Kleiven.
Solveig Fiske og Bjørn Soknes som henholdsvis styreleder og nestleder, har etter lang og tro tjeneste i Kirkelig Ressurssenters styre gitt over ledelsen til Ann-Helen Fjeldstad
Jusnes som styreleder og Bjørn Hareide som nestleder.
Et arbeid og en prosess med å utarbeide nytt verdidokument, visjon og langtidsplan har pågått i dialog og samhandling mellom styret og administrasjonen gjennom hele
2016 og ble endelig vedtatt på styremøte februar 2017.
Ny visjon er vedtatt: Ved den utsattes side. Oppdraget realiseres gjennom verdiene: verdighet – åpenhet – rettferdighet.
Langtidsplan for den neste 4-årsperioden, 2017-2020, inneholder spennende og ambisiøse tiltak knyttet til 3 virksomhetsområder: forebygging, bearbeiding og
håndteringskompetanse.
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Jubileum 1996-2016
Jubileumsåret har særlig vært preget av en landsdekkende satsing som innebærer en del reisevirksomhet for forberedelse og gjennomføring av kurs og fagdager. I 2016 har
Ressurssenterets stab særlig vært reisende og oppsøkende innenfor forebygging og bearbeiding.
Vi har stått som arrangør/bidragsyter for 45 kurs og fagdager med 1977 kursdeltakere. I tillegg var det 130 deltakere på vår årlige Novemberkonferanse (NoKo).
I 3 av landets stiftsbyer har vi samarbeidet med lokale i fagfeltet ved gjennomføring av åpne Fagdager i tilknytning til Messe for verdighet. I tillegg har vi samarbeidet lokalt i
5 stiftsbyer om Messe for verdighet. I 2016 har 550 vært til stede på disse messene.
Med prosjektet ISBA – Ingen skal bære alene, støttet av barne-, ungdoms og familiedirektoratet, har vi gitt oppmerksomhet til det som var utgangspunktet for etableringen
av Kirkelig Ressurssenter i 1996: voksne kvinner, og noe senere menn, som lever sine vanlige liv og i tillegg bærer på sjelsettende overgrepserfaringer med behov for et
kirkelig tilbud. ISBA-satsingen med fagdager og regionale og lokale kirkelige tilbud til voksne kvinner og menn med overgrepserfaring, støtter opp om og bidrar til at lokale
kristne fellesskap og sammenhenger på en bedre måte kan gi plass til overgrepserfaringer, og være gode steder å være for den utsatte. «Ingen skal bære alene» (ISBA) med
nedslag 5 ulike steder i Norge, har involvert samarbeidspartnere fra et bredt fagfelt med et tverrkirkelig nedslagsfelt.
Også i 2016 har vi hatt langsgående prosjekter i samarbeid med andre som har resultert i ferdigstilte nye ressurser: I samarbeid med Blå Kors Norge har vi etablert og
utviklet en ny hjemmeside med tilgjengelige ressurser for aldersgruppen 9-13: «Velg selv», som supplerende til «Sunt og Sant». Innenfor det kirkelige nettverk: Sammen
mot overgrep er det utarbeidet en veiledning for å lage retningslinjer for forebygging og håndtering, som et viktig bidrag i arbeid mot seksuelle overgrep.
I samarbeid med 3 fagforeninger i Den norske kirke har vi i et trosopplæringsprosjekt utarbeidet ressursheftet «Kirkens samtaler med barn og ungdom – Om taushetsplikt
og profesjonelt skjønn».
Økonomi
Ressurssenterets økonomi avspeiler ansvarlig og sunn økonomistyring. 2016 ble avsluttet med et driftsoverskudd på 55.000,- et resultat av nøktern drift og målrettet
økonomistyring.
Inntektssiden utgjøres i hovedsak av statlige overføringer via Kirkerådet, kirkeofringer, tilskudd fra bispedømmeråd, Norges Kristne Råd og kirkelige organisasjoner.
I tillegg har vi i 2016 hatt prosjektmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Utgiftssiden er vel halvdelen knyttet til lønns- og godtgjøringskostnader. Ellers avspeiler driftsregnskapet årets aktivitet med mange arrangement, kurs og reisevirksomhet.
Perlenålen fra 10-års jubileums-markeringen i 2006 ble satt i ny produksjon og vi har kjøpt inn 1000 nåler for salg i året som kommer.
Nye lokaler
I desember 2016 flyttet Ressurssenteret inn i nye lokaler på Lovisenberg. Et eget hus som er godt tilrettelagt for vår virksomhet.
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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.
Kirkelig Ressurssenter har fire strategiske mål: ett mål for hvert av de tre virksomhetsområdene, BEARBEIDING, FOREBYGGING og HÅNDTERING, og et mål for organisasjonsutvikling.

Mål:
Tilby relevante bearbeidende tilbud
til overgrepsutsatte.

Tiltak:

Måltall/kvalitetsmål: Resultat pr 31.12.2016:

Resultat mot måltall og
kvalitetsmål - vurdering

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

Målet nådd for totalt antall
samtaler.

Samtaler totalt: 109
Kvinner: 100 samtaler (18 kvinner)
Menn: 9 samtaler (4 menn)
Telefonsamtaler totalt: 79
Kvinner: 72 (24 kvinner)
Menn: 7 (4 menn)
E-postkontakt totalt: 51
Kvinner: 49 (2 kvinner)
Menn: 2
SMS-kontakt: 43 (3 kvinner)

Gruppesamlinger for Ressurssenterets
brukere:
Tekstverksted
Temalunsj
Middag + kveldsbønn
Helligtrekongersfest
Samtalegruppe - Gudsbilder

25 relasjonsbyggende tiltak
125 deltakere totalt

8 temalunsjer med totalt 30
deltakere
8 middag-kveldsbønn med totalt 30
deltakere
Helligtrekongersfest med 11 brukere
Sum: 17 tiltak med 71 deltakere

6-8 gruppedelt i 6 samlinger
1 gudsbildegruppe vårhalvår– 6
samlinger – 9 påmeldte, 6 deltakere.
Var på alle samlingene.
Planlagt gruppe høsten 2016 ble ikke
startet opp pga. for få påmeldte

Nasjonale Fellesskapsdager, lokalisert
til Modum Bad og Institutt For
Sjelesorg

20-25 deltakere
22.-25. september, Modum

Ble ikke gjennomført i 2016 pga.
manglende prosjektstøtte.

Flere individualsamtaler totalt,
men 3 færre nye kvinner til
samtale enn målet. Behovet for
samtaler er relativt jevnt.
Individuelle samtaler er viktige
for å avklare behov for bistand og
henvisning til andre instanser.

Målet ikke nådd.
14 ulike brukere har deltatt
gjennom året. Et relativt lavt
antall totalt som benytter seg av
gruppe-samlingene, men et viktig
tilbud for de som kommer. 3-4
nye brukere i 2016, det er vi godt
fornøyde med.
Vi må vurdere behovene, og hva
gruppetilbudet skal være i
fremtiden, også i lys av tilbud til
utsatte i andre «regioner».
Målet ikke nådd.
Vi vil prøve på ny å få til dette.
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Mål:
Tilby relevante bearbeidende tilbud
til overgrepsutsatte. - forts.

Tiltak:

Måltall/kvalitetsmål: Resultat pr 31.12.2016:

Resultat mot måltall og
kvalitetsmål - vurdering

Nasjonal Mannshelg sammen med
SSMM 20.-22. mai, ledet av Mike Lew

25 deltakere

35 deltakere

Målet nådd.

8 + 12 = 20 deltakere

En viktig møteplass for
Adamsatsingen, stor betydning at
det er et samarbeidstiltak.
Målet nådd.

Dagssamlinger for menn
SSMM, SMI Oslo og Adam i samarbeid

2 samlinger

Messe for verdighet
i 9 domkirker
Fagdag for verdighet 9 byer
Delta i planleggingsprosesser og gjennomføring
av regional satsing,
2-3 møter i hver stiftsby

De gode erfaringer med samarbeid
om mannshelg har ført til to
samlinger i halvåret. Et brukerstyrt
tilbud.
Messe for verdighet i 8 byer:
Trondheim (90), Stavanger (35),
Arendal (75), Bergen (45), Oslo (120)
Kristiansand (75) Molde (60)
Hamar (50).
Fagdag for verdighet:
Trondheim (35), Stavanger (90), Oslo
(80)
Skriveverksted Oslo i forbindelse
med Messe for verdighet.

Et vellykket forsøk som vi vil
videreføre.

Målet delvis nådd.
4 stiftsbyer hadde ikke Messe for
verdighet i 2016: Tromsø, Bodø,
Fredrikstad og Tønsberg. Planlagt
i 2017.
Gjennomføring av Ingen skal
bære alene-fagdager har ført til
færre Messe for verdighetfagdager.
Samarbeidet i byene er godt
forankret i lokale fagmiljøer og i
det kirkelige nettverket.
Deltakerne gir gode
tilbakemeldinger.
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Mål:
Bidra til trygg og korrekt håndtering
av krenkelsessaker.

Tiltak:

Måltall/kvalitetsmål: Resultat pr 31.12.2016:

Resultat mot måltall og
kvalitetsmål - vurdering

Metodekurs om de samtalene
håndteringsansvarlige har med de
ulike involverte i en
håndteringsprosess. Kurs utviklet i
2015. Kurs gjennomføres i 2016.

Utviklet metodekurs

Målet delvis nådd.

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

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

1 kurs á 2 kursdager
25 deltakere

Ressursmateriell for
kirkelige miljøers håndtering
av seksuelle overgrep,
utarbeides sammen med
nettverksgruppen. Legges
fram på Nettverkssamling 7.
juni.

Saker: 20
Samtaler: 60

Antall saker: 5
Antall samtaler: 20
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Kurs gjennomført januar 2016 med
15 deltakere av 26 mulige.
Representativ deltakelse fra
bispedømmekontor, kirkevergelag,
misjonsorganisasjoner og Norges
kristne råd.

Gjennomført og ferdigstilt i
nettverksgruppe med 10 deltakere,
og presentert på fagdag med 55
deltakere fra det kirkelige nettverket
Sammen mot overgrep.
Møte med og foredrag på
dagsseminar for beredskapsgruppen
i Søndagsskolen gjennomført (6
deltakere).
46 telefonsamtaler om 27 saker
5 møter med håndteringsansvarlige
1 møte med organisasjon
10 e-poster om håndtering

7 saker
10 telefonsamtaler
2 møter
10 e-poster

Uti fra tilbakemeldingen vi fikk da
invitasjonen ble sendt ut 1 år i
forveien, hadde vi forventet 25
deltakere.
Svært gode tilbakemeldinger på
kurset fra de 15 deltakerne. Viktig
arena for Ressurssenterets møte
med kirkelige medarbeidere med
håndteringsansvar som står i
krevende praksissituasjoner.
Målet nådd.
Godt samarbeid med engasjerte
deltakere i nettverksgruppe og på
fagdag.
Ressurssenterets medvirkning
gav Søndagsskolen Norge en god
start på sitt beredskapsarbeid.
Målet nådd.
Flere saker, men færre samtaler
om hver sak enn forventet.
Ressurssenteret etterspørres når
en trenger råd. Sju av sakene har
blitt fulgt over tid. Vi har
kapasitet til å ta flere enkeltsaker.
Målet nådd.
Samarbeid med seks
kontaktpersoner i konkrete saker.

Mål:
Bidra til trygg og korrekt håndtering
av krenkelsessaker. - forts.

Tiltak:

Måltall/kvalitetsmål: Resultat pr 31.12.2016:

Resultat mot måltall og
kvalitetsmål - vurdering

Drifte kontaktpersonordningen for
bispedømmene i Den norske kirke.

Drifte kontaktpersonnettverket.

Målet nådd, men forsinket.
Flere av kontaktpersonene deltok
i de ulike tiltakene og bekreftet
nytten av å høre til i Ress sent
sentrale nettverk
Fagdagen for nettverket
gjennomføres januar 2017.

Årlig fagdag for 15
kontaktpersoner.
Levere en evaluering av kontaktpersonordningen til SRO i Kirkerådet.

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

Gi ledere for barn og ungdom 10-18 år
hjelp til å formidle seksualitet og
grensesetting

Invitert kontaktpersonene til
Novemberkonferansen, fagdag og
messe for verdighet i Oslo, og
jubileumsgudstjeneste i Oslo
domkirke.
Evaluering levert til SRO som bestilt.
Hovedanbefalingen er at ordningen
videreføres midlertidig og det
arbeides med å finne overgrepsfeltet
og beredskapsordningenes plass i ny
kirkeordning

10 Trygge rom-kurs for
kirkelig ansatte og frivillige
lokalt

12 kurs - 211 deltakere

Utvikle materiell for 10-13åringer sammen med Blå
Kors

Velgselv.no med film ble lansert på
Trosopplæringskonferansen oktober
2016.

10 kurs i suntogsant.no
2 kurs for
ungdomsarbeidere

4 samlinger, ca. 750 konfirmanter,
3 kurs for unge ledere – 56 deltakere
+ presentasjon for 300 kirkeansatte
Innledet samarbeid med tilsvarende
prosjekt i Sverige.
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Et flertall av kontaktpersonene er
i dialog med Ressurssenteret i
prosess med enkeltsaker.
Flere av kontaktpersonene
drøfter sin plass, rolle og aktuell
situasjon i bispedømmet med
Ressurssenteret
Målet nådd.
Alle henvendelser om kurs er
imøtekommet. I hovedsak kurs i
Sør-Norge.
Målet delvis nådd.
Etterspørselen har vært noe
annerledes enn vi trodde, må
vurdere tilbudet videre.
Vi har ikke aktivt gått ut med
tilbud om kurs.

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

Tiltak:

Måltall/kvalitetsmål: Resultat pr 31.12.2016:

Resultat mot måltall og
kvalitetsmål - vurdering

Holde kurs for studenter i kirkelig
utdanning

Medvirkning på Veien til
Prestetjeneste Øst, O2.

O2 – 17 deltakere.

Målet er nådd.

Innføringskurs 2 kvelder
med 10 studenter fra MF/TF

Studentkurs for teologistudenter
over to kvelder – 6 deltakere.

10 diakonstudenter master,
norsk og internasjonal

Kurs for 20 diakonistudenter.

Avtale inngått med VID høgskole
om obligatorisk undervisning for
diakonistudenter i våre lokaler.
For teologistudentene er det
frivillig, derfor noe annen
fordeling av studenter enn
ventet.
Studentenes evaluering er positiv
på innhold, men ønsker det
lettere tilgjengelig for flere.

Skape oppmerksomhet/bidra med
kunnskap i det kirkelige landskapet om
overgrepstema

Lunsjmøte med PKU
studentene på Lovisenberg
Diakonale sykehus
Stand på 5 av de største
sommerstevnene.

7 studenter på besøk i 2timer

Svært gode tilbakemeldinger fra
studentene selv og deres veileder

Stands ble ikke prioritet i 2016.

Målet ikke nådd grunnet
manglende kapasitet i stab til
stands.

Undervisning på Ungdomsfestivaler:
Spekter (TT)
KRIK (Konf og Action)
Skjærgårds Mission

Undervisning på Spekter ble avlyst
Konf-Action 30 ledere
KRIK Action 30 forbønnsledere
Skjærgårds: Seminar om åndelige
overgrep 60 deltakere, seminar om
overgrep 54 deltakere, Nikodemussamling med 15 deltakere

Stand på
trosopplæringskonferansen
UKT-konferansen
Diakoniens dag

Aktiv synliggjøring av
virksomheten i regional
satsing
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TOK gjennomført med Blå Kors.
UKT ble ikke prioritert.
Diakoniens dag gjennomført.

Vi opplever stor interesse når vi
er ute og møter folk, de er
fornøyd med det vi leverer, men
mangler eget initiativ til å sette
overgrepsfeltet på dagsorden.

Viktige møteplasser å være til
stede på, vi får informert om
virksomheten vår, og har
samtaler om relevante temaer.

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

Tiltak:

Måltall/kvalitetsmål: Resultat pr 31.12.2016:

Resultat mot måltall og
kvalitetsmål - vurdering

Opplæring og bevisstgjøring av
prostene og kirkevergene i Dnk

Kontaktmøte kirkeverger og
proster i de 3 bispedømmer
som gjenstår

Nidaros gjennomført høsten 2016.

Utarbeide helhetlig plan for
Døveprostiet i Den norske kirke

Medvirke i en prosess med å
utarbeide helhetlig plan for
forebygging, håndtering og
Trygge rom tiltak for et
nasjonalt prosti

Gjennomført 2 møter, prosess
startet. Plan under utarbeiding –
ferdigstilling våren 2017.

Målet delvis nådd. Det har vist
seg mer tidkrevende å få slippe til
i de to nordligste bispedømmene
grunnet skifte av biskop. Avtale
med Nord-Hålogaland i 2017.
Avklaring i Sør-Hålogaland er
pågang.
Målet nådd, men forsinket.

Bevisstgjøring av plikter den kirkelige
medarbeideren har i den fortrolige
samtalen med barn og unge

Utarbeide en folder
Synliggjøring av temaet og
anliggende på TOK og NoKo

Heftet «Kirkens samtaler med barn
og ungdom» er produsert i et opplag
på 2500 og distribuert bredt, bla delt
ut til alle deltakere på TOK (1800),
NoKo dag 2 hadde presentasjon og
tematikk ut fra heftets tema og hefte
delt ut til deltakerne.
Undervisningsoppdrag på bestilling
fra ikke-kirkelige instanser:
Landsrådet for Norges barneungdomsorganisasjoner (LNU): 30
deltakere

Medvirke i et trosopplæringsprosjekt i
regi av presteforeningen

Norges Jeger- og fiskerforbund: 20
deltakere
Nordic Academy – to foredrag for
totalt 40 studenter
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Målet nådd.
1. opplag distribuert som et
gratishefte finansiert av
prosjektmidler, gode
tilbakemeldinger. Stor
etterspørsel etter flere hefter.
Dette var ikke satt som et mål i
planen, men vi har ment at det
har vært hensiktsmessig å si ja til
betalte oppdrag fra andre enn
det kirkelige, og at det er en
anerkjennelse av vår
kompetanse.

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

Tiltak:

Måltall/kvalitetsmål: Resultat pr 31.12.2016:

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
30 timer med
gruppeveiledning
Budsjettert
driftsunderskudd 2016
Søke eksterne midler til
aktiviteter, Buf-dir
Selge tjenester/redusere
lønnskostnader
Jubileumsgave
Skrive søknader og få
innvilget midler.

3 ansatte i etterutdanningsløp.
Individuell veiledning gjennomført
for fem ansatte.
7 samlinger med stabsveiledning
gjennomført, ca. 20 timer.
Utarbeidet budsjett i balanse.
Fikk delvis prosjektmidler i henhold
til søknader.
Økt inntjening på kurs/foredrag og
reduserte lønnskostnader oppnådd.

Målet nådd.

1000 følgere på Facebook
Legge ut nyhet på Facebooksiden minst hver 2. uke.
Strukturere og oppdatere
nettsidene utfra
satsningsområdene og vår
kompetanse.
6 regionale kurs over 2
kursdager
150 deltakere totalt

984 følgere på Facebook.
Etablert egen nettside for Ingen skal
bære alene, med egenprodusert film
og ressurser fra de ulike kursene.
Lagt ut Facebook-oppdateringer i
gjennomsnitt hver 2. uke.

Mål delvis nådd.

Trondheim – 44 deltakere
Kristiansand – 85 deltakere
Bodø – 60 deltakere
Hamar – 61 deltakere
Alta (2017) – 52 deltakere
Stavanger (2017) – 80 deltakere

Målet nådd.

Oppfølging 5 steder med å
rekruttere, utruste og følge
opp ansvarlige for kirkelig
tilbud til utsatte kvinner og
menn

Kristiansand – Fellesskapskveld
Tysfjord – Kirkegamme
Trondheim - Kreativ natt
Bodø – Gruppe
Stavanger – Gruppe
Alle ISBA-byene har ansvarlig
gruppeleder. Ulike tiltak utfra lokale
behov og muligheter.

Balanse i driftsregnskapet
Forutsigbar økonomi, samarbeid med
KR om finansieringsramme

Forsknings- og Utviklingsprosjekt (FoU)
Prosjektmidler til relevant aktivitet
knyttet til de ulike målområdene
Utarbeide et årshjul for virksomhetens
informasjonsarbeid

Prosjekt: «Ingen skal bære alene»
En tverrkirkelig satsing innen utvalgte
regioner i Norge, fokus på de lokale
fellesskapene og mulighet for å
etablere tilbud til voksne utsatte i egen
menighet,
Mottatt prosjektmidler fra Bufdir,
kr. 500.000 (2015, overført til 2016)
kr. 400.000 (2016)
Følge opp regionale/lokale tiltak,
mottatt kr 300.000 fra Bufdir.
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Jubileumsgave ikke fulgt opp.
Vi fikk avslag på sendt søknad.

Staben har gitt gode
tilbakemeldinger på
stabsveiledning.
Målet nådd, regnskapet gikk med
et lite overskudd. Meget god
budsjett-kontroll.
Ikke mer ressurser til å
administrere flere tiltak med
tanke på inntjening
Mål ikke nådd pga manglende
økonomi.

Årshjulet har ikke blitt fulgt opp
konsekvent, men mange av
tiltakene er gjennomført.

Prosjektet fullført og rapportert
til Bufdir. Gjennomføringen har
vært mer tidkrevende enn
forutsett, fordi vi har prioritert
lokal forankring og
nettverksbygging.
Gode tilbakemeldinger på
kursene og flere nye forespørsler
om kurs fra andre steder.
Lokale gruppetilbud har vært
krevende å få i gang, jobbes
videre med det.

Mål:
Organisere arbeidet på en kompetent
måte og sikre fagutvikling i tråd med
utviklingen av virksomheten. –forts.

Tiltak:

Måltall/kvalitetsmål: Resultat pr 31.12.2016:

Resultat mot måltall og
kvalitetsmål - vurdering

Bokprosjekt: «Du ser det ikke på meg»
Artikkelsamling som presenterer
overgrepskunnskap fra norsk og
svensk fagmiljø.
NoKo 2016 Tema: «Makt til å
forandre» Ingeniørenes hus, Oslo.
24. november
25. november: 2 halvdagskonferanser:
1. del sammen med PF og 2. del
sammen med Sanitetsforeningens Rød
knapp aksjon.

Nedsette en arbeidsgruppe
og en redaktørkvartett
Utarbeide en skisse til
innhold og bidragsytere
100 deltakere

3 planleggingsmøter avholdt. Avtalt
redaktørgruppe.

Målet nådd. Prosjektet er
igangsatt.

130 deltakere på
Novemberkonferansen.

Målet nådd.

300 deltakere

Konferanse gjennomført med stor
bredde i representasjon.
10 av 11 bispedømmer representert.
8 frikirker. 3 av 4 misjonsorganisasjoner. 4 kirkelige
utdanningsinstitusjoner, 8 diakonale
virksomheter++.
Ca. 200 til stede på Rød Knapp
konferansen. Lavere enn målsetting.

Kirkelig nettverk
«Sammen mot overgrep»

SRO – Samarbeidsrådet innen
overgrepsfeltet, for Den norske kirke

Samarbeid med kirkelige instanser for
å styrke Kirkelig Ressurssenter og
overgrepsfeltet.

Drifte sammen med Norges
Kristne Råd:
Arbeidsgruppe som samler
og videreutvikler policydokumenter, retningslinjer
og ressurser for kirkelig
håndtering av overgrepssaker. Fagdag om kirkelige
miljøers håndtering av
seksuelle overgrep.

Fagdag gjennomført i juni 2016 med
55 deltakere.

Være tett på arbeidet i SRO
og Kirkerådet, og delta på
møtene.

3 møter i 2016, herunder sak om
evaluering av kontaktpersonordningen som er ønsket videreført i
ny kirkeordning.
1 stabsmedlem i Kirkerådets
likestillingsutvalg og ROK.

Samarbeid med Kirkerådet
Samarbeid med Blå Kors /
Rus-Oppvekst-Kirke
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Tema: Håndtering, retningslinjer og
beredskap når seksuelle overgrep
skjer i kirkelig sammenheng.
«Veiledningshefte til arbeid med
retningslinjer» ble ferdigstilt og
distribuert til bruk.

Evaluering fra deltakerne
overveiende positiv – tilbakemelding på at programmet er
veldig fullt. Ønsker mer samtale
seg i mellom.
KRS-evaluering: mange elementer
i konferansen, første år uten
eksterne samarbeidspartnere var
krevende. Dette forsterket ved
jubileumsmarkering og utstilling
under konferansen.
Rød knapp fornøyde med
oppmøtet en fredag ettermiddag.
Målet nådd.
Ikke satt mål for antall deltakere
på fagdag i forkant. God
representasjon fra ledere og
håndteringsansvarlige i de ulike
enhetene i nettverket. Mange av
deltakerne var styremedlemmer i
NKRs styre. Mindre oppslutning
fra bispedømmene i Dnk.
Nyttig fagdag.
Målet nådd.
SRO er et viktig sted for oss å
delta aktivt.
Målet nådd.
Samarbeidet viktig for nettverk.

Mål:
Organisere arbeidet på en kompetent
måte og sikre fagutvikling i tråd med
utviklingen av virksomheten. –forts.

Tiltak:

Måltall/kvalitetsmål: Resultat pr 31.12.2016:

Resultat mot måltall og
kvalitetsmål - vurdering

Samarbeide med flere aktører i feltet.
Deltakelse i ulike råd, utvalg og
referansegruppe.

Referansegruppe for
"Overgreps-utsatt? Ikke jeg,
nei! Hvordan nå fram til
seksuelt misbrukte gutter og
menn?" med Reform.
Ekspertpanel knyttet til
nettportalen dinutvei.no
NKVTS (Nasjonalt kunnskap
- senter om vold og
traumatisk stress)
Kampanjen Rød knapp –
stopp vold mot kvinner, i
samarbeid med bl.a. Norske
Kvinners Sanitetsforening

Deltatt med 1 stabsmedlem i
referansegruppe og ekspertpanel.

Målet nådd.

Vårt Lands podkasttjeneste
«Søndagsrådet»

1 stabsmedlem deltatt på
innspillinger og rådgivertjeneste på
nett.

Samarbeid med Svenska
kyrkans nettverk i
overgrepsfeltet

Samarbeidet viktig for nettverk.

Målet nådd.

Deltatt med 1 stabsmedlem i
styringsgruppen, på vegne av Den
norske kirke.

Temakveld om «Skam» på
Litteraturhuset i samarbeid med
SMISO og DIXI. - 200 til stede.
Stand på Schizofrenidagene i
Stavanger.

20-års markeringer
Gjennomføres etter en plan vedtatt av
styret, som Langsgående tiltak:
Styrket regional satsing med
bearbeidende tilbud til voksne utsatte
Synliggjøring av 20 år og fremtidsvisjoner på ordinær virksomhet
Punktuelle tiltak: gudstjeneste på
menneskerettighetssøndagen i Oslo
domkirke. Markeringer i landets kirker.

Se «Ingen skal bære alene»
Messe for verdighet
Fagdager
Kirkelederstafett

ISBA satsing og MFV arbeid
Jubileumsgudstjeneste Oslo
domkirke med 350 til stede.
Mottakelse i Krypten – 100 gjester.

Punktuelle:
Markering under NoKo
Kunstutstilling
Jubileumsgudstjeneste i
Oslo Domkirke

Dokumentarfilm oppstarten til KRS.
Jubileumssalme
Kunstutstilling under Noko – Kari
Grasmos bilder. 3 av bildene utstilt i
kirken under jubileumsgudstjeneste.
Ny produksjon av perlenålen fra
2006.
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Samarbeidet viktig for nettverk.

Målet nådd.

Målet nådd.
Nytt tiltak. Initiativ med
utgangspunkt i fagdag for
verdighet i Oslo domkirke.
Initiativ fra Ressurssenteret og
Stavanger Bispedømme.
Målet delvis nådd.
Kirkelederstafett ikke
gjennomført pga. manglende
engasjement fra kirkeledere og at
Ressurssenteret ikke tok noe mer
initiativ etter lanseringen i
Kristiansand.
Dokumentarfilmen, perlenålen,
salmen og kunstutstillingen var
viktige elementer i forhold til å gi
innblikk i den 20-årige historien.

Mål:

Tiltak:

Måltall/kvalitetsmål: Resultat pr 31.12.2016:

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

Nytt opptrykk av Hustavlen og
oversettelse til flere språk.
Brodere nye hustavler
Kort av alle nye utgaver av hustavlen

Resultat mot måltall og
kvalitetsmål - vurdering
Markeringer i landets domkirker
og lokalmenigheter i sju bispedømmer. Gode tilbakemeldinger.
Noen kommenterte på at 20årsmarkeringen burde vært en
del av Messe for verdighet.
Hustavle brodert på engelsk og
lulesamisk. Opptrykk av
hustavlekort på bokmål, nynorsk,
engelsk og lulesamisk
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