
 
 

Vedtekter for Kirkens SOS  
Vedtatt på Landsmøte 26.-28. april 2019 i Bergen. 

 

 

§1  Formål 

1. Kirkens SOS er en nasjonal og medlemsstyrt landsforening av medlemmer som er 
kvalifisert i tråd med §2.1. Landsforeningen tilbyr en nasjonal krisetjeneste som skal 
forebygge selvmord og alltid være tilgjengelig for mennesker i følelsesmessig og 
eksistensiell krise. Det offisielle navnet er Kirkens SOS. 
 

2. Kirkens SOS skal drive sin virksomhet forankret i kirkens diakonale oppdrag og i tråd med 
Den norske kirkes tro og bekjennelse.  
 

3. Kirkens SOS er basert på frivillig innsats fra medarbeidere som er valgt ut etter vedtatte 
kriterier nedfelt i Kirkens SOS sin virksomhetsstandard og som mottar undervisning og 
veiledning i tjenesten. 

 

§2  Medlemskap 

1. Kirkelige organer, kirkelige diakonale organisasjoner, menigheter, stiftelser av Kirkens 
Bymisjon, andre kirkesamfunn og frittstående lokalforeninger tilsluttet Kirkens SOS (jf. 
§22), kan være medlem av Kirkens SOS. 
 

2. Medlemmer i de lokale SOS-sentrene før omdanningen av Kirkens SOS til Landsforening 
1.1.2019, videreføres som medlemmer i landsforeningen Kirkens SOS, men tilknyttet det 
lokale senteret. Disse kalles inn til det lokale årsmøtet i tråd med §13. Lokale sentre kan 
omtales som avdelinger i aktuelle offentlige registre. 
 

3. Medlemmene hefter ikke for foreningens forpliktelser. 



§3  Kirkens SOS sine organer 

1. Kirkens SOS består av foreningens medlemmer. Medlemmene skal være knyttet til de 
lokale sentrene. Medlemmene utøver sin medbestemmelse gjennom årsmøtet for sitt 
lokale SOS-senter. 
 

2. Kirkens SOS sine nasjonale organer er Landsmøtet og Landsstyret. Generalsekretæren 
leder landssekretariatet og Lederforum. Landssekretariatet er støttestab knyttet til 
generalsekretær og dens funksjoner. Lederforum er samlingen av alle ledere for de lokale 
sentrene jf. §12.4. 
 

3. De lokale sentrene i Kirkens SOS skal tilfredsstille kravene i virksomhetsstandarden, og 
har fått tillatelse til drift av Landsmøtet. Kun slike sentre har rett til å bruke navnet 
Kirkens SOS, bruke foreningens felles systemer, metodikk og telefonnummer og har rett 
på å få tildelt andel av statstilskuddet til landsforeningen. 
 

4. Ved avvik fra virksomhetsstandarden kan Landsstyret gi et lokalt senter dispensasjon for 
videre drift, dersom det er tungtveiende grunner for det. Likeledes kan Landsstyret 
suspendere et lokalt senter inntil avviket er rettet opp eller til Landsmøtet har fattet 
endelig vedtak om videre drift, jf. §21.1. 
 

5. De lokale sentrenes organer er årsmøtet og senterstyret. Lokal leder utøver daglig 
ledelse ved hvert senter og rapporterer til generalsekretær. 

 

§4  Organisering og utførelse av krisetjenesten 

1. Kirkens SOS sin virksomhet skal være basert på frivillighet. 
 

2. Krisetjenesten skal utføres av Kirkens SOS sine lokale sentre. 
 

3. Krisetjenesten skal være tilgjengelig for alle uavhengig av kjønn, livssyn, etnisitet eller 
seksuell orientering. 
 

4. Alle Kirkens SOS sentre skal jobbe i tråd med virksomhetsstandarden. 
Virksomhetsstandarden skal beskrive felles normer og verdier, faglig forankring, praksis 
for rekruttering, opplæring og veiledning. 
 

5. Kirkens SOS registreres med juridisk organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. De lokale 
sentrene registreres som virksomheter under Kirkens SOS. Kirkens SOS og de lokale 
sentrene registreres også i andre offentlige register som er påkrevd eller hensiktsmessige 
for formålet. 

 

§5  Anvendelse og fordeling av midler 

1. Landsmøtet fordeler det årlige statstilskuddet etter forslag fra Landsstyret til de lokale 
SOS-sentrene etter en vedtatt fordelingsnøkkel. 
 



2. Følgende midler disponeres av det lokale senteret: 
• den tildelte andelen av statstilskuddet 
• midler som i fusjonsplanen for sammenslåingen er bestemt at skal forvaltes av det 

lokale senteret 
• midler, utenom statstilskudd, som er ytt til et navngitt lokalt senter. 
 

3. Midler som omtalt i § 5.1 og §5.2 disponeres og anvendes av det lokale senteret i 
samsvar med Kirkens SOS sitt formål og den til enhver tid gjeldende virksomhetsstandard 
og i henhold til vedtatt budsjett. 
 

§6  Landsmøtets mandat og oppgave 

1. Landsmøtet er øverste myndighet for Kirkens SOS. 
 

2. Det ordinære Landsmøtet skal: 
• vedta strategi for hver planperiode 
• gjennomgå og kommentere virksomheten på bakgrunn av Landsstyrets årsmelding 
• gjennomgå og kommentere årsregnskap og styrets årsberetning 
• godkjenne fordelingsnøkkelen for kommende år 
• velge medlemmer, leder og varamedlemmer til Landsstyret 
• velge valgkomite 
• velge revisor 
• gi tillatelse til drift og vedta nedleggelse av lokalt senter jf §21.1 
• behandle andre saker som er fremmet til Landsmøtet 

 

§7  Avholdelse av Landsmøtet 

1. Ordinært Landsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april måned. 
 

2. Ordinært Landsmøte kalles sammen av Landsstyret med minst 6 ukers varsel. Tid og sted 
fastsettes av Landsstyret. 
 

3. Landsstyret og senterstyrene kan fremme saker for Landsmøtet. 
 

4. Saker og forslag til vedtak skal være innsendt minst fire uker før Landsmøtet. Saker og 
forslag til vedtak som er innsendt senere, kan behandles av Landsmøtet dersom 
Landsmøtet vedtar dette med 2/3 flertall. Saksliste og saksdokumenter skal sendes 
senest to uker før Landsmøtet til de som har rett til å møte på Landsmøtet. 
 

5. Landsmøtet åpnes av Landsstyrets leder som leder konstitueringen av møtet hvor 
følgende velges: 
• Møteleder 
• Referenter 
• To personer til å underskrive protokollen 
• Tellekorps 

 



6. Ekstraordinært Landsmøte holdes når Landsstyret vedtar det eller når minst 1/3 av 
senterstyrene skriftlig krever det. Tid og sted fastsettes av Landsstyret. Møtet innkalles 
med minst 14 dagers varsel. Senterstyrene skal da straks sammenkalle til møte for valg 
av delegater og behandling av de saker som er ført opp på sakslisten for det 
ekstraordinære Landsmøtet. Ekstraordinært Landsmøte kan bare behandle den eller de 
saker som er angitt i innkallingen til møtet. 
 

7. Med mindre noe annet følger av vedtektene fatter Landsmøtet beslutninger med 
alminnelig flertall. Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de 
stemmeberettigede delegatene er tilstede. 
 

8. Protokoll fra Landsmøtet skal være underskrevet av to personer og være tilgjengelig 
senest én måned etter Landsmøtet. 

 

§8  Landsmøtets sammensetning 

1. Landsmøtet består av følgende stemmeberettigede representanter: 
• 2 representanter fra hvert lokale senter hvorav: 

• én representant valgt av og blant de frivillige i aktiv SOS-tjeneste og som 
sitter i senterstyret 

• én representant valgt av og blant medlemmer i senterstyret 
• ansattes representant i Landsstyret 
• én representant oppnevnt av Kirkerådet 
• én representant fra Fellesrådet for Kirkens Bymisjon i Norge 

 
2. Hver representant har 1 stemme. Representant for ett lokalt senter kan få fullmakt til å 

stemme for den andre representanten. Fullmakten må være godkjent av det lokale 
styret. 
 

3. Landsstyrets leder møter med tale og forslagsrett. 
 

4. Landsstyrets medlemmer, generalsekretær og lederne ved de lokale sentrene møter med 
talerett. 

 

§9  Landsstyrets mandat og oppgave 

1. Forvaltningen av Kirkens SOS hører under Landsstyret. Det omfatter landsforeningen og 
alle de lokale sentrene i landsforeningen. 
 

2. Landsstyret skal sørge for en forsvarlig organisering og god drift av landsforeningen og 
har ansvaret for at senternes virksomhet er i tråd med Kirkens SOS sin visjon og verdier, 
vedtatte mål, strategi og virksomhetsstandard. Ved avvik fra virksomhetsstandarden, skal 
Landsstyret avklare videre drift jf. §3.4. 
 

3. Landsstyret skal sikre nasjonal finansiering og fremme Kirkens SOS og dens virksomhet 
nasjonalt. 
 



 
4. Landsstyret har ansvar for å: 

• vedta budsjett for Kirkens SOS, herunder budsjettene for de lokale sentrene basert 
på forslag fra senterstyret 

• utarbeide årsmelding og vedta årsberetning og årsregnskap for Kirkens SOS 
• godkjenne virksomhetsstandard for utføring av krisetjenesten og retningslinjer for 

virksomheten basert på forslag fra Lederforum 
• ansette, og fastsette instruks for, generalsekretær 
• utarbeide strategi- og handlingsplaner med utgangspunkt i strategiske fokusområder 

og mål vedtatt av Landsmøtet for planperioden 
• forberede og innkalle til Landsmøtet 
• for øvrig treffe avgjørelser i spørsmål som berører Kirkens SOS sin virksomhet, så 

fremt ikke avgjørelsen ifølge vedtektene er forbeholdt andre organer i Kirkens SOS. 

 

§10  Landsstyrets sammensetning 

1. Landsstyret består av syv – 7 – medlemmer og de velges slik: 
• fem – 5 – medlemmer velges av Landsmøtet i ordinært valg. Blant disse fem velger 

Landsmøtet leder for Landsstyret ved særskilt valg 
• to – 2 – medlemmer velges i særskilt valg: 

• en -1- frivillig medarbeider med personlig varamedlem i særskilt valg, begge i 
aktiv SOS-tjeneste 

• en -1- representant for de ansatte med personlig varamedlem, valgt av og 
blant de ansatte. Valget organiseres av generalsekretæren i forkant av 
Landsmøtet 

• to – 2 – varamedlemmer velges i ordinært valg. 
 

2. Faste medlemmer har to års funksjonstid. Varamedlemmer har ett års funksjonstid. 
 

3. Styrets medlemmer inkludert varamedlemmer kan være medlem av Landsstyret i 
maksimum åtte år i sammenhengende valgperioder. 

 

§11  Avholdelse av Landsstyremøte 

1. Landsstyret samles etter innkalling fra dets leder. 
 

2. Vedtak fattes der ikke annet er fastsatt i vedtektene, ved alminnelig flertall. Landsstyret 
er vedtaksføre når minst halvparten av de stemmeberettigede er tilstede. 
 

3. Ved avstemming i Landsstyret har møteleder dobbeltstemme ved stemmelikhet. 
 

4. Det skal føres protokoll fra Landsstyremøter. 
 

5. Generalsekretær møter i Landsstyret med tale- og forslagsrett. 

 



§12     Generalsekretær 

1. Generalsekretær har ansvar for den daglige virksomheten i tråd med stillingsbeskrivelsen 
fastsatt av Landsstyret, Kirkens SOS sine vedtekter, vedtatt strategi, 
virksomhetsstandarden og vedtak i Landsstyret og Landsmøtet. 
 

2. Generalsekretær har det øverste arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i landsforeningen 
(jf. §3.2) og godkjenner ansettelsesvilkårene. 
 

3. Generalsekretær fastsetter stillingsbeskrivelsen og ansetter ledere for de lokale sentrene 
i samråd med senterstyrene. 

4. Generalsekretær leder Landssekretariatet og lederne for de lokale sentrene i Kirkens 
SOS. Landssekretariatet skal fremme SOS-oppdraget i tråd med vedtekter og 
virksomhetsstandarden og ved helhetlige og felles støttefunksjoner for å styrke de lokale 
sentrene og gjøre tjenesten synlig og aktuell. 

 

§13  Sentrenes årsmøte - mandat og oppgave 

1. Årsmøtet er senterets øverste lokale organ. 
 

2. Det ordinære årsmøtets oppgave er: 
 

• å drøfte virksomheten basert på senterets årsberetning og årsregnskap 
• velge representanter til senterstyret 
• dersom senterets årsmøte ser det som hensiktsmessig; å velge leder for senterstyret 

ved eget valg 
• dersom senterets årsmøte ser det som hensiktsmessig, å velge medlemmer til 

valgkomite 
• å komme med innspill til nasjonal strategi til Landsmøtet for hver planperiode 
• å drøfte og komme med innspill til lokale handlingsplaner 

 

§14  Avholdelse av sentrenes årsmøte 

1. Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av mars måned. 
 

2. Ordinært årsmøte kalles sammen av senterstyret med minst 6 ukers varsel. Tid og sted 
fastsettes av senterstyret. 
 

3. Det lokale senterets medlemmer og Landsstyret har møte-, forslags- og stemmerett for 
årsmøtet. 
 

4. Generalsekretær, senterstyrets medlemmer og leder ved det lokale sentret har møte- og 
talerett. 
 

5. Saksliste skal senest fire uker før årsmøtet sendes til de som har rett til å møte på 
årsmøtet. Saksdokumenter sendes ut minst to uker før årsmøtet. 
 



6. Årsmøtet åpnes av senterstyrets leder som leder konstitueringen av møtet hvor følgende 
velges: 
• Møteleder 
• Referenter 
• To personer til å underskrive protokollen 
 

7. Ekstraordinært årsmøte avholdes når senterstyret vedtar det eller når minst 1/3 av 
medlemmene i det lokale senteret skriftlig krever det. Tid og sted fastsettes av 
senterstyret. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel. 
 

8. Ekstraordinært årsmøte kan bare drøfte eller behandle den eller de saker som er angitt i 
innkallingen til møtet. 
 

9. Protokoll fra årsmøtet skal være underskrevet av to personer og være tilgjengelig senest 
én måned etter årsmøtet. 
 

10. Årsmøtet fatter beslutninger med alminnelig flertall. Årsmøtet er beslutningsdyktig når 
møtet er lovlig innkalt og satt. 

 

§15  Senterstyrets mandat og oppgave 

1. Senterstyret skal være med å styrke det lokale senterets aktivitet innenfor vedtektene, 
virksomhetsstandarden og organisasjonens strategi, vedtak og budsjett. 
 

2. Senterstyret skal bidra til å sikre finansieringen av det lokale senteret i henhold til vedtatt 
strategi og virksomhetsstandarden. 
 

3. Senterstyret skal se til at det lokale senterets midler brukes i samsvar med §5.2. 
 

4. Senterstyret skal fremme og styrke lokal forankring og bidra til rekruttering av frivillige. 
 

5. Senterstyret skal blant sine medlemmer velge det lokale senterets representanter til 
Landsmøtet i tråd med føringene i §8. 
 

6. Senterstyret skal drøfte og komme med innspill til forslag til nasjonal strategi som 
Landsmøtet vedtar for hver planperiode. 
 

7. Senterstyret skal vedta lokale handlingsplaner ut fra vedtatt strategi. 
 

8. Senterstyret fremmer dessuten: 
• forslag til budsjett for senterets virksomhet 
• forslag til regnskap i samarbeid med landssekretariatet 
• senterets årsberetning 
• råd og innspill til generalsekretær ved ansettelse av leder for senteret 

 

 



§16  Avholdelse av møte for senterstyret 

1. Senterstyret samles etter innkalling fra dets leder. 
 

2. Vedtak fattes der ikke annet er fastsatt i vedtektene, ved alminnelig flertall og når minst 
halvparten av de stemmeberettigede er tilstede. 

 
3. Ved avstemming i senterstyret har møtelederen dobbeltstemme ved stemmelikhet. 
 
4. Det skal føres protokoll fra møtene i senterstyret. 
 
5. Generalsekretær har møte-, tale- og forslagsrett. 

 

§17  Senterstyrets sammensetning 

1. De som etter §2 har medlemskap i det lokale senteret, velger i ordinært årsmøte 
styremedlemmene og varamedlemmene til senterstyret. 
 

2. Senterstyrene skal bestå av minimum 4 medlemmer hvorav minst én er en frivillig i aktiv 
SOS-tjeneste, valgt av og blant de frivillige ved senteret. Det skal videre velges tre 
varamedlemmer der én er personlig vara for den frivillige representant. Senterstyret 
velger selv sin leder dersom denne ikke er valgt ved eget valg på Årsmøtet (jf. §13.2). 
 

3. Faste medlemmer har to års funksjonstid. Varamedlemmer har ett års funksjonstid. 
 

4. Styrets medlemmer, inkludert varamedlemmer, kan være medlem av Senterstyret i 
maksimum åtte år i sammenhengende valgperioder. 
 
 

§18  Leder for lokale sentre 

1. Leder for hvert lokalt senter samhandler med generalsekretær/Landssekretariat og 
Lederforum for å realisere Kirkens SOS sitt oppdrag i tråd med stillingsbeskrivelsen 
fastsatt av generalsekretær.  
 

2. Leder for det lokale senteret har ansvar for å realisere oppdraget lokalt, i samhandling 
med senterstyret, frivillige og ansatte ved senteret. 
 

3. Leder har delegert arbeidsgiveransvar og resultatansvar.  
 

4. Leder er saksforbereder for senterstyret. 

 

§19  Signatur og fullmakt 

1. Landsstyrets leder, sammen med generalsekretær, har signaturrett for Kirkens SOS. 
 



2. Generalsekretær forplikter Kirkens SOS ved sin underskrift i enhver sak som omfattes av 
den daglige ledelse. 
 

3. Generalsekretær kan skriftlig tildele fullmakt til andre ansatte ved tjenstlig behov. 

 

§20  Vedtektsendring 

1. Landsstyret, generalsekretær og senterstyrene kan fremme forslag om vedtektsendring 
for Kirkens SOS. 
 

2. Forslag til endring av vedtektene må forelegges Landsstyret senest 3 måneder før 
Landsmøtet. Forslag framsatt etter denne fristen, kan ikke realitetsbehandles. 

3. Endring av vedtektene for Kirkens SOS skjer med 2/3 flertall i Landsmøtet. 

 

 

§21  Oppløsning 

1. Avvikling eller nedleggelse av et lokalt senter avgjøres med alminnelig flertall i 
Landsmøtet. 
 

2. Sammenslåing av lokale sentre avgjøres i årsmøtet til de aktuelle lokale sentrene og 
deretter med vanlig flertall i Landsmøtet. 
 

3. Ved avvikling av et lokalt senter vedtar Landsmøtet anvendelsen av det lokale senterets 
udisponerte midler etter forslag fra Landsstyret. 
 

4. Forslag om oppløsning av Kirkens SOS, må behandles av 2 påfølgende ordinære 
Landsmøter. 
 

5. Ved oppløsning av Kirkens SOS, skal disponible midler overføres til Kirkerådet og brukes i 
tråd med formålet for Kirkens SOS. 

 
 

§22  Ordning for sentre eid av Kirkens Bymisjons stiftelser 

1. Lokale sentre som er eid av Kirkens Bymisjon, skal drive virksomheten i tråd med denne  
§ 22. De skal, før fristen for innlemmelse i den nasjonale organiseringen 1.1.2021, være 
assosiert del av den nasjonale organiseringen nevnt i §3.2, §3.4, §8 og §9. De skal 
forplikte seg til å følge og tilfredsstille kravene i virksomhetsstandarden. 
 

2. De bymisjonseide sentrene, har samme rettigheter før innlemmelse 1.1.2021, som lokale 
sentre som er medlem i landsforeningen Kirkens SOS. Herunder ligger rett til å bruke 
navnet Kirkens SOS, bruke foreningens felles tekniske løsninger for drift av 
krisetjenesten, metodikk, telefonnummer og rett til andel av statstilskuddet til Kirkens 
SOS. 
 



3. Følgende bestemmelser skal gjelde for de bymisjonseide sentrene: 
• Budsjettene for sentrene sendes Landsstyret for uttalelse. 
• Den lokale bymisjons-stiftelsen utøver arbeidsgiveransvar for egne ansatte. 
• Ansettelser av ledere for sentrene og fastsettelse av stillingsbeskrivelse skal skje i 

samråd med generalsekretæren. 
• Generalsekretær/daglig leder i de respektive Bymisjonene skal ha samme myndighet 

og oppgaver som årsmøte for de lokale bymisjonssentrene jf. §13 (2). Stiftelsesstyret, 
eller den/de som blir utpekt fra stiftelsesstyret i den enkelte Kirkens Bymisjon, har 
samme myndighet og oppgaver som Senterstyret for de lokale senterne jf. §15. 

• Bymisjonseide sentre har rett som lokallag å møte med representanter på 
Landsmøtet i Kirkens SOS jf. §8. 

• Landsstyret for Kirkens SOS kan tilsvarende som for tilsluttede lokalsentre, gjøre  
§3.5 gjeldende ved avvik fra virksomhetsstandarden. 

• For øvrig gjelder bestemmelsene i disse vedtektene så langt de passer. 


