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Kirkens SOS i Rogaland ble etablert i 1980 og er tilsluttet 
sammenslutningen Kirkens SOS i Norge. Her er to 
vaktsteder: Vaktrom Stavanger og vaktrom Haugalandet.

Mange tar kontakt
I 2016 besvarte Kirkens SOS i Rogaland 16 622 
telefonhenvendelser, og 719 chattehenvendelser. Det er en 
liten nedgang på 445 telefonsamtaler og 45 chattesamtaler 
fra 2015, som i hovedsak skyldes færre frivillige til å besvare 
henvendelser og teknisk svikt i telefonsystemet. Kirkens SOS 
utvidet fra september åpningstidene på chat fra fem kvelder 
i uken til syv kvelder i uken. Stavanger betjener foreløpig to 
dager i uken. Omtrent like mange kvinner og menn ringte, og 
de fleste var i alderen 40 – 60 år. På chat var alderen på de 
fleste som tok kontakt 10-19 år. 

Hva snakkes det om? Psykiske problemer, ensomhet, 
mellommenneskelige forhold, fysiske problemer, tro/bønn, 
rusmisbruk, sorg/tap, vold/overgrep. Tanken på å ta sitt eget 
liv var tema i mange av samtalene på telefon, og i over 60% 
av samtalene på chat. 

Tjenesten er basert på frivillige, og ved utgangen av 2016 
var det 104 frivillige medarbeidere tilknyttet telefon- og 
chattetjenesten. Den frivillige aktiviteten utgjør ca 8 årsverk. 
Hver frivillig gir i gjennomsnitt to vakter i måneden. Kirkens 
SOS har som målsetting at de som kontakter oss skal bli sett, 
støttet og styrket av et frivillig medmenneske. De er også 
sikret full anonymitet. Til å administrere og kvalitetsutvikle 
tjenesten har senteret fire tilsatte som til sammen utgjør 
2,7 årsverk. 

Økonomi
Som det fremgår av regnskapet viser tallene for 2016 at 
vi kommer ut med et lite overskudd. Det vitner om god 

økonomistyring og et aktivt engasjement for å skaffe midler 
til driften. Imidlertid fikk vi et betydelig mindre tilskudd fra 
Rogaland Fylkeskommune enn det vi søkte på. En utfordring 
i 2017 vil være å sikre en mer forutsigbar økonomi, spesielt 
i forhold til offentlige myndigheter. Vi er også avhengige 
av støtte fra våre eiermenigheter, og vi utfordrer dem til å 
tilgodese Kirkens SOS i Rogaland med to offer i året, ett om 
våren og ett om høsten.

I 2016 var hovedtema: 
Kirkens SOS: en medvandrer når krisen er der.
Gjennomførte tiltak:
• Var til stede på Schizofrenidagene 2016.
• Var til stede på Russetreffet i Kongeparken sammen med 

Velg å Leve og TIPS.
• Hadde besøk av fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal og 

Anja Berggård Endresen fra Venstre.
• Har jobbet aktivt i forhold til økonomisk støtte fra 

kommuner og fylke.
• Vi har fått ca 20 nye frivillige medarbeidere.
• Deltok i den landsomfattende informasjons- og 

rekrutteringskampanjen «På Kanten».
• Fortsatt samarbeid med Velg å Leve.
• Invitert til tre samlinger ved Stavanger Politikammer for  

å snakke om vår samtalemetodikk.
• Deltok på trosopplæringsdag i Hinna menighet hvor vi 

presenterte SOS-chat for 10-åringer.
• Besøk og info i menigheter.
• Utvidet åpningstidene på chat.
• Sendte ut infopakke til ungdomsskoler, videregående 

skoler og helsestasjoner.

Organisasjon
Kirkens SOS i Rogaland er organisert med:  
Representantskap, styre og administrasjon.

Representantskapet for Kirkens SOS i Rogaland

Representantskapet har 57 medlemmer. 
Rogaland fylkeskommune, kommunene 
Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger og 
menighetene innen disse kommunene, Det 
norske Diakonforbund, Stavanger KFUM/
KFUK, Ynglingen, Kirkens Bymisjon, alle 
menighetene innen kommunene Karmøy, 
Haugesund og Tysvær, samt Klepp og 
Nærbø sokn, Stavanger domprost, 
Stavanger biskop og Stavanger bispedømmeråd.
Leder av representantskapet er Oddbjørg Keilegavlen. 
Nestleder Asbjørn Finnbakk.

Styret i 2016 

Eilert Lunde, styreleder. 
Klara Espeland, nestleder.  
Mari Væhle Hauge Kristoffersen, frivilliges 
representant vaktrom Stavanger.
Svein Magne Strand, frivilliges 
representant vaktrom Haugalandet. 
Magne Skinderviken, vara for frivilliges 
representanter (begge vaktrom).
Stein Hugo Kjelby, styremedlem.
Jan Ruud, styremedlem. Marthe Kristine Østerud Bjerke, 
fylket/kommunenes representant. Gunnar Aase, personlig 
vararepresentant for fylket/kommunenes representant.
Hans Petter Nordal, 1.varamedlem.
Elisabeth Håmsø, 2. varamedlem.

Oddbjørg
Keilegavlen

Eilert Lunde
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ÅRSREGNSKAP 2016
RESULTATREGNSKAP 2016  2015
Tilskudd Helsedirektoratet 1 028 631 965 253  
Tilskudd Rogaland Fylke 120 000 135 000  
Tilskudd kommuner 690 000 679 000  
Offer 230 142 261 953  
Momskompensasjon 2016 135 743 123 640  
Andre inntekter 278 910 452 263  
Sum inntekter  2 483 426 2 617 108       
Personalkostnader 1 837 732 1 855 804  
Husleie 195 060 182 709  
Inventar/kontorutstyr 54 789 77 738  
Annonser/markedsføring 21 968 45 589  
Kontorutgifter/Gaver frivillige 14 814 38 095  
Andre driftskostnader 320 972 340 178  
Sum driftskostnader 2 445 335  2 540 114   
Driftsresultat/Årsresultat 38 091 76 994  
  
BALANSE  31.12.2016   31.12.2016 
Andre fordringer  48 733 59 053   
Kasse og bank  1 155 617 1 113 236   
Sum eiendeler  1 204 350 1 172 289     
Egenkapital  756 810 679 817   
Lønnsfond  80 000 80 000   
Årets resultat  38 091 76 994   
Sum egenkapital  874 901 836 810       
Leverandørgjeld  35 458 12 343   
Skyldig offentlige avgifter  128 804 109 761   
Annen kortsiktig gjeld  165 186 213 374   
Sum gjeld  329 448 335 478   
Sum egenkapital og gjeld  1 204 350 1 172 289     
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Signe B. Trodahl
Daglig leder 
 

Per Inge Veggeland
Konsulent/nestleder

Audhild G. Nærland
Kontormedarbeider 
(50%)

Kirsti Sand
Medarbeider
Haugalandet (20%)

 22 40 00 40 Krisetelefon; åpent hele døgnet
 www.kirkens-sos.no SOSmelding; svar innen 24 timer
 www.soschat.no Chat med oss; sjekk nettsiden for åpningstider
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Ansatte i Kirkens SOS Rogaland

I løpet av det siste året har våre nærmere 1000 frivillige 
gjennomført godt over 180.000 samtaler og svar på 
telefon, chat og sos-meldinger. Det er nesten umulig 
å forestille seg hva som er satt ord på av levd liv i alle 
disse møtene. Kirkens SOS er et sted for å dele tanker og 
følelser - en møteplass for håp. Her deles opplevelser av 
å føle seg utenfor, tanker om å komme til kort og følelser 
av at alt håp er ute, med et medmenneske som har tid til 
å lytte og ønsker å forstå. 

Hjelper det?
Dette spørsmålet får vi ofte. Svaret er at det redder liv. 
For noen på den måten at livet ble litt lettere å leve etter 
å få snakket om bekymringene sine eller ved at den 
daglige kveldspraten med en sos-frivillig gjorde angsten 
litt mindre uutholdelig når natten kom. For andre var det 
rett og slett det å høre at han var verdifull og at noen 
brydde seg om han, som gav en tilstrekkelig ambivalens 
til at livet ikke ble avsluttet den dagen likevel. Kirkens 
SOS er en møteplass der vi ønsker å fremme alt som 
står på livets side i møte med den følelsesmessige og 
eksistensielle krisen. Noen ganger er det du som trenger 
å vite at uansett når det er på døgnet, finnes det et 
medmenneske som er der alltid og har tid til å lytte og 
vil prøve å forstå når alt føles trist og vanskelig. En annen 
gang er det jeg. Slik er livet. Det er skjørt og sårbart. 
Vi er alle i samme båt.

Åpenheten og den lave terskelen for å våge å dele, 
redder liv og gir håp. Det er helsefremmende å snakke 
sant om livet. Mitt liv. Ditt liv. Alle kan bidra ved å se 
den andre og gi rom for den gode og ærlige samtalen. 
Kirkens SOS gir sitt bidrag ved å alltid være der, med lav 
terskel inn og fortrolighet. Det er vårt oppdrag.

Denne årsmeldingen gir et bilde av et aktivt og offensiv 
lokalt sos-senter som legger seg i selen for å sikre og 
styrke dette oppdraget i hele Kirkens SOS-nettverket. 

Takk til alle ansatte og frivillige i Kirkens SOS som også 
i 2016 brukte tid og delte hjertevarme i møte med den 
som trengte det. Takk også for all støtte fra enkelt-

personer, bedrifter, 
offentlige instanser og 
menigheter som gjør at 
vi kan ha en døgnåpen 
møteplass for håp hver 
dag hele døgnet, året 
gjennom.

Leif Jarle Theis
Generalsekretær

Møteplass for håp
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