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Sammen
Året 2018 ble et annerledes år for Kirkens SOS i Norge med viktige beslutninger om fremtidige 
organisering, omlegginger og en sos-tjeneste som stadig krever oss i innsatsen for alltid å være 
tilgjengelig.  

Som felleskap sto vi også sammen om beslutningen om en ny fremtidig organisering. I organisasjonen 
vil mange omtale vedtaket på Landsmøtet i mars, som en gledens dag. Da gjorde organisasjonen et 
enstemmig vedtak om å bli en linjestyrt landsorganisasjon. Fra 1.1.2019 ble 9 av de 11 sentrene 
innlemmet i den nye landsforeningen. De to andre sentrene (Oslo og Trøndelag), fases inn i løpet av 
de to neste årene.   

Vi tror Kirkens SOS med dette ruster seg for fremtiden med en god helhetlig ledelse og mange 
fornuftige fellesløsninger. Samtidig skal det lokale engasjementet bli ivaretatt gjennom betryggende 
avtaler og et sterkt foreningsdemokrati. Men først og fremst tror vi at omdanningen skal gi mer og 
bedre sos-tjeneste etter hvert som den nye modellen setter seg. Det er grunn til å takke alle styrer, 
ansatte og frivillige for godt samarbeid de årene saken har stått på dagsorden. Samarbeidet har vært 
både inspirerende og krevende. Takk for engasjement med konstruktive innspill i arbeidet med å 
tilpasse den nye løsningen slik at alle til slutt skulle kunne slutte seg til ønsket om en ny 
organisasjonsmodell.  

En annen hendelse i 2018 som gjør at vi kan se tilbake på året som et annerledes år, er at de to 
største sentrene våre og Landssekretariatet flyttet inn i nye lokaler. Oslo og Landssekretariatet flyttet 
sammen i felles lokaler på Lovisenberg, og Kirkens SOS Bjørgvin flyttet litt nærmere Bergen sentrum 
og inn i mer moderne lokaler. I sum blir penger spart og vi får mer funksjonelle lokaler. Det sier vi ja 
takk til og tror det styrker oss. Men det viser også at vi eier evne til å tenke nytt og se etter 
muligheter. Det er en god egenskap for en organisasjon.  

Vi arbeider hele tiden med å sikre mer og bedre sos-tjeneste både på telefon og internett. Året 2018 
ble ett år med noe lavere antall besvarte henvendelser enn året før. Det er likevel grunn til å være 
stolt av en imponerende innsats. Tallene er fortsatt høye. I 2018 besvarte de ca 1000 frivillige 
medarbeiderne våre nær 175.000 av alle de langt over 200.000 henvendelsene vi fikk. Takk nok en 
gang til våre trofaste og engasjerte frivillige som låner sitt øre og gir av sin tid ved å dele sine varme 
hjerter med dem som trenger oss. Sammen gjør de frivillige en livsviktig forskjell for veldig mange.  

Takk for et annerledes år 2018 – sammen ser vi frem mot nye utfordringer og muligheter i det som 
vokser frem i 2019.  

Leif Jarle Theis  

Generalsekretær Kirkens SOS 



Årsmelding 2018 
Kirkens SOS i Rogaland ble etablert i 1980 og er tilsluttet sammenslutningen Kirkens SOS i Norge. Vi 
har to vaktsteder: Vaktrom Stavanger og vaktrom Haugalandet. 

Mange tar kontakt 

I 2018 besvarte Kirkens SOS i Rogaland 13 782 telefonhenvendelser, og 1 224 chattehenvendelser. 
Det er en nedgang på 1 017 telefonsamtaler og 104 chattesamtaler sammenlignet med 2017. 
Hovedårsaken til dette er færre frivillige medarbeidere. Omtrent like mange kvinner og menn ringte, 
og de fleste var i alderen 40 – 60 år. I løpet av våren utvidet vi våre åpningstider på chat, som betyr 
at vaktrommet i Stavanger betjente chatten hver mandag og annenhver fredag, lørdag og søndag. 
Helt fra Kirkens SOS startet med chat i 2010 har de fleste som kontakter oss på chat vært mellom 
10-19 år, men vi ser en endring i at det er flere fra de høyere aldersgruppene som også tar kontakt
via chatten. Det tror vi har en sammenheng med at chat er blitt et mer vanlig tilbud ellers i
samfunnet.

Temaer som tas opp 

Psykiske problemer, ensomhet, mellommenneskelige forhold, fysiske problemer, tro/bønn, 
rusmisbruk, sorg/tap, vold/overgrep var temaer som ble tatt opp. Tanken på å ta sitt eget liv var 
tema i mange av samtalene på telefon, og i ca 50 % av samtalene på chat. Tjenesten er basert på 
frivillige, og ved utgangen av 2018 var det om lag 70 frivillige medarbeidere som i gjennomsnitt tok 
to vakter pr måned. I tillegg fikk vi 12 nye medarbeidere etter høstens kurs som begynte å ta vakter i 
månedsskiftet november/desember. Kirkens SOS har som målsetting at de som kontakter oss skal bli 
sett, støttet og styrket av et medmenneske. De er også sikret full anonymitet.

I 2018 var hovedtema: Kirkens SOS: en medvandrer når krisen er der. 

Gjennomførte tiltak: 

- Vært tilstede på aktuelle arrangementer som Schizofrenidagene 2018, Ungdommens 
landsmøte (UL) i Kongeparken, fagdag hos SMISO Rogaland, markeringer av Verdensdagen 
for selvmordsforebygging sammen med Velg å Leve, og Verdensdagen for psykisk helse.

- Hatt et godt samarbeid med organisasjoner som Velg å Leve og TIPS.
- Deltatt aktivt på ulike samlinger sammen med resten av Kirkens SOS-sammenslutningen.
- Gjennomført ett innføringskurs i Stavanger og ett i Haugesund. Dette har gitt oss 16 nye 

frivillige medarbeidere.
- Planlagt og gjennomført en omfattende rekrutteringskampanje i forkant av innføringskurset 

på høsten.
- Besøkt menigheter og organisasjoner i vårt representantskap for å informere om Kirkens 

SOS.
- Deltatt på budsjetthøring i Sandnes kommune.
- Holdt foredrag om Kirkens SOS for konfirmanter i Vardeneset kirke, elever på Solborg 

folkehøgskole og under "Åpen forelesninger" i regi av Jæren DPS på M44 på Bryne.
- Stått på stand på Bryne ungdomsskole, Universitetet i Stavanger, VID Misjonshøgskolen, 

Bryne VGS og Jåttå VGS.
- Sendt ut informasjonsmateriell til ungdoms- og videregående skoler i området.
- Aktivt brukt Frivillig.no og Kirkens SOS på Rogalands Facebook-side for å kunngjøre 

innføringskurs og lignende.
- Gjennomført tre medarbeidersamlinger med besøk av Arnhild Lauveng, Lene Hopland 

Bergset og Oddvar Vignes.



10-års jubileum vaktrom Haugalandet
31.oktober feiret vi 10-årsjubileum for vaktrommet på Haugalandet. 30 deltakere bestående av 
nåværende og tidligere frivillige medarbeidere var med på feiringen. I tillegg til oss i staben deltok 
fagansvarlig fra landsekretariatet i Kirkens SOS, Lene Hopland Bergset, styreleder Eilert Lunde, og 
tidligere ansatt, Anne Håkonsholm. Dette ble en fin kveld med mimring, faglig påfyll og ikke minst 
god mat og kake.

Kaken som ble servert på 10-årsjubileet til vaktrom Haugalandet. 

Ny Landsorganisasjon fra 1.1.19 
Fra 1.januar 19 ble Kirkens SOS en landsforening. Bakgrunnen for omdanningen er ønsket om å ruste 
Kirkens SOS for fremtiden med bedre og flere felles administrative løsninger og en helhetlig 
personalledelse med sentralt arbeidsgiveransvar. Den lokale forankringen skal videreføres og lokal 
medbestemmelse i utvikling og ledelse av landsforeningen er ivaretatt gjennom 
foreningsdemokratiet med landsmøte og lokal deltakelse. Dermed er de lokale støttespillerne som 
menigheter, kommuner og andre like viktige for oss som tidligere. Kirkens SOS vil fortsatt arbeide for 
å være Norges største krisetjeneste på telefon og internett.

Økonomi 
Som det fremgår av regnskapet viser tallene for 2018 at vi kommer ut med et overskudd. Det vitner 
om god økonomistyring og et aktivt engasjement for å skaffe midler til driften. Det gir oss enda 
bedre forutsetninger for å planlegge langsiktig og strategisk. Det vil være en viktig målsetting for 
senteret å sikre enda mer forutsigbare økonomiske forhold også i 2019. Vi er helt 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.



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 for 2018 

- Eilert Lunde, styreleder
- Klara Espeland, nestleder
- Magne Skinderviken, frivilliges representant vaktrom Stavanger
- Tor Kjell Mosaker, frivilliges representant vaktrom Haugalandet
- Berit Ur, vara for frivilliges representanter (begge vaktrom)
- Hans Petter Nordal, styremedlem
- Elisabeth Håmsø, styremedlem
- Marthe Kristine Østerud Bjerke, fylket/kommunenes representant
- Gunnar Aase, personlig vararepresentant for fylket/kommunenes representant
- Mari Væhle Hauge Kristoffersen, 1. varamedlem
- Wenche Skadberg, 2. varamedlem

Ledere og ansatte i Kirkens SOS i Rogaland 

Eilert Lunde 
Styreleder

Oddbjørg Keilegavlen
Leder representantskapet

Signe B. Trodahl
Daglig leder

Håkon F. Hetland
Konsulent/nestleder

Audhild G. Nærland
Kontormedarbeider

Kirsti Sand
Medarbeider Haugalandet



Årsregnskap 2018 

Resultatregnskap 

Tilskudd Helsedirektoratet
Tilskudd Rogaland Fylke
Tilskudd kommuner
Offer
Momskompensasjon
Andre inntekter

Sum inntekter 

Personalkostnader
Husleie
Inventar/kontorutstyr
Annonser/markedsføring
Kontorutgifter/Gaver frivillige
Andre driftskostnader

Sum driftskostnader 

Driftsresultat/Årsresultat 

Balanse 

Andre fordringer
Kasse og bank
Sum eiendeler 

Egenkapital
Lønnsfond
Årets resultat
Sum egenkapital 

Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum gjeld 

Sum egenkapital og gjeld 

Stavanger 7. februar 2019

� tui 4 
Eilert Lunde, styreleder

Kirkens SOS i Rogaland 

2 018 2 017 

1 132 816 1 090 513
220 000 140 000
665 000 669 000
309 448 269 542
128 021 124 630
330 608 413 418

2 785 893 2 707 103 

1 739 927 1 821 460
205 599 201 122

38 153 53 522
12 349 51 993
14 060 13 869

312 735 311 306

2 322 823 2 453 271 

463 070 253 832 

31.12.2018 31.12.2017 

23 298 130 227
1 777 217 1 345 960
1 800 515 1 476 188

1 048 733 794 901
80 000 80 000

463 070 253 832
1 591 803 1 128 733

19 586 63 966
174 938 116 896

14 188 166 592
208 712 347 454

1 800 515 1 476188 

Klara Espeland, nestleder Marthe Kristine Østerud Bjerke

����\{\� ��T,�cf Elisabeth Håmsø

S�\fue.. 'i�a.-U 
Sig.�. Trodahl, daglig leder 
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Vi støtter det viktige arbeidet til Kirkens SOS 

Eilert Lunde AS    Madlakrossen 6-8 AS 



Kirkens SOS Rogaland
Postboks 3060 Hillevåg

4095 Stavanger

Nettsider: www.kirkens-sos.no/rogaland
E-post: rogaland@kirkens-sos.no

Telefon: 971 70 995
Kontonummer: 7011 05 20067

Vi er her. Alltid.
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