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Tilskudd til Kirkens SOS 
 
 

Sammendrag 
Fra 1.1. 2019 gikk Kirkens SOS over fra å være en nettverksorganisasjon til å bli en linjestyrt 
landsforening, hvor 9 av de 11 lokale sentrene ble en del av landsforeningen Kirkens SOS. De 
to siste sentrene; Oslo og Trøndelag innfases innen utgangen av 2020. Endringen er gjort for 
å gjøre organisasjonen mer robust i møte med fremtidens utfordringer og styrke arbeidet 
rundt de frivillige, slik at flere henvendelser kan besvares. 
 
Arbeidet med ny organisasjonsstruktur har medført omstillingskostnader som det er 
vanskelig for Kirkens SOS å håndtere på egenhånd. Organisasjonen har derfor henvendt seg 
til Kirkerådet med forespørsel om et ekstraordinært tilskudd for å håndtere disse. 
Organisasjonen ønsker også dialog med Kirkerådet med sikte på en langsiktig 
samarbeidsavtale mellom Den norske kirke og Kirkens SOS.   
 
 

Forslag til vedtak 
1. Kirkens SOS gis et ekstraordinært tilskudd på 2,2 mill. kroner for å håndtere 

omstillingskostnader i forbindelse med restruktureringen av organisasjonen. 
Kostnaden dekkes fra den frie egenkapitalen.  

2. Kirkerådet ber administrasjonen arbeide videre med en mulig samarbeidsavtale 
mellom Den norske kirke og Kirkens SOS.  

 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
Kirkens SOS er en krisetjeneste med døgnåpen telefontjeneste hele året, i tillegg til SOS-chat 
og SOS-meldinger. I 2018 ble det mottatt 156 593 henvendelser og SOS-chat gjennomførte 11 
895 samtaler. Mottatte SOS-meldinger økte med 10 pst. og antall svar sendt med 35 pst.  
 
Overgangen til å bli en linjestyrt landsforening medfører omstillingskostnader som det er 
krevende for organisasjonen å dekke over sine ordinære driftsmidler. Kirkens SOS har derfor 
henvendt seg til Kirkerådet og søker om et engangsbeløp på 5. mill. kroner.  
 
Kirkens SOS sitt arbeid har nære bånd til kirkens diakonale arbeid. Derfor er også Dnk 
representert på organisasjonens generalforsamling med en representant. Organisasjonen 



  
utgjør en viktig beredskapsfunksjon på vegne av den sentrale og lokale kirke i møte med 
ulike typer kriser. De organisatoriske endringene skal bidra til at Kirkens SOS kan utvikle sin 
rolle og styrke sitt tilbud.  
 
Kirkerådet gir tilsagn om et ekstraordinært tilskudd til omstillingskostnader i Kirkens SOS 
på 2,2 mill. kroner. Kirkerådet har, etter å ha overtatt departementets tilskuddsportefølje, 
ikke gitt nye driftstilskudd. Det har enten vært tilskudd i de vanlige kanalene, eller kjøp av 
tjenester, eventuelt i rammen av en samarbeidsavtale. Administrasjonen kan evt. jobbe 
videre med å utrede rammer og vilkår for årlige utbetalinger til Kirkens SOS. 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
 
Forslaget medfører at kostnadsrammen for 2020 økes med 2,2 mill. kroner, og kostnaden 
dekkes inn fra egenkapitalen.  
 
 
 
 


