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KIRKENS SOS SIN PLASS

Preses Helga Byfuglien på Frivilligkonferansen 27.oktober 2019:

«Vi sier ofte at Kirkens SOS er Kirkens forlengede diakonale arm. Det er kanskje 
mer riktig å si  at Kirkens SOS er i sentrum av det Kirken skal være»

Vedtektene til Kirkens SOS: 

…virksomheten er forankret i kirkens diakonale oppdrag og i tråd med Den norske 
kirkes tro og bekjennelse»

Aktør i folkehelsearbeid

Se, støtte og styrke mennesker i en følelsesmessig og eksistensielle krise



Samarbeid med bispedømmerådene og 
Kirkerådet
Historisk var Kirkerådet og Bispedømmerådene aktiv i etableringen av sos-sentre . 
1976 - 1989 Kirkerådet er nasjonal koordinator og finansierer en sentral sekretærstilling
1989 Landsmøtet overtar det nasjonale koordineringsansvaret fra Kirkerådet.
1991 Kirkens Bymisjon inngår samarbeidsavtale med Kirkens SOS
1992 Landsmøtet etablerer landssekretariat med generalsekretær fra 1992, -

finansieres av Kirkens Bymisjon de første årene

Kirkerådets rolle idag
• Kirkerådet møter med en representant på Landsmøtet (Jf nye vedtekter) 
• Ingen samarbeidsavtale

Bispedømmerådenes rolle idag
• De fleste bispedømmerådene er medlemmer med representasjon på lokale 

årsmøter/representantskapsmøter
• Foreløpig ingen samarbeidsavtaler

Økonomisk støtte
• Ingen støtte fra Kirkerådet
• Begrenset økonomisk støtte fra bispedømmerådene



Norges største krisetjeneste på telefon og nett

• 11 senter (www.kirkens-sos.no)

• 1000 frivillige

• Ca 40 ansatte

• Drift koster tilsammen ca 40 mill kr pr år – 20 mill kr over statsbudsjettet 
2020

• Besvarer ca 180.000 henvendelser i året

• Har i mer enn 45 år gitt opplæring og veiledning til mange tusen frivillige  -
- gode lyttere og samtalepartnere i en diakonal kontekst



Bakgrunn for omdanningen

Hvorfor ble Kirkens SOS en landsforening med sentralt arbeidsgiveransvar 
og sentralt eierskap

• Kirkens SOS var allerede en nasjonal tjeneste med felles nummer, metode 
og virksomhetsstandard

• Ønske om å fremme en mer helhetlig ledelse

• Behov for mer effektiv drift med flere felles løsninger

• Forventing om en forutsigbar personalpolitikk

• Naturlig å være en juridisk enhet i forvaltning av statstilskuddet

Mål for omdanningen var å

• Være mer tilstede for innringere/innskrivere ved å styrke tjenesten  -

øke antall frivillige – øke svarprosenten fra ca 63% til 70%



Hvordan har overgangen gått?

…så langt har det gått bra….særlig innfasingen av senteret i Nord-Hålogaland

I sum:

Forventing om å styrke Kirkens SOS som en mer effektiv organisasjon og mer 
rustet for fremtiden



Særlige økonomiske utfordringer 2020-2025

• Implementering av fellesløsninger uten at det går ut over oppdraget – dvs
sentralleddet i KSOS dekker «pukkelkostnader»

• Ny telefoniplattform i 2020 – påtvunget pga strukturelle endringer i Telenor

• Innfasing av bymisjonseide /Trøndelag og Oslo) sentre innen 1.1.2021 –
bortfall av ca 5 mill kr fra 2021

• Etablering av en bakvaktsordning  for å begynne tilpasningen av arbeidstid til 
gjeldende regler

• Øke antall frivillige med 100 personer til 1100 innen 2025 for å øke 
svarprosenten fra 63% til 70% 

I sum:

Styrke økonomien for å rekruttere og beholde enda flere frivillige 



Økonomisk støtte - status 2018

Status bispedømmerådene 2018:
• Borg 0
• Hamar 0
• Oslo 0
• Tunsberg 0
• Agder (to senter) 15.000 kr
• Rogaland 100.000 kr
• Bjørgvin 50.000 kr
• Møre og Romsdal 0
• Nidaros 0 (Har bevilget 200.000 kr i 2019)
• Sør-Hålogaland 0
• Nord Hålogaland 250.000 kr (har bevilget 150.000 kr i 2019 og 

vedtatt ytterligere 250.000 kr i 2020)

Lokalkirkelig støtte gjennom kollekter



Samarbeid med Kirkerådet

Er det mulig å finne en plattform for samarbeid mellom Kirkerådet og Kirkens SOS 
som gir forutsigbar økonomisk støtte til Kirkens SOS?

Innsteg:

Kirkens SOS 

• er mer enn andre frivillige organisasjoner med å sikre kirkelig tilgjengelighet 
(døgnåpen kirke)

• avlaster kirkelig bemanning om natten

• gir opplæring i samtaleferdigheter og lyttekompetanse i en diakonal kontekst

• Er nær eksistensielle kriser  med nestekjærlighet - ofte livreddende nærvær

• annet?

Hva tenker Kirkerådet om Kirkens SOS sin plass?


