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SØKNAD TIL 
KOMMUNEN OM STØTTE TIL KIRKENS SOS AGDER FOR 2021 

Vi søker med dette om et tilskudd på kr 10 000 til driften av Kirkens SOS i Agder.  

Statlige overføringer dekker bare ca. 50% av våre driftskostnader. Dette gjør oss helt 
avhengige av gaver og bidrag fra kommuner, fylke, menigheter og private givere for å kunne 
opprettholde vårt tilbud. Vi ønsker samtidig å etablere et forpliktende samarbeid med deres 
kommune, som et ledd i arbeidet for å sikre forsvarlig drift over tid, samt tilby vår kunnskap 
inn i deres kommune.  

I Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015-2020) står det at det er 
et stort behov for å ta i bruk samfunnets samlede ressurser. Frivillig sektor spiller en viktig 
rolle i helse- og omsorgsfeltet. Både med å engasjere mennesker til frivillig innsats, men også 
å være et tilbud til mennesker når alt annet er stengt. Flere av de som ringer oss forteller at 
legevakten og behandleren på DPS har anbefalt dem å ringe oss når angsten blir for stor, og 
når andre ikke er tilgjengelige.  

I Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015-2020) står det også: 
«Det stimuleres til at kommuner inngår samarbeid med frivillige organisasjoner på helse- og 
omsorgsfeltet, og at det arbeides for å gjøre tilskuddsordninger så hensiktsmessige som 
mulig.» Det vektlegges også at frivillige organisasjoner har behov for forutsigbare 
økonomiske ordninger og rammer.  

Kirkens SOS er landets største krisetjeneste på telefon og over internett. På landsbasis 
besvares mellom 2-300 000 henvendelser i året på telefon, sos-meldinger og chat. Kirkens 
SOS i Agder er ett av landets 11 sentre og har ca. 100 frivillige fordelt på 2 vaktkontor, som 
ligger i Arendal og i Kristiansand. Vi planlegger et tredje vaktrom i Flekkefjord, og vil ha det 
opp og gå når pandemien er litt mer under kontroll. Vi er 2,5 ansatte ved senterkontoret, men 
vaktrommene er altså frivillig bemannet og faglig drevet. For mer utfyllende informasjon 
vises til vedlagte årsmelding for 2019.  

Det er et gratis og landsdekkende lavterskeltilbud, også i deres kommune, til alle mennesker i 
ulike former for mentale og/eller eksistensielle kriser. Vi er tilgjengelige hele døgnet, hele året 
og vi er et viktig tilskudd til det offentlige hjelpeapparatet. Kirkens SOS er en 
selvmordsforebyggende tjeneste, og våre frivillige medarbeidere er skolert i å vurdere 
selvmordsrisiko og iverksette nødvendige tiltak i samarbeid med innringere.  

Størstedelen av henvendelsene på SOS-chat/meldinger kommer fra barn/ungdom i alderen 12-
18 år. De som kontakter oss i denne aldersgruppen kjennetegnes av store og sammensatte 
vansker, og liten mulighet til å påvirke egne livsbetingelser. De snakker også oftere enn 
voksne om selvmordstanker og manglende vilje til å leve. Dette er alvorlig, og det fordrer at 
frivillige som besvarer henvendelser fra denne gruppen har god kunnskap og forståelse av hva 
som vil kan gi støtte og håp. I tillegg til kurs og opplæring er det helt nødvendig for alle våre 
frivillige med regelmessig veiledning. Vi klarer ikke å skaffe ressurser til dette uten tilskudd 
fra lokale instanser.  
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Kirkens SOS 
er et lavterskeltilbud til de mest sårbare og hjelpetrengende innbyggerne i alle landets 
kommuner. Dette har vært spesielt tydelig i denne tiden vi nå er inne i. Alle kommunale 
tjenester har redusert tilbud og/eller tilgjengelighet nå. Pasienter og brukere er dypt fortvilet 
og mer redde og ensomme en noen gang. De ringer Kirkens SOS. Mange ringer flere ganger i 
døgnet. Det får de lov til. Vi trenger ingen henvisning, og ingen blir avvist fordi noen andre 
har det vanskeligere, eller fordi de allerede har snakket med noen den dagen (eller den uken, 
for den saks skyld).  

Noen ringer fordi de er så redde for å få korona at de heller vil begå selvmord. Vi har ringt 
AMK og hatt dem på tråden til vi vet at de er ivaretatt. Eller vi har snakket med dem til de har 
klart å kjøre hjem, med avtale om å ringe når de har spist og sovet litt.  

Mange ringer fordi de allerede har vært i kontakt med fastlege eller legevakt, men det har ikke 
vært noe tilgjengelig tilbud til dem den dagen. De har ikke vært syke nok til innleggelse, og 
de ringer oss i fortvilelse. Vi snakker med dem om hvordan dette kan bli bedre igjen uten 
innleggelse, og vi trygger dem på at de kan ringe oss når som helst og få noen å prate med.  

Dersom alle kommunene forplikter seg til å betale et fast årlig beløp på 10.000,- kr, vil vi 
være sikret ressurser til å drifte tjenesten på et faglig forsvarlig nivå. Vi mener at dette er et 
lavt beløp å betale for å sikre at kommunens innbyggere har et lavterskeltilbud som har åpent 
når deres tjenester enten har stengt eller redusert tilgjengelighet. I tillegg til dette kan vi tilby 
kurs i kommunikasjon og kriseforståelse til deres ansatte. Vi kan også bidra på andre områder, 
som blant annet være høringsinstans for selvmordsforebyggende planer o.l. Vi har stor og 
bred erfaring med krisehåndtering og selvmordsforebygging til både barn og voksne.  

Kristiansand 20.11.20  

Asle Eivind Bjorvatn  

Kontaktinfo:  
Mail asle.bjorvatn@kirkens-sos.no    
Tlf: 92 45 23 56   
www.kirkens-sos.no/agder 
Kontonummer: 7011.05.20067  
Org.nr: 971 275 596 


