
Jarlegården oppfølgingssenter   
satset på boligsosialt arbeid 
gjennom et nytt ”Bo for livet” 
prosjekt. Dette setter økt fokus 
på samarbeidet rundt bosetting 
etter soning eller rusbehandling. 

Kontakt oss
Svein Jarlsgt. 16
7713 Steinkjer

Virksomhetsleder
Jørn Holmen
Tlf. 74 16 48 18 / 404 04 813
j.holmen@s-ks.no

Driftsstyreleder 
Astri M. Wessel

Kalfarhuset oppfølgingssenter, 
Bergen 
• Oppfølgingssenter (1994)
• Vaktmesterprosjektet
• Prosjekt ”Barn som pårørende”  
• Musikkprosjekt

Produksjonsselskapet Crystal Air 
Music ga ut CD-en ”Levd liv” 
med Kalfarhusets kor, ”Bækkalokket”, 
og solister tilknyttet Kalfarhuset 
oppfølgingssenter.

Kontakt oss
Kalvedalsvn. 35,
5018 Bergen

Virksomhetsleder:
Ragnar Tesdal
Tlf. 55 96 01 55 / 906 13 280
r.tesdal@s-ks.no

Driftsstyreleder: 
Gerhard August Hansen

Tilja oppfølgingssenter, Skien 
• Oppfølgingssenter (2005)
• Moped og motorsykkel verksted
• Det kreative rommet    

Moped- og motorsykkelverksted  
ble etablert etter ønske fra 
deltakerne selv. Lokalene ble 
innredet i nært samarbeid 
mellom deltakerne ved Tilja 
oppfølgingssenter og elever/
ansatte ved Tyrilikollektivet.

Kontakt oss
Bølevn. 2
3724 Skien

Virksomhetsleder
Eva Løberg
Tlf. 35 54 54 99 / 948 37 377
e.loberg@s-ks.no

Driftsstyreleder
Kjell Arthur Rugkåsa

Vindfanget oppfølgingssenter, 
Os i Hordaland
• Oppfølgingssenter  (2006)
• Prosjekt Framdrift -Vindfanget 
 Sykkelverksted 
• Prosjekt overgang -KVP-plasser 

Biskop Halvor Nordhaug besøkte 
Vindfanget oppfølgingssenter i 
deres nye lokaler. 

Kontakt oss
Finnebrekka 28 
5200 Os

Virksomhetsleder
Gunnvor Hernes Leonsen
Tlf. 458 69 755
g.h.leonsen@s-ks.no

Driftsstyreleder
Gerhard August Hansen

Øvre Eiker-tiltakene
• Bruhjørnet oppfølgingssenter 
 (2007)
• Føniks bruktbutikk 
• Arbeid og aktivisering   

To hester, Ola og Amigo ble et 
verdifullt tilskudd til aktivitets-
tilbudet ved Bruhjørnet opp-
følgingssenter. Hesteholdet er 
støttet av NAV lokalt.

Kontakt oss
Hellefossveien 10,
3300 Hokksund 

Virksomhetsleder
Trond Morlandstø
Tlf. 481 71 834
t.morlandsto@s-ks.no

Boligtiltaket Hørløcksveg, 
Trondheim
• Botilbud: 8 leiligheter (2004)

En nabo til Hørløcksveg 
kommenterte at det virket så 
rolig der: ”Hva er det du gir 
beboerne for at de skal holde 
seg i ro?” Svaret var: ”Omsorg!”

Kontakt oss
7058 Jakobsli

Virksomhetsleder 
Ketil Nevermo
Tlf. 970 30 552
k.nevermo@s-ks.no

Ta kontakt med den enkelte 
virksomhet eller Kirkens 
Sosialtjeneste sentralt  for en 
mer utførlig årsmelding.

Kirkens Sosialtjeneste

Seksjon oppfølging 2010
– tiltak for personer med bakgrunn 
i rusavhengighet og kriminalitet

Huset oppfølgingssenter, 
Tromsø 
• Oppfølgingssenter (2001)
• Bo for livet, avd. Huset
• Kvinnegruppa Cora 
• Herreklubben Hårek  

Huset oppfølgingssenter 
arrangerte ”Idrett mot rus” med 
deltakere fra rusinstitusjoner 
i Troms og Finnmark, samt fra 
Tromsø fengsel. Huset var også 
med på et ”Idrett mot rus” 
arrangement i Oslo.

Kontakt oss
Vestregt. 72
9008 Tromsø

Virksomhetsleder
Dag Sæter
Tlf. 77 64 09 90 / 404 03 186
d.sater@s-ks.no

Driftsstyreleder
Ole Danbolt Mjøs

Jarlegården 
oppfølgingssenter, Steinkjer 
• Oppfølgingssenter (2001)
• Prosjekt Erobring, 
 Ny start etter soning
• Bo for livet, avd. Jarlegården 
• Bil og motor
• Snekkergruppa    

Boligtiltaket Folkestadsgate (2005)
• Botilbud: 5 leiligheter
• Bo for livet , avd. Folkestadsgate

Værestedet Arbeideren (2005) 
• Matutdeling 

Hamar Tjenestesentral (2005) - 
nedlagt i 2010
 
Gatemagasinet ”Tett På”

Deltakere ved Barm oppfølgings-
senter deltok da Fylkesmannen 
i Hedmark, Sylvia Brustad, 
inviterte til gjestebud før jul. 

Kontakt oss  
Grønnegt. 51
2317 Hamar
Pb. 295, 2302 Hamar

Virksomhetsleder
Anne Berit Nomerstad
Tlf. 994 29 875
ab.nomerstad@s-ks.no

Driftstyreleder
Arild Sørum Stana
(1. halvår: Bjørn Vilberg)



Om Kirkens Sosialtjeneste
Kirkens Sosialtjeneste er en lands-
omfattende diakonal stiftelse med 
17 virksomheter innen helse- og 
sosialfeltet. Arbeidet spenner fra 
spesialiserte tjenester innen barne-
vern, psykiatri og rusbehandling 
til oppfølgingstjenester etter endt 
soning eller behandling. I tillegg har 
vi et aktivitets- og avlastningstilbud 
for  utviklingshemmede. 

Oppfølging og ettervern
Kirkens Sosialtjeneste driver 8 
oppfølgingssentre i Norge. Dette
er rusfrie arenaer for mennesker på 
vei bort fra rus og kriminalitet. 

Vi har fokus på både sosialt 
nettverk og sosial fungering, 
utdanning, arbeid og bolig. Alle 
sider ved det å være menneske er 
viktig: verdier, tro og tvil, hjem og 
fritid, økonomi og materielle forhold, 
fysisk og psykisk helse.

Boligsosialt arbeid
Kirkens Sosialtjeneste drev i 2010 
2 boliger og 3 boligsosiale 
prosjekter tilknyttet vår bolig-
satsing ”Bo for livet”. Totalt eier 
organisasjonen 17 leiligheter. 
Tiltakene drives i nært samarbeid 
med de aktuelle kommunene og 
med private utleiere. I 2010 lanserte 
vi ”Håndbok for boligsosialt arbeid”.

Arbeidstreningstiltak 
Vi hadde 11 arbeidstreningstiltak 
knyttet til våre virksomheter i 2010. 
De ble drevet i nært samarbeid med 
NAV og andre aktører.

Lavterskel
Vi har i dag ett lavterskel møte-
sted for aktive rusmisbrukere.

Totalt 1086 deltakere 
(2009: 1080)
Regelmessig kontakt 
37,1% (2009: 37%)
Tidsavgrenset kontakt 
23,2% (2009: 22%)
Sporadisk kontakt
39,7% (2009: 41%)

70% av deltakerne var menn og 
30% kvinner (2009: 75% menn).
De var i aldersgruppen 18 til 70 år, 
men hovedtyngden var mellom 
30-40 år.

Virksomhetene har også kontakt 
med pårørende, i hovedsak 
partnere og barn. Disse er ikke 
medregnet i deltakertallet.

Samarbeid med kriminal-
omsorgen
Virksomhetene samarbeider bredt 
med mange ulike instanser og 
organisasjoner. Ett viktig område er 
arbeid rettet mot mennesker som er 
under kriminalomsorgen.

Crux oppfølgingssenter, 
Sandnes 
• Oppfølgingssenter (2005)
• Crux Vedlikehold

Crux blir stadig oftere bedt med 
i samarbeid og ansvarsgrupper 
rundt den enkelte deltaker.

Kontakt oss
Møllegata 2
4319 Sandnes

Virksomhetsleder 
Kjetil K. Tjessem
Tlf. 51 21 01 91 /  473 51 548
k.tjessem@s-ks.no

Driftsstyreleder
Øystein Christensen 
(1.halvår: Karin Røyseland Jordal)

Hamartiltakene
Barm oppfølgingssenter (1996)
• Oppfølgingssenter
• Trygge rammer 
• Føniks bruktbutikk  

VirksomheteneOppfølgingsarbeidet i 2010 Nøkkeltall

Alle oppfølgingssentrene hadde 
deltakere som sonet samfunnstraff 
og/eller gjennomførte soning med 
elektronisk kontroll ved sentrene.

34 personer på samfunnstraff
(2009: 31) I alt ca 1670 timer.
12 personer på soning med 
elektroisk kontroll
(2009: 2)

Deltakermedvirkning
• Våre ansatte deltok i ansvars-  
 grupper for 143 av deltakerne. 
• Deltakerne er i stor grad med på 
 å legge til rette for turer og 
 aktiviteter ved virksomhetene.
• 35 av deltakerne deltok i så stor  
 grad i det miljøskapende 
 arbeidet, at de kan betraktes   
 som en ekstra frivillig ressurs.

Ansatte og frivillige
Seksjon oppfølging utgjør 42,4 
årsverk (2009: 46) fordelt på 51 
ansatte ledere, miljøterapeuter og 
miljøarbeidere (2009: 56). 

I tillegg kommer tre årsverk ved 
hovedkontoret i Oslo. Seksjonssjef, 
fagsjef og rådgiver for boligsosialt 
arbeid. Stabiliteten blant de ansatte 
har vært svært god i 2010.
 
99 frivillige (2009: 93) la ned en 
innsats som tilsvarer 11,3 årsverk 
(2009: 10). 

Økonomi
Det har vært en jevn økning i om-
setningen i Seksjon Oppfølging, fra 
18 til 33 millioner kroner fra 2006 til 
2010.

Inntekstfordeling
37% Helsedirektoratet, justis-
departementet 
32% Kommuner, fylkeskommuner
14% NAV, stat og lokalt
17% Andre inntekter (gaver, stiftelser, 
Husbanken, egne salgsinntekter)

I tillegg til inntektene ovenfor er det 
også andre verdier som ikke kan 
inntektsføres. 11,3 årsverk i frivillig 
arbeid utgjør ca 5-6 millioner kroner.

Vi mottar verdier i form av for 
eksempel gratis matvarer som går 
inn i driften av senteret eller deles ut. 

For mer informasjon se brosjyren: 
”Seksjon oppfølging. Tiltak for 
personer med bakgrunn i rus-
avhengighet og kriminalitet.”

Ledelsen 2010

Hovedstyret 
Styreleder: Gunnar Dehli 

Styremedlemmer
Torild Almnes 
Gunnar S. Rødal 
Kåre Løvdal 
Astrid Sandsmark 
Cecilie H. Horn
Turid Kristensen

Ansattes representanter
Ebbe Ugelstad, Svanviken
Dag Sæter, Huset oppfølgings-
senter

Hovedadministrasjon
Storgata 10b, 0155 Oslo
Sentralbord: 23 32 75 50
Faks: 23 32 75 51
Org.nr.: 975387011
Bankkonto 3000.15.14861
www.s-ks.no

Generalsekretær 
Helmuth M. Liessem ledet 
hovedkontoret i Oslo med 
ni ansatte i 2010. 

Seksjon Oppfølging
Ruth Ingrid Ulstein Bøe 
(seksjonssjef)
mob. 970 93 788
e-post: r.u.boe@s-ks.no

Trond Pisani Danielsen 
(fagsjef)
mob. 993 36 109  
e-post: t.p.danielsen@s-ks.no

Kathrine Tveit Heggset 
(rådgiver) (Permisjon i 2011)
mob. 404 98 440  
e-post: k.t.heggset@s-ks.no


