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

• Oppfølgingssenter 
• ”Deltakere i eget liv”

Jarlegården oppfølgings-
senter, Steinkjer (2001)
Svein Jarlsgt. 16
7713 Steinkjer

Driftsstyreleder 
Astri M. Wessel

Virksomhetsleder
Jørn Holmen
Tlf. 74 16 48 18 / 930 31 380
j.holmen@s-ks.no

• Oppfølgingssenter
• ”Erobring, Ny start etter soning”
• Kjøkkengruppe
• Snekkerverksted 
• Vaktmestertjeneste
• Boligoppfølging
• Økonomiveiledning

Kalfarhuset oppfølgings-
senter, Bergen (1994)
Kalfarveien 84 B
5022 Bergen

Driftsstyreleder 
Gerhard August Hansen

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

• Oppfølgingssenter 
• Musikkprosjekt 

Tilja oppfølgingssenter, 
Skien (2005)
Bølevn. 2
3724 Skien

Driftsstyreleder
Magnhild Holmberg (til juli)
Thormod Klovning (fra juli)

Virksomhetsleder
Christer Lilienberg 
Tlf. 35 54 54 99 / 915 55 474
c.lilienberg@s-ks.no

• Oppfølgingssenter 
• Moped og motorsykkel verksted
• Det kreative rommet 
• Snekkerverkstedet 
• Keramikkverksted
• Turvirksomhet

Vindfanget oppfølgings-
senter, Os i Hordaland (2006)
Finnebrekka 28 
5200 Os

Driftsstyreleder
Gerhard August Hansen

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

• Oppfølgingssenter
• Vindfanget
• Vedlikehold
• Prosjekt overgang -KVP-plasser 
• APS-plasser

Øvre Eiker tiltakene (2007)
Stasjonsgata 12,
3300 Hokksund 

Driftsstyreleder
Ivar Nygård

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

• Bruhjørnet oppfølgingssenter 
• Føniks bruktbutikk 
• Arbeid og aktivisering
• Ettervernsboliger, Stasjonsgata 10 
• Boligtiltaket Haugveien

Boligtiltaket Hørløcksveg, 
Trondheim (2004)
7058 Jakobsli

Dritsstyreleder
Espen Agøy Hegge

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

• Botilbud: 8 leiligheter

Kirkens Sosialtjeneste

Seksjon oppfølging 2013
– tiltak for personer med bakgrunn  
i rusavhengighet og/eller kriminalitet

Barm oppfølgingssenter (1996)
• Oppfølgingssenter
• Gjenbruksbutikken Føniks
• Prosjekt bakgården og 
møbelopptrekking

Boligtiltaket Folkestadsgate 
(2005)
• Botilbud: 5 leiligheter
• Boligoppfølging
• CD prosjekt

Værestedet Arbeideren (2005)
• Lavterskel værested
• Arbeidstrening
• Matutdeling 
• Akutthybler
• Prosjekt med fokus på kosthold 
og ernæring 

Huset oppfølgingssenter, 
Tromsø (2001)
Grønnegt. 12
9008 Tromsø

Driftsstyreleder
Reidar Høifødt

Crux oppfølgingssenter, 
Sandnes (2005)
Møllegata 2
4319 Sandnes

Driftsstyreleder
Øystein Christensen

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

• Oppfølgingssenter
• Crux Vedlikehold

Hamartiltakene
Grønnegt. 51
2317 Hamar
Pb. 295, 2302 Hamar

Driftsstyreleder
Arild Sørum Stana

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

Virksomhetene

Ta kontakt med den enkelte virksomhet for en mer utførlig årsmelding. www.kirkenssosialtjeneste.no



Om Kirkens Sosialtjeneste
Kirkens Sosialtjeneste er en 
landsomfattende, diakonal og ideell 
stiftelse som tilbyr tjenester innen 
barnevern, psykisk helsevern, rus-
og avhengighetsbehandling. I tillegg 
driver vi et bredt oppfølgingsarbeid 
med blant annet bo- og 
arbeidstrening. Kontakt med familie 
og pårørende er en viktig del av vårt 
arbeid. Kirkens Sosialtjeneste har 
også et tilbud til mennesker med 
psykisk utviklingshemming. Vi driver 
i alt 17 virksomheter. 

Oppfølging og ettervern
Seksjon oppfølging tilbyr tjenester 
før, under og etter soning 
eller behandling. Vi driver åtte 
oppfølgingssentre i Norge (se 
oversikten). Dette er rusfrie arenaer 
for mennesker på vei bort fra rus og 
kriminalitet. 

Vi fokuserer på: Bolig, arbeid og 
utdanning, fritid og aktiviteter, 
økonomi, sosialt nettverk og sosial 
fungering, fysisk og psykisk helse, 
verdier og holdninger.
 

Lavterskel
Vi har i dag ett lavterskel værested 
for aktive rusavhengige. Vi driver 
også ett lavterskel boligtiltak.

Boligsosialt arbeid
Kirkens Sosialtjeneste driver i 
alt tre boligtiltak med kommunal 
finansiering. I tillegg leier vi ut 6 
leiligheter og 2 krisehybler. Til 
sammen har 39 personer hatt bolig 
gjennom disse tiltakene 2013. Vi 
tilbyr også oppfølging i bolig, og vi 
bistår våre deltakere i møte med det 
private leiemarkedet.

Arbeidstreningstiltak
Kirkens Sosialtjeneste driver en 
rekke arbeidstreningstiltak.
Mer enn 70 personer har 
i 2013 vært tilknyttet egne 
arbeidstreningsplasser, opprettet 
ved våre tiltak i samarbeid 
med NAV. I tillegg driver 
våre oppfølgingssentre egne 
arbeidstreningstilbud med et bredt 
spekter av arbeidsoppgaver.

Deltakere
Totalt hadde vi 924 deltakere, 
hvorav 293 ble registrert som ”nye” 
i 2013.

421 personer brukte tilbudene fast, 
mens resten deltok mer sporadisk 
eller i perioder. Av de faste 
deltakerne ved oppfølgingssentrene 
kom noen fra behandling (107) 
og andre fra soning (95). 108 er 
registrert som ”gått videre”. Hvor 
mange av disse som har gått til et 
mer stabilt liv er imidlertid vanskelig 
å registrere, siden mange går ut og 
inn av ulike situasjoner.

Oppfølgingssentrenes registrerte 
antall 
• besøk 21 096
• hjemmebesøk 390
• treff utenfor senteret 291
• oppfølging på telefon og SMS

over 20 000
• tilfeller av praktisk hjelp

over 1 000

Deltakerne var i aldersgruppen 17 
til 70 år, med en gjennomsnittsalder 
på 37 år.

Oppfølgingsarbeidet Nøkkeltall

72 prosent av deltakerne var menn, 
og 28 prosent var kvinner.

Pårørende
Virksomhetene registrerte 1200 
kontaktpunkt med pårørende. Dette 
var hovedsak partnere og barn, 
hvor barna i flere tilfeller har deltatt i 
tilrettelagte aktiviteter.

Aktiviteter
Det arrangeres ulike former for 
sosiale sammenkomster, felles 
måltider, fysisk aktivitet, kreative 
og musikalske aktiviteter, turer etc., 
der også pårørende i noen tilfeller 
inkluderes. I 2013 ble det registrert 
over 5000 treffpunkt knyttet til slike 
aktiviteter og turer.

Samarbeid med 
kriminalomsorgen
Virksomhetene samarbeider bredt 
med mange ulike instanser og 
organisasjoner. 

Vi har et særlig fokus på domfelte, 
og i 2013 registrerte vi 514 besøk til 
enkeltpersoner under soning. Flere 

steder får innsatte frigang for å delta 
på aktiviteter knyttet til våre tilbud.

35 personer sonet samfunnsstraff 
(1305 timer) og 18 personer 
gjennomførte soning med 
elektronisk kontroll (2052 timer) ved 
våre oppfølgingssentre. 

Deltakermedvirkning
Deltakerne er i stor grad med på 
å legge til rette for aktiviteter og 
turer. De mest aktive bidrar i stor 
grad i det miljøskapende arbeidet. 
Det er oppnevnt representanter 
med brukererfaring til alle de lokale 
driftsstyrene.

Våre ansatte deltok i ansvars-
grupper for en rekke av deltakerne. 
Det er registrert 8-900 ansvars-
gruppemøter.

Ansatte og frivillige 
Virksomhetene i Seksjon oppfølging 
utgjør 47,4 årsverk fordelt på 57 
ansatte ledere, miljøterapeuter og 
miljøarbeidere og arbeidsledere. 
I tillegg har seksjonen tre ansatte 

ved hovedkontoret i Oslo; 
seksjonssjef, fagsjef (i permisjon) 
og utviklingskonsulent. Stabiliteten 
blant de ansatte har også i 2013 
vært svært god.

Vi hadde 116 frivillige medarbeidere, 
hvorav 10 ble rekruttert i 2013.
De frivillige la ned en innsats 
som tilsvarer minst 13 årsverk. 
I tillegg bidrar en rekke frivillige 
inn i våre virksomheter, gjennom 
samarbeidsavtaler med andre 
frivillige organisasjoner og 
menigheter. 

Økonomi
Omsetningen i Seksjon oppfølging 
var på 39,3 millioner i 2013, en 
økning på 2,6 millioner fra 2012. 

Inntektsfordeling: 
33% Helsedirektoratet og 
Justisdepartementet 
38% Kommuner og 
fylkeskommuner
21% Andre inntekter (gaver, 
stiftelser, egne salgsinntekter)
8% NAV, stat og lokalt

I tillegg til inntektene er det også 
tilført andre verdier som ikke kan 
inntektsføres. 13 årsverk i frivillig 
arbeid utgjør rundt 7 millioner 
kroner.

Vi mottar også store verdier i form 
av matvarer som er i ferd med å 
gå ut på dato. Noe av dette går 
inn i driften av sentrene, mens mye 
deles ut til deltakere og andre. 
Eksempelvis hadde matutdelingen 
på Hamar over 13000 besøkende i 
2013.

For mer informasjon se 
brosjyren: ”Seksjon oppfølging. 
Tiltak for personer med bakgrunn 
i rusavhengighet og kriminalitet” 
og våre nettsider.

Ledelsen

Hovedstyret 2013 
Styreleder
Gunnar Dehli 

Styremedlemmer
Cecilie H. Horn (nestleder)
Gunnar S. Rødal 
Ingvild Belck-Olsen
Turid K. Vevatne
Marianne Uri Øverland
Øystein Dahle
Anne Marie Due (1.vara)
Petter K. Skippervold (2.vara)

Ansattes representanter
Brita Vethe,
Bergfløtt Behandlingssenter
Kjetil K. Tjessen, 
Crux oppfølgingssenter

Hovedadministrasjon
Storgata 10b, 0155 Oslo
Sentralbord: 23 32 75 50
Faks: 23 32 75 51
Org.nr.: 975387011
Bankkonto 3000.22.95284
www.kirkenssosialtjeneste.no

Hovedkontoret har ni ansatte og 
ledes av generalsekretær Helmuth 
M. Liessem. 

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

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

Elin Shem-Tov
(utviklingskonsulent)
Tlf. 940 27 302
e-post: e.shem-tov@s-ks.no


