
 

 

Virksomhetsgjennomgang av kirken i Bergen – invitasjon til høring 

 

Hvordan sikre og styrke kirkens nærvær i Bergen?  

Bergen kirkelige fellesråd inviterer deg/dere til å avgi en høringsuttalelse. Grunnlaget for høringen er 
rapporten Virksomhetsgjennomgang av BKF og alle menighetene i Bergen 2015-2017. Det er naturlig 
at virksomheter av vårt omfang gjennomfører en virksomhetsgjennomgang. Vi er forpliktet til å 
forvalte våre ressurser klokest mulig til beste for menighetsarbeidet i Bergen. Politiske signaler om 
kirkens fremtidige økonomi danner også bakgrunn for at fellesrådet i sitt møte 29. april 2015 
etablerte et utvalg med følgende hensikt og mandat: 

Hensikt 
Mål og hensikt med den viksomhetsgjennomgangen som fellesrådet nå har vedtatt er 
å sikre og styrke kirkens nærvær i Bergen. Det vil være viktig å ha fokus på hvilke positive muligheter 
som ligger i en eventuell bedre utnyttelse av våre knappe ressurser. Samtidig vil en slik gjennomgang 
kunne sikre at vi har en forberedt og gjennomtenkt plan dersom BKFs økonomiske rammevilkår skulle 
bli endret, det være seg til det bedre eller til det verre. 
 
Mandat 
For å gi Fellesrådet grunnlag for å lede og videreutvikle en bærekraftig kirkelig virksomhet i 
Bergen, ber Fellesrådet arbeidsgruppen utarbeide en samlet vurdering av den totale 
ressursutnyttelsen i organisasjonen. Er kirken i Bergen organisert på en hensiktsmessig måte 
med tanke på 
- antall kirkebygg; - har vi kirkebygg i de rette bydelene, eventuelt hvilke endringer bør 
gjøres? 
- hvilke andre virksomheter/verktøy bør vi ha? 
- soknestruktur 
- samarbeid på tvers av soknestrukturen 
- stillinger, stillingsinnhold, stillingsstørrelser, sammenslåing av stillinger, 
samarbeidsstillinger 
- ressursutnyttelsen i BKFs sentrale administrasjon  
 
Utvalget avsluttet sitt arbeid mai 2017 med en sluttrapport til fellesrådet. Rapporten er tilgjengelig 
på vår hjemmeside og som vedlegg til eposten. Rapporten ble lagt frem for fellesrådet 20. september 
2017 for videre behandling. Fellesrådet besluttet flg.: 

 
1. Fellesrådet har behandlet rapporten Virksomhetsgjennomgang av BKF og alle menighetene i 

Bergen 2015-2017. Rapporten tas til orientering.  

2. Fellesrådet sender rapporten ut på høring til alle menighetsrådene, de tillitsvalgte, 
vernetjenesten, Bispedømmerådet, felles miljøutvalg og den enkelte BKF-ansatte. 
Høringsfristen settes til 1.mars 2018.   

3. Høringsinstansene utfordres til å gi synspunkter på rapportens innhold og 
rapportens forslag til tiltak, og til å foreslå eventuelle andre løsninger for bedre 



ressursutnyttelse til Den norske kirkes menighetsbygging i Bergen. 

4. Høringsinstansene bes om å gi råd om prosess og tidsperspektiv på 
gjennomføring av tiltak 

5. Fellesrådet ber kirkevergen, sammen med utvalget, om å arrangere seminar om utvalgets 
rapport i løpet av høsten 2017.  

Enstemmig vedtatt 

Fellesrådet ønsker en bred høring av rapporten, jfr. vedtaket, hvor også hver enkelt ansatt er invitert. 
De ansatte må gjerne drøfte rapporten i stabsmøter og eventuelt også avgi en felles uttalelse. 

 

Vi ber om tilbakemelding på følgende spørsmål: 

 

1. Hva er din/deres vurdering av rapporten? 
2. Hvilken av de foreslåtte modeller/eventuelt kombinasjoner av dem 

ivaretar best hensikt og mål (sikre og styrke kirkens nærvær i Bergen)? 
3. Har du/dere andre forslag til løsning som ivaretar hensikt og mål? 
4. Har du/dere forslag til fagområder det er naturlig å samarbeide om? 
5. Hva tenker du/dere er det viktigste ved tilhørighet til kirkens fellesskap – 

er det kirkebygg, soknegrenser, stab, menighetsråd eller annet? 
6. Har du/dere synspunkter på sammenslåing av noen sokn? 
7. Har du/dere råd om prosess og tidsperspektiv på gjennomføring av 

tiltak? 
8. Har du/dere andre kommentarer til rapporten? 

 
 

Høringssvarene sendes til Post2.bergen@kirken.no 
Høringsfristen er satt til 1. mars 2018 
 
Kirkevergen vil sammen med utvalget invitere til et seminar for en nærmere presentasjon av 
rapporten og de forslag og vurderinger som fremgår av utvalgets arbeid med rapporten. Sted og tid 
for seminaret vil bli gjort kjent senere. 
 
Ta gjerne kontakt om du/dere har spørsmål til oppklaring. 
 
 
Bergen 4. oktober 2017 
Asbjørn Vilkensen 
kirkeverge 
 
 
 
 
 
 

BKF – speiler Guds himmel i jordnært liv 
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