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Nå r en ulykke skjer i kirkebygg eller 
menighetshus 

Hva regnes som kirkebygg og menighetshus? 
- Soknekirker 

- Kapeller som disponeres av soknet 

- Gravkapell 

- Andre bygg som soknet disponerer til menighetsarbeid og kirkelige handlinger  

Aktuelle hendelser som håndteres etter rutiner i dette dokumentet 
- Brann når det er personer i bygget 

- Terroranslag 

- Akutt truende situasjon fra personer i psykisk ubalanse eller med ekstreme holdninger 

- Gisselaksjon 

- Naturkatastrofe 

- Bygningsmessig kollaps 

o Større glasskader 

Hvem kan rammes? 
- Gudstjenestedeltakere og deltaker i kirkelige handlinger 

- Stab 

o Fellesrådstilsatte 

o Menighetsrådstilsatte 

o Prestetjenesten 

- Frivillige medarbeidere 

- Deltakere i kirkens aktiviteter 

- Menighetsbarnehager 

- Besøkende 

- Bydelssenter (Gausel og Bogafjell) 

Overordnet ansvar 
Menighetsrådet v/ daglig leder har det overordnede ansvaret for håndtering av krisesituasjoner i 

kirkebygget.  

Ved større enkeltstående arrangement skal ansvarsforholdene avklares på forhånd.  

Ved løpende arrangement/aktiviteter skal det konkret avklares hvem som har ansvaret. 

Hvem har ansvaret når krisen oppstår? 
Dersom en ulykke inntreffer, skal følgende personer ta ansvar for å håndtere den akutte situasjonen 

på ulykkesstedet: 
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• Ledelsen/ansvarlig for den konkrete aktiviteten.  

o Dersom noen fra stab er til stede, har denne personen uansett ansvaret. 

• Forrettende prest ved gudstjenester og kirkelige handlinger. 

Hvem har ansvaret når de som normalt har ansvaret rammes av 

ulykken? 
- Det normale er overordnede i arbeidsgiverlinja går inn i stedet for den som er rammet. 
- Dersom menighetens stab blir satt ut av funksjon, sørger kirkevergen for at andre ansatte i 

fellesrådsområdet går inn og tar over funksjoner. 
- Hvis kirkevergen blir satt ut av funksjon, får fellesrådsleder ansvaret. Fellesrådsleder 

konsulterer sokneprest, prost eller bispedømmekontor i den grad det er nødvendig. 

Hva gjør den ansvarlige i akuttfasen? 
- Evakuering gjennomføres i henhold til gjeldende evakueringsplaner. 

- Den ansvarlige melder ulykken til nødetatene. 

- I akuttfasen prioriteres liv og helse. 

- Når nødetatene kommer til ulykkesstedet, overtar disse ansvaret for håndteringen av krisen. 

- Trusler meldes umiddelbart til politiet. Fra kirkens sides vurderes og håndteres trusler av 

daglig leder. Det er naturlig at kirkeverge og evt. sokneprest involveres i vurdering og 

håndtering dersom situasjonen tillater det. 

Etter akuttfasen 
Når den umiddelbare krisen/akuttfasen er over, skal situasjonen håndteres på følgende måte: 

• Kirkebygget og sikringen av dette er kirkevergens ansvar. 

• Andre bygg som soknet bruker, og som ikke forvaltes av fellesrådet, tas hånd om av eieren. 

• Kommunens kriseteam/psykososiale team går inn og utfører sine oppgaver. 

• Daglig leder, sokneprest og menighetsrådsleder danner et team som håndterer saken på 

soknets vegne ved f.eks. å: 

o Ha kontakt med nødetater 

o Ivaretakelse av berørte og involverte ut over det andre etater har ansvar for. 

o Engasjerer og koordinerer ekstern kompetanse til oppfølgning og bearbeidelse. 

o Engasjerer stab, rådsmedlemmer og frivillige til nødvendige oppgaver. 

o Se til at rutiner følges. 

o Informasjon til berørte og involverte. 

o Håndtering av media. 

Kommuner med ett sokn og menigheter uten ansatt daglig leder 
I menigheter uten daglig leder, ligger ansvar som nevnt ovenfor til den som ivaretar daglig leders 

funksjon etter kirkeloven. 

I kommuner med ett sokn ivaretas fellesrådets og fellesrådsleders ansvar som nevnt ovenfor av 

menighetsråd og menighetsrådsleder. 


