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Folkevalgt leder i fellesrådet, 
Bjørg Sveinall Øgaard

Forord

En årsmelding gir mulighet for ettertanke. Hvor 
satte kirken fotavtrykk i 2019? Hva av det vi 
holder på med, er viktig å ta vare på og hva bør 
vi gjøre annerledes? Vi får her et innblikk i noe 
av det som skjer i Den norske Kirkes menigheter 
i Bergen. 

Ansatte, menighetsrådene og andre frivillige 
arbeider sammen for å nå ut til mennesker i vår 
by med budskapet om Guds kjærlighet omsatt 
i handling, toner og ord. Mennesker 
møtes til gudstjeneste, til trosopplæring, 
ungdomsklubber, aktivitetstilbud, fami-
liemiddager, nabokafe og mye annet. 
Du kan her lese om United Sisters i 

Loddefjord, der 
jenter fra ulike 
kulturer møtes og hjelper 
hverandre, og om gutteko-
ret i Fridalen kirke som fikk 
Årstad bydels kulturpris i 
2019. 

Bergen kirkelige fellesråd 
(BKF) har ansvar for de 34 
kirkebyggene i Bergen. 
Domkirken og Korskirken 
restaureres, og det er gjort 
mye stort og smått ved-
likeholdsarbeid i de andre 
kirkene. Gravplassene for-
valtes også av BKF. Målet er 

at de skal være tilpasset innbyggernes behov, 
og være tilgjengelig og nær. De skal være oaser 
der folk kan finne ro til å minnes. Du kan lese om 
arbeidet med å etablere ny gravplass i Åsane like 
ved Ikea, og åpningen av ny navnet minnelund 
på Nygård. 

Hva så når vi ser framover?
Vi er godt inne i 2020 når dette skrives. Hele 
verden er i unntakstilstand på grunn av korona-

viruset. Alt gjøres for å hindre smitte spredning. 
Grenser er stengt. Skoler og barnehager er 
stengt. Hjemmekontor er blitt vanlig. Mange er 
permittert fra sine jobber. Vi skal holde avstand 
og være mest mulig hjemme. Alle våre kirker er 
stengt for normal aktivitet. Det gjennomføres 
kun seremonier som gravferd, dåp og vigsler 
med maksimum 25 mennesker til stede, og alle 
må holde avstand til hverandre. Vi feirer påske 
hjemme. 

Påskens budskap handler om Guds kjærlighet 
som overvinner ondskap. Jesu død formidler håp 
til alle mennesker. I år er dette budskapet kan-
skje formidlet mer enn noen gang. Det streames 
gudstjenester, andakter, musikk, påskevandring, 
søndagskole, ungdomsklubb, påskepod, mm. 
Det arrangeres drive-in gudstjenester. Kirken 
er blitt tilgjengelig for oss gjennom digitale 
møteplasser. Dessuten er menighetene opptatt 
av å være i jevnlig kontakt med mennesker som 
trenger hjelp eller noen å snakke med. Det er 
imponerende å se hvordan stab og frivillige har 
bidradd til at kirken er til stede på nye måter. 
Takk til dere alle.

Ingen av oss vet hvor lenge samfunnet vil være 
på vent, og hva vi tar med oss av lærdom. Kirkens 
budskap er like aktuelt, både i en unntakstil-
stand og i den mer normale hverdagen. Vår 
hverdag er preget av usikkerhet, men også av 
frykt, savn og smerte på en måte som de fleste 
av oss ikke har opplevd. Mitt ønske er at vi kan 
være kirke framover gjennom å bringe videre 
håp og omsorg til andre, slik Jesus lærte oss 
ved å gi sitt liv for oss i kjærlighet. 

«Midt i dette trenger vi å ta vare på  
hverandre, vise omtanke og bringe håp»
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Kirkeverge, 
 Asbjørn Vilkensen

Kirkens hus Bergen

I 2019 ble det satt et viktig mål: Å etablere 
Kirkens hus Bergen. Sammen med Bergen 
domkirke menighet ønsket fellesrådet 

å finne et egnet sted 
sentralt i byen hvor man 
kunne være godt synlig og 
tilgjengelig for publikum. 
Fra før var begge sentralt 
plassert, men likevel ano-
nyme og lite tilgjengelige, 
med kontorer godt opp 
i etasjene og med låste 
dører. Nå har vi flyttet inn i 
Marken 34 sentralt plassert 
mellom Jernbane stasjonen 
og Politi huset, og er mer 
synlige og tilgjengelige 
enn noen gang.

I Kirkens hus Bergen møter 
du Domkirken menighet, 

Gravplassmyndigheten, Kirketorget og de 
øvrige ansatte i kirkevergens administra-
sjon. Som kirke verge 
for Bergen vil jeg vekt-
legge at det skal være 
et hus for hele Den 
norske kirke i byen 
hvor også de øvrige 
menighetene kan 
kjenne tilhørighet. Vi 

vil også søke å ta byrommet utenfor i bruk 
for å bevisstgjøre byens befolkning på at 
kirken er her – midt i Bergens hverdag. Vi 
vet at mange har spørsmål om gravplass 
og gravminner. Nå blir det enklere å besøke 
Gravplassmyndigheten.

Kirken skal være et sted hvor mennesker 
samles i et fellesskap rundt troen på Jesus 
Kristus. Våre 34 vakre kirkebygg er slike steder 

– synlige og inviterende. Også Kirkens hus 
Bergen skal være et tilgjengelig sted – ikke 
som en erstatning for kirkene, men som et 
sted hvor det finnes en åpen dør, hvor møter 
skjer og beslutninger tas til beste for kirken 
i Bergen.

Velkommen innom! 

«Kirken skal være et sted hvor 
mennesker samles i et fellesskap 
rundt troen på Jesus Kristus»
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Diakoni
Hva i all verden er diakoni og hva gjør nå egentlig en diakon?

Dette er det kanskje mange som spør seg selv 
om. Svaret er like enkelt som det er sammen-
satt. Vi sier ofte at diakoni er kirkens omsorgs-
arbeid. Arbeidet spenner fra sorgsamtaler, 
eldretreff, omsorgsnærvær på asylmottak og 
kirkeskyss via språkkaféer, besøkstjeneste og 

svømmeundervisning for innvandrerjenter til 
vegetarmiddag, enkeltsamtaler, nettverksbyg-
ging og tyveri samtaler. Diakoner holder også 
kontakt med kommunen og organisasjoner 
som også har fokus på mennesker som har 
et ekstra behov for å bli sett.

Menighets
avdelingen
Kirken skal være synlig til stede, og menighetene skal være et sted der 
mennesker finner rom for tro og fellesskap. Et av kirkens mål er å styrke 
diakoniarbeidet i Bergen, et arbeid som engasjerer alle menigheter. 

Babysang er et populært  
trosopplæringstiltak  
i de fleste menigheter  
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Etter gjennomført svømmekurs feiret jentene med festmiddag.
Foto: Loddefjord menighet

I Bergensmenighetene har vi et stort enga-
sjement for diakonalt arbeid og vi har mange 
som bidrar – både lønnede og ulønnende 
medarbeidere. De aller fleste menighetene 
har utarbeidet diakoniplaner som det arbei-
des etter.

Blant våre ansatte har vi diakoner med solid 
utdanningsbakgrunn og lang yrkeserfaring 
kombinert med diakoniarbeidere som gjør 
en flott innsats med en litt annen faglig 
bakgrunn enn diakonene. Disse utgjør en 
spennende yrkesgruppe som favner bredt i 
sitt arbeid og som utfyller hverandre i møte 
med de behovene menneskene i Bergen har.

I løpet av 2019 hadde fellesrådet blant annet 
fokus på:

• Statlige og kommunale midler til nye 
stillinger. Da dette ble kombinert med 
egne midler fra en menighet, kunne 
vi ansette flere nye medarbeidere: I 
Laksevåg og Nygård, i Fana, i Salhus og 
i DUA-arbeidet i Loddefjord og Olsvik.

• En høringsuttalelse til forslaget 
om «Revidert plan for diakoni i Den 
norske kirke», utarbeidet i samarbeid 
med noen av våre diakoner.

• Seminarserien «Diakoni i 
Bergen» våren 2019. 

Dette var et samarbeid med Kirkens bymi-
sjon og Bergen domkirke menighet. Semi-
narene var åpne for alle Bergens prostier med 
gode bidrag fra både bispedømmekontoret, 
Kirkens bymisjon og noen av diakonene i 
Bergen.

DUA – Diakonalt ungdomsarbeid  
i Loddefjord og Olsvik
DUAs to prosjekter Forandringshuset og 13-20 
er begge i full drift. Et av høydepunktene fra 
2019 er United Sisters svømmekurs. United 
Sisters er et nettverk i Forandrings huset av, 

for og med jenter, hvor 
man blir kjent med 
hverandre på tvers av 
alder, etnisitet, religion 
og sosial status. United 
Sisters i Loddefjord 
arrangerer jentekvelder, 
jentegrupper, turer og 
blant annet den årlige 
nasjonale United Sis-
ters Summercamp. Når 
noen av jentene ytret 

ønske og behov for svømmekurs for jenter, 
startet de svømmekurs i samarbeid med 
Vestkantsvømmerne. 22 jenter mellom 15 og 
23 år som ikke kunne svømme fikk plass, og 
gjennomførte kurset «Trygg i vann». Kurset 
har fått 50.000 kroner i støtte av Sparebank-
stiftelsen SR-Bank. Så nå fortsetter kurset 
for nye jenter. Det er overveldende positiv 
respons på tilbudet, bl.a. fra Imam i Bergen 
Moské, Abdi-Ladif Abdilahi Ahmed.
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Tall fra årsstatistikkene 
fra menighetene i Bergen 2019

Søndag Søndag 1745 1742
Andre Andre744 842

Totalt 2019 231 309 Totalt 2018 235 412

Totalt 2019 2489

Gjennomsnittelig  
gudstj.deltagelse 2019 93

Totalt 2018 2581

Gjennomsnittelig  
gudstj.deltagelse 2018: 91

GUDSTJENESTER

2019:

2019:

2018:

2018:

Deltakere – gudstjeneste

Døpte 1351
Vielser 265 Utmeldte 1377
Konfirmerte 1665

Begravelser 1589
Innmeldte 138

Annet 2019



Glad i å bare være i kirken
Birkeland kirke på Nesttun har «åpen kirke» hver fredag ettermiddag, 
et arbeid som drives av flere frivillige medarbeidere. Dagny Helene 
Ekberg er en av dem, og synes det er flott at tilbudet er der.

– Når jeg er på reise og ser skilt om åpen kirke, blir 
jeg alltid takknemlig, selv om jeg ikke alltid har 

mulighet til å stoppe og gå inn. Jeg 
er glad for at vi i Birkeland er med 
i dette store fellesskapet, sier hun.

– De som benytter seg av tilbudet 
kommer relativt regelmessig. Noen 
har god tid og sitter der lenge, skriver 
bønnelapper og tenner lys i lys globen. 
Noen er bare innom en snartur, men 
sitter ned og har en pause. Noen 
kommer for å se 
kirken, og noen 

for å forberede hendelser som 
dåp, bryllup eller begravelser. 
Alle sitter ned, noen tar med en 
salmebok. Det er fint de gang-
ene søndagens salmeliste er 

hengt opp, og en kan fordype seg i salmene vi 
skal synge på neste gudstjeneste.

Ekberg er glad i oppgaven som frivillig og å bare 
være i kirken. Da benytter hun også selv mulig-
heten til å være stille, til å takke og be, eller lese 
i bibel og menighetsblad.

– Jeg trenger påminnelsen jeg får ved å være vert 
for åpen kirke. Det er en hjelp for meg selv til å 
gå i kirken fredag ettermiddag og ta meg tid til 
denne stillheten.

«Jeg trenger påminnelsen jeg får 
ved å være vert for åpen kirke.»
Dagny Helene Ekberg 

Dagny Helene Ekberg,  
frivillig medarbeider

Glimt fra arbeidet

Håndarbeids
gruppen
Håndarbeidsgruppen 
startet opp på Arna mottak i 
2018 av diakon og leder i KIA. 

Her fra reparasjonsverksted. 
Pensjonistene jobber som 
frivillige
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Glimt fra arbeidet

Frivillige
Under frivillighetsdagen 

2019 deltok Kirken i 
Bergen med å vaske 

festplassen ren.

Alle rundt treet
25. august 2019 var det oppstarts-
gudstjeneste og planting av nytt 
tuntre i Salhus menighet. Den 
store, gamle hestekastanjen 
måtte gi tapt for elde og sykdom. 
I stedet kunne menigheten 
plante en ny, frisk og motstands-
dyktig spisslønn. Må Gud gi vekst, 
både til tuntreet og menigheten!

Vaffeltreff  
på kontoret

Mange stakk innom for en 
hyggelig prat, da diakon 

Linda Bårdsen som åpnet 
kontorkjøkkenet i Birkeland, 

som en erstatning for en 
sommerstengt nabokafe.
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Bønnevandring på karnevals
gudstjeneste i Søreide kirke 
 Foto: Geir Endre Kristoffersen
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Kirken –  
et møtested
Kirkene brukes syv dager i 
uken og er fulle av aktivitet

Deltakere 78 600 

KONSERTER OG  
KULTURARRANGEMENT  

Over 2500 

DIAKONALE  
SOSIALE TILTAK

0–18 år (unntatt konfirmanter) 9516
TROSOPPLÆRING

Ca. medlemmer 2000 
90 KOR

ca. 1 million

BESØKENDE I LØPET  
AV ET ÅR

Hvorav 235.000 på gudstjeneste.



Kirkebyggene  
i Bergen
Middelalderkirkene 16

Nye kirker 16

Kirken sitt klimaansvar 16

Rehabilitering av kirkebygg 18

Universell tilrettelegging 18

2



Signalbygg  
og forsamlingshus

Kirkene er signalbygg i byen og  
lokalsamfunnets forsamlingshus

Bergen kirkelige fellesråd forvalter 34 kirke-
bygg – fire av dem er fredete kirker, 16 er 
listeførte/verneverdige. 

Kirkerådet gjennomførte i 2019 en stor spørre-
undersøkelse blant kirkens medlemmer. 
76 prosent av medlemmene synes det er 

viktig at kirkebyggene blir godt vedlikeholdt. 
Dette mener også de som går svært sjelden 
i kirken. Kirkene er viktige for de fleste.

Kirkene er først og fremst gudshus, men de 
fungerer også som viktige kulturarenaer og 
møteplasser for lokalbefolkningen. 

Fasademaling av  
Biskopshavn kirke. Foto: Klyvar AS
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Kirken sitt klimaansvar
Kirken i Bergen har et samfunnsansvar og 
et etisk ansvar for å gjøre ulike miljøtiltak, 
deriblant å minimalisere vårt klimaavtrykk. 
I 2019 senket vi energiforbruket i kirkene med 
8 prosent i forhold til tidligere normalnivå. 
Vi installerte styringsanlegg i tre av kirkene 
for å få bedre kontroll med energiforbruket, 
og vi startet planleggingen av jordvarme-
installasjon i tre av kirkene våre. På flere av 

kirkekontorene våre installerer vi bil-lader, slik 
at de ansatte kan bruke elbil, og vi installerer 
dusjfasiliteter slik at det blir enklere å sykle 
til jobb. 

2019 var også året da fellesrådet besluttet å 
bli miljøfyrtårnsertifisert, noe som gjør at vi 
systematisk må gjennomgå organisasjonen 
for å vurdere mange ulike tiltak. 

Middelalderkirkene
 Korskirken og Domkirken gjennomgår total 
rehabilitering. I 2019 har hovedaktiviteten 
vært på utsiden av Korskirken. Murverket er 
i hovedsak rehabilitert, i tillegg til at kirken 
har fått nytt tak. 

Samtidig pågår det prosjekteringsarbeid 
for området rundt Korskirken. Vi henter inn-
spill fra Kirkens bymisjon, fra bymiljøetaten, 
byantikvaren og byarkitekten, fra politiet og 
Riksantikvaren m.fl. Ønsket er å få laget et 
område der alle skal kunne bevege seg og 
trives. Mens kirkegården skal innby til stillhet 
og kontemplasjon, skal «kirkebakken» innby 
til ulike arrangementer og aktiviteter. 

Stikkord for pågående prosjekteringsarbeid 
for innvendig rehabilitering er klimariktig 
oppvarming, fleksibel bruk, universell tilpas-
ning og god lyssetting. 

I Domkirken er huset på kirkegården 
(«Villaen») rehabilitert. Utvendig har villaen 
bevart sitt uttrykk med alle sine store 
skjevheter og mest mulig original kledning. 
Innvendig er det laget et funksjonelt rom, til 
bruk for kantorene i Domkirken. 

2019 var første året vi fikk tildelt statlig 
medfinansiering av middelalderprosjektet, 
til sammen 1,8 mil. kroner. Beløpet er lite i 
forhold til de store kostnadene, men samtidig 
en etterlengtet begynnelse. 

Nye kirker
Bergen kirkelige fellesråd har tre kirke-
byggprosjekt under planlegging: Tilbygg til 
Birkeland kirke, ny nærkirke i Sædalen og ny 

nærkirke på Haukås. På Birkeland jobber vi 
med byggesak. I Sædalen og på Haukås er 
det fremdeles reguleringsplanarbeid. 
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Korskirken gjennomgår totalrehabilitering 
både på utsiden og innsiden.



Rehabilitering av kirkebygg
Det er ikke bare middelalderkirkene som 
trenger rehabilitering. De 30 andre kirke-
byggene har alle større eller mindre behov 
for rehabilitering. Selv om det hvert år pågår 
større og mindre prosjekter på flere av kirke-
byggene våre, er det fremdeles et stort ved-

likeholdsetterslep. Det vil ta en del år før vi er 
à jour, ikke minst fordi vi ikke har tilstrekkelig 
med midler for det jevnlige vedlikeholdet. 
Samtidig er det mye å glede seg over – nye 
prosjekter blir fullført hvert år. Listen nedenfor 
viser en del av det som ble gjort i 2019. 

UNIVERSELL TILRETTELEGGING

Jobben med å tilrettelegge tilkomst til kirkene for alle pågår, med nye satsinger hvert år.

De største prosjektene i 2019:

• Åsane kirke fikk nytt uteområde (1) 

• Eidsvåg, hvor utvendig 
rehabilitering av kirkebygget ble 
fullført, i tillegg til oppgradering 
av inngangspartiet og innvendig 
maling av kirkerom og sakristi (3)

• Arna fikk nytt tak på kyrkjestova (4)

• Fridalen fikk nye vinduer i kirkerommet

• Fyllingsdalen, hvor nytt 
tak ble prosjektert, og nytt 
ringeanlegg montert

• Nykirken fikk ordnet drenering, 
et viktig skritt mot å gjøre 
kirkekjelleren brukbar

• Årstad kirke fikk ny rullestolrampe

• Loddefjord kirke fikk fremskutt 
kor, og nytt tak på uthuset

• Johanneskirken, med 
prosjekteringsoppstart av total 
rehabilitering (kostnad 100 mill. kroner)

• Biskopshavn kirke, fullført 
rehabilitering av yttervegger

• Åsane gamle kirke, Årstad kirke, 
St. Jakob kirke, Fridalen kirke 

og Sandvikskirken fikk nye 
eller rehabiliterte kirkedører

• Salhus kirke har fått ordnet 
området bak i i kirkerommet

• Sælen kirke har fått nye 
utendørs kirkebenker

• Åsane kirke, Sandvikskirken og 
St. Markus kirke har fått nytt SD-anlegg

• Olsvik kirke har fått snøfangere

• Sælen kirke har fått 
fuktsikring av kirketårnet

• Hjemlene til de fleste 
kirkeeiendommer er overført fra 
Bergen kommune til det enkelte sokn

Bidrag på nasjonalt nivå
Kirkebyggsjefen er medlem av kirkerådets kulturar
vgruppe som utarbeider forslag til nasjonal kirkelig 
kulturarvstrategi og utvikling av et kirkeantikvarisk 
fagmiljø

Kirkebyggsjefen er også medlem av styringsgrup
pen for KA’s ledernettverk for kirkebyggforvaltning
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3

4

21

KAKEFEST FOR NY KIRKE: Ved julelunsjen i Åsane 
feiret staben gleden over at byrådet nettopp hadde 
vedtatt et budsjett med midler til kirke på Haukås. 
På lunsjbordet stod denne fine kaken.

2

NY UTEPLASS: Åsane kirke har fått ny uteplass 
ved inngangen av kirken. Julesanger ble sunget 
rundt juletreet 17. desember, men staben stemte 
også i bursdagssang til sogneprest Arne Mulen 
som fylte 50 år.

1

OPPGRADERING i Eidsvåg kirke.3

NYTT TAK på kyrkjestova i Arna.4
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Gravplass-
forvaltningen
Gravplassmyndigheten 21

Nøkkeltall 24

3



Gravplass 
myndigheten
Gravplassmyndigheten i Bergen ivaretar kommunens 
innbyggere sine rettigheter innenfor gravplassområdet.

Informasjonsvirksomhet og utadrettede 
møter er sentrale oppgaver. Vi vil nevne:

• Befaring på samveldelandenes 
krigsgraver på Møllendal gravplass 
med besøk fra Commonwealth 
War Graves Commission sammen 
med den norske krigsgravtjenesten 
i Kulturdepartementet 

• Besøk fra gravplassforvaltningen 
i Bærum kommune, med 
samlinger og befaringer 

• Alle avtaler om næringsvirksomhet 
på gravplassene ble fornyet fra 
2020 etter møter med steinfirma 
og gravstellere i november

Navnet minnelund  
på Nygård kirkegård
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• Flere oppslag i media bl.a. artikkel i BA 
og deltakelse på NRK Hordaland (radio) 
i juni/juli om planlagt veileder om å 
kunne gjøre det meste av gravferd selv

• Artikkel i BT i juli om gjenvinning 
av metall fra krematoriet 

• Åpne informasjonsmøter, 
artikkel i Åsane Tidende og 
NRK Hordaland innslag om 
gravplassutbyggingen på Antveit

• Bidrag i konferansen STIKK 
2019 med foredrag og innslag 
i NRK Hordaland radio

• Møte med alle begravelsesbyråene 
i Bergen og to møter med 
styret i Virke Gravferd Vest

• To åpent hus på Møllendal kapell 
og krematorium, det ene i regi av 
Gravplassmyndigheten og det andre 
i regi av Human-Etisk Forbund

• Årlig møte med tros- og 
livssynssamfunn er gjennomført 
for sjette gang

• Gravplassmyndigheten bidro også til 
at fellesrådene i Voss og Hardanger 
prosti fikk gjennomført sitt årlige 
møte med tros- og livssynssamfunn.

• Gravplassutvalget har hatt fire møter 
hvor to var inkludert befaringer

• BKF bidro med foredrag under 
Stiftsdagene og under Sorgmåneden

• Det er ervervet areal for fremtidig 
utvidelse av Mjeldheim gravplass

STØRRE OPPGAVER

Utredet større livssynsnøytralt seremonirom 
og fossilfritt krematorium. Endret praksis 
på tildeling av festegravsteder (doble feste-
graver). En kan nå tilby slike graver på 
15 gravplasser i motsetning til på fire året 
før. Det er utarbeidet nye særbestemmelser 
for gravminner. BKF gjennomfører årlige 
beregninger av behov for graver og har minst 
3 prosent ledige graver tilgjengelig i Bergen. 
Kremasjonsprosenten i Bergen er 74 %. 

PROSJEKTER

Hovedprosjektene i år har vært grunnarbeidet 
på Antveit gravplass og en totalrehabilitering 
av Øvsttun kapell. Seremonirommet fremstår 
nå som verdig, det er livssyns nøytralt og uni-
verselt utformet. Det er etablert vannmålere 
på alle gravplassene i Bergen etter offentlige 
krav, og det er utarbeidet tilstandsana lyser. 
I 2019 er det også utført større rehabili-
teringsarbeider på ulike driftsbygg, blant 
annet på Eidsvåg og Møllendal gravplasser 
og Borgstova i Arna. Det er anlagt en ny 
navnet minnelund på Nygård kirkegård med 
to minnesmerker og 324 graver, nr. fem i 
Bergen. Det er rehabilitert gravareal som til 
sammen ga 329 nye graver, totalt 653 nye 
graver. En større sentral trapp på Møllendal 
gravplass er rehabilitert og rehabiliteringen 
av et urnefelt på Solheim gravplass var godt 
i gjenge ved årsskiftet.

Bidrag på nasjonalt nivå
• Leder for Gravplassmyndigheten er utnevnt som 

medlem av Sikkerhetsutvalget (Kirkerådet) 

• Gravplassjef er områdeleder for Gravplass i 
Kirkens IKT satsning, styringsgruppeleder for 
forskningsprosjektet Egnet jord til kistegraver, 
nestleder i Nordisk forening for kirkegårder og 
krematorier samt medlem i valgkomiteen i NFG
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Brukertilfredshet
For tredje år på rad ble en 
tilfredshetsmåling utført 
av Kantar AS. Denne ble 
sendt til et representa
tivt utvalg registrerte 
respondenter i Bergen, 
trukket ut fra et panel. 

Kantar oppsummerer 
undersøkelsen slik:

• Et flertall (vel 6 av 10) opplever at 
Bergens gravplasser er godt vedli
keholdt, med gode grøntanlegg og 
beplantning, tilsvarende situasjonen 
i 2018.

• Nær 7 av 10 opplever at Bergens 
kommunes innbyggere som dør, 
gravlegges med respekt, uavhengig 
av religion eller livssyn. Andelen har 
økt noe fra 2018. 

• Vel 8 av 10 har tillit til at Gravplass
myndigheten i Bergen tilrettelegger 
for verdige gravferder for alle som 
dør og gravlegges i Bergen, noe opp 
fra 2018.

• Kun 2 av 10 mener de er svært godt 
informert om Bergens gravplasser, 
og om hvem som har ansvar for 
kapell, gravplasser og kremasjon i 
Bergen, omtrent som i 2018.

• Halvparten av byens befolkning 
(51 prosent) har noe til svært god 
kjennskap til Gravplassmyndigheten, 
mens den andre halvpart ikke har 
kjennskap eller ikke har hørt om 
Gravplassmyndigheten, omtrent 
som i 2018.

Mjeldheim gravplass i Arna 
Foto: Gravplassmyndigheten i Bergen



Nøkkeltall  
Gravplassmyndigheten 2019

Antall døde bosatt  
i Bergen Kommune 1938

Kremasjoner  
Møllendal krematorium 1939
Herav  
utenbys (24,4 %)  473 

Utførte  
begravelser 447
Herav  
utenbys (2,4 %) 11
Utenbys tildelt  
ny kistegrav 9

Nye saker til 
behandling 5646
Godkjente  
gravminnesøknader 1598

Unike besøkende 
gravplass.no 25 700
Sidevisninger  
gravplass.no 380 000

Gravlagt i anonym 
minnelund 23

Gravferder overlatt  
til kommunen 7

Urner utlevert til  
askespredning i 2019 82

Antall seremonier  
i kapellene 621

Tildelte festegravsteder 
(dobbelgrav) 35

Gravlagte urner i  
navnet minnelund 96
Reserverte graver i 
navnet minnelund 22 

Utførte  
urnenedsettelser 1338 
Herav  
utenbys (5,1 %) 68
Utenbys tildelt  
ny urnegrav 22 
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Administrasjonsavdelingen
Administrasjonen ved fellesrådets kontor i Aasegården 
består av Kirketorget, prostesekretær, arkivansvarlige, 
IKT konsulent samt administrasjonssjef. 

KIRKETORGET har ansvar for håndtering 
av henvendelser om kirkelige handlinger; 
gravferder, vielser og påmelding til dåp. I 
tillegg har de ansvar for kirkebokføring. I 2019 
har Kirketorget hatt fokus på forbedring av 
rutiner for bemanning av gravferder. 

PROSTESEKRETÆREN er en del av staben 
på kirketorget, og har i tillegg ansvar for 

kunngjøring av gudstjenester i avisene, og 
er sekretær for prostene i deler av stillingen.

ARKIVANSATTE har ansvar for arkiv for 
BKF, menighetene og prostene. I 2019 er 
Public360 innført som nytt elektronisk saks- 
og arkivsystem. Samtidig ble møtemodulen i 
Public360 og Emeetings appen tatt i bruk for 
rådsmedlemmer i Bergen kirkelige fellesråd. 

Kirkevergens 
administrasjon
Stabsområdene i kirkevergens administrasjon tar seg av 
kirketorg, arkiv, IKT, økonomi, kommunikasjon og HR.
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Rekrutteringsprogrammet WebCruiter ble 
også innført, med integrasjon med Public 
360. Tidligere arkivsystem; Acos-websak, er 
nå kun et oppslagsarkiv. Det arbeides med 
uttrekk for deponering hos Statsarkivet og 
overføring til eArkiv.

IKT. Bergen kirkelige fellesråd er ansvarlig for 
kontorhold for alle ansatte i menighetene 
i Bergen. Det innebærer også ansvar for 
dataprogrammer og datautstyr, telefoni og 
nettverk. I tillegg gis det lokal brukerstøtte, 
opplæring og administrasjon av fagsystemer. 
I 2019 er det innført to nye fagsystem; 
Pubic360 med tilhørende moduler og inte-

grasjoner (se avsnittet over), og LabOra TID for 
planlegging og registrering av timer. Det er 
avviklet en rekke kurs og support i forbindelse 
med disse innføringene.

Det er fortsatt til dels store nettverksutfordrin-
ger i kirkebygg og menighetskontor. Høsten 
2019 ble det inngått avtale med Kirkepartner 
om ny fiberlinjekontrakter på ti lokasjoner, og 
vi regner med at dette blir levert i løpet av 
kort tid. For å sikre god effekt av nye linjer, er 
det gjennomført kontroll av infrastrukturen 
på de interne nettene i mange av kirkene og 
menighetshusene nå i høst. 

Økonomiavdelingen
Økonomiavdelingen har ansvar for å tilrette-
legge økonomiarbeidet slik at fellesråd og 
administrasjon har en forsvarlig og god øko-
nomistyring, med tilgang til oppdatert og 
relevant styringsinformasjon som grunnlag 
for beslutninger og kontroll. 

I tillegg skal økonomiavdelingen være en 
ressurs for menighetene og bistå med råd-
giving samt tilrettelegging og forenkling 
av rutiner og arbeidsprosesser knyttet til 
menighetsrådenes regnskap og budsjett.

Sentrale arbeidsoppgaver er blant annet 
utarbeidelse av:

• rullerende 4-års økonomiplan 
til Bergen kommune

• årlig budsjettsøknad til 
Bergen kommune

• årsbudsjett (eventuelt med 
revisjoner i løpet av året)

• regnskapsrapportering til 
fellesråd og kirkeverge

• økonomiske analyser 

• økonomisk oppfølging av prosjekter 
på kirkebygg og gravplasser

• rutiner og arbeidsprosesser 
som sikrer god intern kontroll 
innenfor eget ansvarsområde

Økonomiavdelingen har løpende kontakt 
med Bergen kommune, Dnk, Bjørgvin 
Bispedømme og Akasia AS i økonomiske 
saker. Regnskapsfører og revisor er sentrale 
samarbeidsparter. 

I tillegg til løpende driftsoppgaver har vi i 
2019 jobbet med forberedelser til bytte av 
regnskapssystem. Det er også utarbeidet 
forslag til mal for økonomireglement for 
menighetsrådene.
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Kommunikasjon
Kommunikasjonsrådgiverne i BKF ønsker 
å holde tett dialog med kommunikasjons-
avdelingen i kirkerådet og de ansatte som 
jobber med informasjon i menighetene og 
bispekontoret. Det blir gjennomført fort-
løpende kursing i bruk av de nye nettsidene, 
og i november 2019 arrangerte BKF, sammen 

med bispedømmekontoret, et kurs og verk-
sted for bruk av nettsider og sosiale medier. 
Dette var ment å være et samlingpunkt for 
ansatte med ansvar for informasjonsarbeid 
i ulike menigheter. Hele bispedømmet ble 
invitert.  

KIRKEN I PRESSEN

Tall Ships: Kirken i Bergen var tilstede på The Talls Ships Races 2019 i Bergen. I samarbeid med 
Sjømannskirken ble det delt ut vafler. Det ble også arrangert en godt besøkt gudstjeneste på 
Torgallmenningen.

Påskefeiring: Prest i Søreide 
kirke, Kari Hop Fjæreide ble 
intervjuet på TV2 i forbindelse 
med påske feiringen 2019. 

1 Annonse gudstjeneste: I 2019 
har vi fornyet gudstjeneste-
annonsen som brukes i 
Bergens Tidende hver uke.

3BA-faksimile: Sokneprest 
Arne Mulen i Åsane ble inter-
vjuet i BA om gode besøkstall.

2

4

3

4

1 2

770 864
SIDEVISNINGER PÅ NETTSIDENE I 2019

(fellesrådet og menighetene  
på kirkepartnerplattformen)
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HRavdelingen 
Kirkevergens administrasjon skal være en 
ressurs for menighetene i personalforvalt-
ningen. Det har i 2019 vært jobbet målrettet 
med å skape en helhetlig, tydelig og forut-
sigbar personalpolitikk, gjennom IA-arbeidet, 
HMS-arbeidet og kompetansetiltak.

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK

Kompetansehevende tiltak er gjort gjen-
nom at ansatte får tilbud om kurs osv. enten 
gjennom BKF som arbeidsgiver, gjennom 
bispedømmekontoret eller andre sam-
arbeidsorgan. Noen ansatte har fått til-
rettelagt for videreutdanning, og det har også 
vært lagt vekt på lederutdanning/kursing 
for administrasjonsledere. I tillegg har det 
vært holdt innføringskurs for alle nyansatte

KONTAKT MED TILLITSVALGTE

Det har vært godt samarbeid med tillitsvalgte 
i 2019. Det har vært 5 drøftingsmøter i løpet 
av året. Saker som bl.a. har blitt drøftet er 
bl.a.; IT-utvikling, nye kontorlokaler, revidering 
av personalhåndbok, sentralt lønnsoppgjør.

REKRUTTERING

Det har vært 32 offentlige utlysninger i 2019. 
Utover dette har det vært interne forflytnin-
ger og utvidelse av stillinger for deltidsansatte 
i stedet for å gå til offentlig utlysning. I alle 
tilsettingsprosessene har det vært tett kon-
takt med menighetsråd og/eller nærmeste 
leder og tillitsvalgte. Det har vært åpen og 
grundig saksbehandling og flere drøftings-
møter med representanter fra menighetsråd 
og tillitsvalgte før sakene har gått videre til 
tilsettingsvedtak hos Kirkevergen. 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET  
OG IA-ARBEIDET

Målsettingen med HMS-arbeidet er å arbeide 
for helsefremmende arbeidsplasser, redu-
sere sykefraværet og skape gode og trygge 
arbeidsplasser for alle tilsatte.

En sentral del av HMS-arbeidet er å kart-
legge og vurdere risiko. Gjennom ulike tiltak 
er det i 2019 blitt gjennomført kartlegging, 
risikovurdering og forebygging.

BKF har pr. 31.12.2019 160 ansatte. Det er tett 
oppfølging av sykemeldte fra første dag av 
nærmeste leder og områdeleder, i samarbeid 
med HR-avdelingen. Det er viktig for BKF 
å legge til rette for at tilsatte med nedsatt 
funksjonsevne kan være i jobb. Det blir også 
tilrettelagt for at langtidssykemeldte skal 
kunne stå delvis i arbeid.

HMS-arbeidet i BKF er i 2019 organisert i 
fem verneområder: Kirkevergens adminis-
trasjon, Fana prosti, Bergensdalen prosti, 
Dom prostiet og Åsane prosti. På slutten av 
året ble det holdt valg på nye verneombud.

Det har vært holdt 4 verneombudsmøter i 
løpet av 2019.

Det ble utarbeidet IA-handlingsplan og 
HMS-handlingsplan i samarbeid med IA-råd-
giver, bedriftshelsetjenesten, vernetjenesten 
og arbeidsmiljøutvalget, som er viktige sam-
arbeidspartnere i HMS-arbeidet.

Tiltak i IA-arbeidet 2019 har blant annet vært:

• Stiftsdager for alle tilsatte i samarbeid 
med Bjørgvin bispedømme som 
var en storsamling for alle kirkelige 
tilsatte i bispedømmet. Programmet 
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bestod av aktuelle seminarer, men 
ikke minst var det viktig å møte 
andre ansatte med felles mål.

• Velferdstilskudd til hver stab før 
jul til et sosialt tiltak for staben.

• førstehjelpskurs (kirketjenere, 
menighetspedagoger eller 
andre tilsatte som ser behov 
for det i arbeidet)

• HMS-runder

• arbeidsmiljøkartlegging og 
arbeidsplassvurdering

• brannvernkurs for alle ansatte

• stabsutviklingsarbeid

• avvikshåndtering

BEDRIFTSHELSETJENESTEN 

Salutis HMS har avtale med BKF og har bl.a. 
levert følgende tjenester:

• ergonomiske arbeidsplassvurderinger

•  arbeidsmiljøkartlegginger

•  vaksinasjon av kirketjenere 
(Hepatitt B og stivkrampe)

•  førstehjelpskurs

•  individuelle oppfølginger, herunder 
vurdering av arbeidskapasitet.

•  psykologtjeneste

•  rådgivning og konflikthåndtering

SYKEFRAVÆR

Rapport sykefraværsrapport for 2019. 

Sykefraværet totalt for 2019 lander på 6,76 % 
og legger seg derfor omtrent på samme nivå 
som det har vært i flere år.

Samlet oversikt for sykeværstatistikken siden 2016:

For 2019 hadde BKF et mål om et sykefravær 
på 6 %. Kjente faktorer for sykefraværet er 
svangerskapsrelatert og kjente fysiske diag-
noser, mens det i større grad er usikkert om 
det skyldes det psykososiale arbeidsmiljøet. 

Psykososiale forhold blir det tatt tak i eller 
er fremdeles i prosess. Det må også sies at 
utslagene på statistikken blir i noen tilfeller 
store, på grunn av at noen er sykemeldte i 
stillinger med liten prosent.
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– Jobben som kirketjener gir meg mye!
I 2016 trengte Bønes menighet en kirketjenervikar som kunne jobbe 
3,5 timer per måned i Bønes og Storetveit. Anna Frich Sjurseth, 
som da hadde vært sengeliggende med ME i syv år og ufør, hadde 
akkurat begynt å kjenne på et behov for å gjøre noe arbeid. 

Hun så egentlig etter noe 
frivillig arbeid, siden formen 
var så varierende. Men moren 
hennes hadde hadde sett 
utlysningen, og etter å ha fått 
vikariatet ble Anna opplært 
til kirketjenerjobben i både 
Birkeland, Storetveit og Bønes. To år senere ble 
det ledig et 30% vikariat i Storetveit kirke, så da 
prøvde hun seg på det. 

Høsten 2019 gikk vikariatet ut, men da åpnet det 
seg et vikariat i halv stilling i Bønes. Skulle hun 
ta sjansen?

– Jeg måtte gå noen runder med meg selv og 
familien. Dette er på grensen til hva jeg kan klare. 

Men samtidig gir det meg så mye å jobbe. Det er 
noe som det er verdt å prioritere! sier trebarns-
moren Anna. 

Hun er veldig glad for jobben sin. 

– Det beste ved jobben er kollegaene og det gode 
samholdet. Det at jeg kan gjøre en jobb som 
betyr noe for de som kommer til kirken betyr 
mye for meg. 

Anna er fremdeles syk, og må hvile mye inni-
mellom.

– Min historie er nok ikke helt unik, jeg har skjønt 
at det er så mange veier til en jobb i kirken. Og 
det at jeg fikk muligheten, av en arbeidsgiver som 
legger til rette for meg, har gitt meg tryggheten 
på at jeg kan klare det. 

Nå holder den tidligere kjemistudenten på med 
kirketjenerskolen, et intensivkurs som KA tilbyr. 

– Jobben passer meg godt. Det å være syk har vist 
at livet har så mye forskjellig å tilby. Jeg er veldig 
glad for at jeg er der jeg er nå. 

Kirketjener Anna Frich Sjurseth. 

Glimt fra arbeidet

«Det beste ved jobben er kollegaene og det 
gode samholdet.» Anna Frich Sjurseth
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Glimt fra arbeidet
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Kulturpris til guttekoret i Fridalen 
I desember 2019 fikk guttekoret i Fridalen 
menighet kulturprisen for Årstad bydel. 

– Å formidle den enorme rikdommen som den 
klassisk musikken har, er noe av det mest verdi-
fulle jeg kan tenke meg å drive med, sier leder for 
Fridalens guttekor, kantor Knut Christian Jansson.

Guttekoret er en del av et stort kormiljø i Fridalen 
kirke med til sammen 120 sangere, 45 gutter og 
75 jenter i alderen 6 til 18 år.

Prisen ble delt ut av kulturbyråd Katrine Nødtvedt 
på Amatørkulturkveld i Kulturhuset Danckert 
Krohn torsdag 5. desember. I tillegg til den høye 
kvaliteten på koret, trakk hun frem det positive i 
å skape noe ut av et lokalt engasjement for å gi 
et tilbud som ikke var der fra før. 

Det var Andreas Jansson, kantorens sønn, som 
mottok prisen på vegne av koret.

Han fortalte historien om hvor-
dan han ble inspirert til å synge 
i et rent guttekor etter å ha vært 
i Cambrigde og hørt The Choir 
of King’s collage, et av verdens 
beste guttekor. På den tiden 

var det bare blandede kor i Fridalen, og egentlig 
nesten bare jenter. Faren, kantor i menigheten, 
hadde først ikke så stor tro på guttekor, men 
kunne gi det en sjanse. Han satte som krav at 
det måtte være fem gutter med. 

Første øvelse var det Andreas og fetteren hans 
som møtte. 

– Etter hvert fikk vi med oss flere kompiser, og til 
jul var vi 15 gutter. I dag er vi et av Norges største 
guttekor, med 46 gutter i alderen 6–16 år, forteller 
Andreas. 

Koret har gjort verk som Mozart’s Requiem, Han-
dells Messias, mm. Til påske skal de urfremføre et 
nytt pasjonsspill av Knut Vaage og Bjørn Sortland. 

«Å formidle den enorme rikdommen som den 
klassisk musikken har, er noe av det mest 
verdifulle jeg kan tenke meg å drive med.»
Kantor Knut Christian Jansson, leder for Fridalens guttekor
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(mill. kroner)

Regnskap 
2019

Revidert 
budsjett 

2019

Opprinnelig 
budsjett 

2019
Regnskap 

2018

Investeringer i anleggsmidler  98,2  102,9  144,7  87,2 

Ansvarlig lån  1,1 

Dekning av tidligere års udekket  4,0  4,0  4,0  4,0 

Avsetninger  56,0  54,7  4,0  51,8 

Årets finansieringsbehov  158,2  161,7  152,7  144,1 

FINANSIERT SLIK:

Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiendom  -2,5  -2,3  -0,1 

Refusjoner  -16,8  -16,0  -17,2 

Tilskudd til investeringer  -121,4  -121,3  -121,3  -101,6 

Sum ekstern finansiering  -140,7  -139,6  -121,3  -118,9 

Overført fra driftsregnskapet  -3,2  -3,0  -    -2,8 

Bruk av avsetninger  -14,3  -19,1  -31,3  -22,4 

Sum finansiering  -158,2  -161,7  -152,7  -144,1 

Udekket/udisponert  0,0  0,0 0,0 0,0

Investeringsregnskap 
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(mill. kroner)

Regnskap 
2019

Revidert 
budsjett 

2019

Opprinnelig 
budsjett 

2019
Regnskap 

2018

Driftsinntekter  -248,0  -244,3  -214,8  – 237,4 

Driftsutgifter  247,4  244,2  218,0  232,5

Brutto driftsresultat  -0,5  -0,1  3,1  -4,9 

Netto finansinntekter/-utgifter  -3,9  -3,5  -1,5  -1,8 

Resultat før disposisjoner  -4,4  -3,6  1,6  -6,7 

Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)  -    -    -    -3,1 

Bruk av bundet disposisjonsfond / disposisjonsfond  -3,6  -4,0  -1,6  -2,5 

Avsatt til disposisjonsfond / bundne driftsfond  4,7  4,6  -    9,6 

Overført til investeringsregnskapet  3,2  3,0  -    2,8 

Sum avsetninger  4,4  3,6  -1,6  6,7 

Regnskapsmessig resultat  0,0  0,0  0,0  0,0 

Driftsregnskap
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(mill. kroner)

Regnskap 
2019

Regnskap 
2018

EIENDELER

Anleggsmidler  1 077,7  1 002,3 

Omløpsmidler  195,4  149,8 

Sum eiendeler  1 273,1  1 152,2 

Egenkapital og gjeld

EGENKAPITAL

Kapitalkonto  -1 077,7  -1 002,3 

Uinndekket i investeringsregnskapet  4,0  8,0 

Investeringsfond  -143,6  -101,8 

Driftsfond  -26,3  -25,1 

Sum egenkapital  -1 243,5  -1 121,3 

GJELD

Kortsiktig gjeld  -29,6  -30,9 

Sum egenkapital og gjeld  -1 273,1  -1 152,2 

Balanse

Fullstendig regnskap med noter og revisors beretning 
finnes på kirken.no. Scann qrkoden for direkte link.
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Bergen kirkelige fellesråd FREM T.O.M. 30.11.2019

Fellesrådet er det øverste ansvarlige og styrende organ for BKF. Rådet er sammensatt av én representant fra hvert 
menighetsråd i Bergen. I tillegg oppnevner biskopen én representant (domprosten) og Bergen kommune én 
representant – til sammen 27 medlemmer. Oppgavene for fellesrådet innebærer møtevirksomhet med saksbehandling 
og beslutninger for BKF. Fellesrådet har flere underutvalg med hvert sitt reglement/mandat vedtatt av fellesrådet. Det 
er derfor en til dels stor møtebelastning på fellesrådets medlemmer og en betydelig frivillig innsats for kirken i Bergen 
som utføres gjennom råd og utvalg. Fellesrådet forvalter også eierskapet for Akasia AS og utgjør generalforsamling for 
selskapet.

Representant Vara Menighet

LEDER: Lars Kristian Stendahl Gjervik Yngve Jørgensen Olsvik 

NESTLEDER: Bente Krokeide Aina Langørgen Landås 

Audun Magne Stølås Hans Martin Svarstad Arna 

Christian Nesset Christian Haugen Bergen domkirke 

Janne Stølsbotn Karina Hestad Skeie Birkeland 

Bjørn Norstrand Biskopshavn 

Øivin Christiansen Stein Rune Risa Bønes 

Astrid Helene Olavsdotir Eidsvåg 

Rune Kroken Eli Beate Presthus Nilsen Fana 

Lene H. Skårvik Lena Beate Keilegavlen Fridalen 

Håvard G. Frøysa Torill Marie Krogsrud Bergsvik Fyllingsdalen 

Heidi Iren Saure Lin Elisabeth Krantz Laksevåg 

Hilde Eldevik Rusaas Aina Langøren Landås

Bente Krokeide Ina Kristiansen Loddefjord 

Ragnvald Jakobsen Arnulf Sandvik Løvstakksiden 

Karl Johan Hallaråker Frode Jacobsen Nygård 

Nils Gunnar Toppe Nils Kristian Søfteland Salhus 

Jorid L. Vingen Endal Dagfinn Vik Sandviken 

Asbjørn Valen Marit Elisabeth Breivik Skjold 

Thor Brekkeflat Annicken Huun Slettebakken 

Per Kristian Erdal Inger Marie Waage Storetveit 

Tor Nordeide Randi Wollan Neuber Sælen 

Lodve Giske Roald Lindås Søreide 

Thor Kalland Jorunn Haukås Ytre Arna 

Signe Sandberg Julie Ane Ødegaard Borge Årstad 

Bjarte Flaten Jan Haugsvær Åsane 

Prost Øystein Skauge /  
Domprost Gudmund Waaler Prost Anne Mathilde Klare Geistlig repr.

Kommunal repr. Jarle Sørås Harald Berge Breistein Bergen kommune
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Bergen kirkelige fellesråd FRA 01.12.2019

Representant Vara Menighet

LEDER: Bjørg Sveinall Øgaard Elle Marie Cathinka Martin Birkeland

NESTLEDER: Bjørn Norstrand Ingrid Amalia Floen Utbjoem Biskopshavn

Hans Martin Svarstad Bjarte Abilgaard Arna

Christian Nesset Bjørn Fjeld Bergen domkirke

Marit Drotningsvik Lars Johan Fjellbirkeland Bønes

Malin Backman von Osten Tone Elin Mørner Eidsvåg

Tord Byrkjeland Berntsen Marianne Sverdrup Nordby Fana

Bjørn Rosland Norberg Catharina Sirnes Fridalen

Torgeir Wiig Øystein Ellingsen Fyllingsdalen

Therese Nesse Mokkelbost Gunnar Nyhammer Laksevåg

Kari Barca Davidsen Johannes Selvik Landås

Torstein Sætre Nils Einar Johansen Loddefjord

Jorunn May Johnsen Jostein Gimmestad Løvstakksiden

Ragnar Gjengedal Benedikte F Torsvik Nygård

Sølvi Mostraum Krabbedal Brith Sissel Barsnes Bjordal Olsvik

Nils Gunnar Toppe Hilde Elin Haaland-Kramer Salhus

Jostein Aarvik Petra Anne Os Sandviken

Asbjørn Valen Synnøve Flotve Skjold

Thor W Brekkeflat Olav Kyrre Hundvin Slettebakken

Per Kristian Erdal Ole Hieronimus Meyer Storetveit

Randi Wollan Neuber Tor Nordeide Sælen

Lodve Gidske Lidveig Tjørve Søreide

Thor Kalland Jorunn Haukås Ytre Arna

Signe Sandberg Svein Ødegård Årstad

Tor David Hanson Åse Vassenden Hetlebakke Åsane

Domprost Gudmund Waaler Prost Anne Mathilde Klare Geistl.repr

Harald Berge Breistein Arvid Nilssen Bergen kommune

40 Bergen kirkelig fellesråd – årsmelding 2019



Midlertidig  
arbeidsutvalg  
FRA 01.12.2019

Bjørg Sveinall Øgaard BKF, leder

Bjørn Norstrand BKF, nestleder

Domprost Gudmund Waaler geistlig repr.

Arbeidsutvalg 
FREM T.O.M. 30.11.2019

Arbeidsutvalget (AU) er et saksforberedende utvalg til 
fellesrådet og har i tillegg fullmakt til å treffe avgjørel-
ser i saker delegert til utvalget. AU har hatt 5 møter og 
behandlet 86 saker.

Lars Kristian Stendahl Gjervik BKF, leder

Bente Krokeide BKF, nestleder

Bjarte Flaten BKF

Asbjørn Valen BKF

Prost Øystein Skauge / 
domprost Gudmund Waaler geistlig repr.

Anne Mathilde Klare vara for geistlig repr.

Øivin Christiansen 1. vara, BKF

Janne Stølsbotn 2. vara, BKF

Tor Nordeide 3. vara, BKF

Heidi Iren Saure 4. vara, BKF

Kontrollutvalget 
Kontrollutvalget skal på fellesrådets vegne forestå den 
løpende kontroll med BKFs virksomhet – herunder 
kontrollere om Fellesrådets vedtak blir fulgt opp etter 
deres innhold og forutsetninger. Kontrollutvalget har 
hatt 5 møter og behandlet 41 saker.

Karl Johan Hallaråker leder

Jorid Laura Vingen Endal nestleder

Nils Gunnar Toppe

Per Kristian Erdal

Christian Nesset vara

Lene Hjortland Skårvik vara

Petter Bjerksund

Administrasjons 
utvalget 
Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg 
med et overordnet ansvar for personalpolitiske saker. 
Utvalget er høringsinstans for fellesrådet i saker av per-
sonalpolitisk karakter og er delegert avgjørelsesmyn-
dighet i definerte saker jfr reglement. Administrasjons-
utvalget har hatt 2 møter og behandlet 3 saker.

Bente Krokeide BKF, leder

Asbjørn Valen BKF 

Bjarte Flaten BKF

Geir Møller tillitsvalgte 

Jostein Aarvik tillitsvalgte 

Tor Nordeide 1. vara – BKF 

Heidi Iren Saure 2. vara – BKF 

Lena Schjørn-Koivula vara tillitsvalgte 

Nadine Larsen vara tillitsvalgte 

Sven-Ove Rostrup vara tillitsvalgte 
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Gravplassutvalget 
Gravplassutvalget er et forberedende utvalg til felles-
rådet i alle saker på gravplassområdet. Utvalget har 
hatt 4 møter og behandlet 27 saker

Jarle Sørås BKF – Bergen  
kommune, leder

Tanveer Ahmed Bergen moské

Janeke Vatne HEF

Nils Gunnar Toppe BKF

Ewa Bivand 1. vara  
– Den katolske kirke

Harald Berge Breistein vara –BKF,  
Bergen kommune

Janne Stølsbotn vara – BKF

Muhammad Azeem vara – Bergen moské

Bjørn Nordstrand vara – BKF

Linda Karen Eide STL Bergen

Sivagnanasundaram  
Sathalingam Vara – STL Bergen

Kirkebyggutvalget 
Kirkebyggutvalget er et forberedende utvalg for 
fellesrådet i saker som gjelder forvaltning og utvikling 
av kirkebygg. Utvalget har hatt 2 møter og behandlet 
10 saker.

Audun Stølås leder

Heidi Iren Saure

Asbjørn Valen nestleder

Per Kristian Erdal

Janne Stølsbotn vara

Christian Nesset vara

Bjørn Nordstrand vara

Ragnvald Jakobsen vara

Kulturutvalget 
Kulturutvalget skal fremme samarbeid mellom 
menighetsrådenes kulturvirksomhet, stimulere til 
økt kulturaktivitet, samt synliggjøre og dokumentere 
Dnk som kulturaktør i Bergen. Kulturutvalget hadde 
6 møter og behandlet 32 saker i 2019. Utvalgets 
omsetning var ca. 350 000,- hvorav mesteparten gikk 
til kulturtilskudd til menighetene.

Knut Christian Jansson leder

Lars Kristian Stendahl Gjervik BKF

Kjetil Almenning

Kristin Litlere

Beate Husa (til 25. april)

Tor André Ljosland

Mona Gangsøy Eide sekretær

Asbjørn Vilkensen møterett
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Eierskap
AKASIA

Bergen kirkelige fellesråd forvalter eier-
skapet i Akasia AS på vegne av soknene i 
Bergen. 2019 ble et vanskelig år for selskapet 
på flere områder. Selskapet ble sterkt preget 
av et tragisk dødsfall i en av barnehagene. I 
etterkant av dette gjorde både Akasia barne-
hage og store deler av landets barnehager 
endringer i sine rutiner for pass av barn 
under soving. 

Det ble også kjent at selskapet hadde øko-
nomiske utfordringer. Styret skiftet ut daglig 
leder, og det ble gjort endringer i styret for 
Akasia i to omganger høsten 2019. BKF har 
gjennomgått eiermeldingen og gjennomført 
endringer i denne. Bl.a. er det tydeliggjort at 
barnehagedriften skal ha et ideelt formål.  
Fellesrådet utøver sin myndighet som eier 
gjennom generalforsamling og jevnlige eier-
møter. Kirkevergen har én fast representant 
i styret. 

KIRKEPARTNER AS

Kirkepartner AS er et IKT-selskap som leverer 
tjenester til sine eiere innen vilkårene for 
utvidet egenregi. BKF eier 8,16 % av selska-
pet. I 2019 ble det utarbeidet en modell for 
IKT-utvikling i Dnk. Kirkepartner AS er en 
sentral leverandør av IKT-tjenester i denne 
modellen.
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