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DEN NORSKE KIRKE 
BKF - Bergen kirkelige fellesråd 
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Møteinnkalling  
BKF - Bergen kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 28.04.2021 kl. 18:30 

Møtested: Teams 

Arkivsak: 19/04444 

 
Eventuelt forfall må meldes Siri Hoff Austgulen på e-post sa267@kirken.no. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær. 
 

SAKSLISTE   

Godkjenning av innkalling og saksliste 

16/21 19/04444-94 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

17/21 19/04444-95 
Godkjenning av protokoll fra BKF møte 24.02.21 - møte nr 
01/21 

Saker til behandling 

18/21 21/02998-1 Kontrollutvalgets årsmelding 2020 

19/21 21/02154-2 BKF - Økonomirapport pr 28.02.2021 

20/21 21/00726-6 
Budsjettsøknad 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 til 
Bergen kommune 

21/21 21/02204-2 Årsmelding 2020 

22/21 21/02202-2 Pionérprisen 2021 

23/21 21/02944-1 BKF - Kulturpris 2021 

24/21 19/05688-31 Navnet minnelund på Møllendal gravplass 

Orienteringssaker 

25/21 21/03020-1 HMS-rapport april 2021 

26/21 19/04444-96 Referat- og orienteringssaker 

 
Bergen, 20.04.2021 
 
 
         
 
Bjørg Sveinall Øgaard                                                                Asbjørn Vilkensen (s) 
Leder                                                                                          Kirkeverge 
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DEN NORSKE KIRKE 
BKF Administrasjonsavdelingen 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Siri Hoff Austgulen 414 19/04444-94 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

BKF - Bergen kirkelige fellesråd 16/21 28.04.2021 

 
 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 28.04.21 
 

Kirkervergens forslag til vedtak 
Innkalling godkjennes 
Saksliste godkjennes slik den foreligger 
 
 

Forslag til vedtak 
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Bergen, 20.04.2021 
 
 
         
 
Bjørg Sveinall Øgaard                                                                Asbjørn Vilkensen (s) 
Leder                                                                                          Kirkeverge 
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DEN NORSKE KIRKE 
BKF Administrasjonsavdelingen 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Siri Hoff Austgulen 414 19/04444-95 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

BKF - Bergen kirkelige fellesråd 17/21 28.04.2021 

 
 
 

Godkjenning av protokoll fra BKF møte 24.02.21 – møte nr 01/21 
 
Vedlegg:  
Protokoll BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021 
 

 
Saksframlegg 
Det er ikke kommet merknad til protokollen  
 
 

Kirkevergens forslag til vedtak 
Protokollen godkjennes som den foreligger 

Forslag til vedtak 
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DEN NORSKE KIRKE 
BKF - Bergen kirkelige fellesråd 

  
 

1 
 

Møteprotokoll nr 01/20 
BKF - Bergen kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 24.02.2021 kl. 18:30 
Møtested: Åsane kirke,Torgstuen 
Arkivsak: 19/04444 
  
Til stede:  Hans Martin Svarstad (Arna menighet), Christian Nesset (Bergen 

domkirke menighet), Bjørg Sveinall Øgaard (Birkeland menighet), 
Bjørn Norstrand (Biskopshavn menighet), Marit Drotningsvik 
(Bønes menighet), Tord Byrkjeland Berntsen (Fana menighet), 
Bjørn Rosland Norberg (Fridalen menighet), Torgeir Wiig 
(Fyllingsdalen menighet), Kari Davidsen (Landås menighet), 
Torstein Sætre (Loddefjord menighet), Jorunn May Johnsen 
(Løvstakksiden menighet), Ragnar Gjengedal (Nygård menighet), 
Sølvi Mostraum Krabbedal (Olsvik menighet), Nils Gunnar Toppe 
(Salhus menighet), Jostein Aarvik (Sandviken menighet)(Delvis 
møtt), Asbjørn Valen (Skjold menighet), Lodve Gidske (Søreide 
menighet), Thor Kalland (Ytre Arna sokneråd), Yngve Træland 
(Årstad menighet) Tor David Hanson (Åsane menighet), 
Gudmund Waaler (Geistl. Repr), Harald Berge Breistein (Bergen 
kommune) 
 
Asbjørn Vilkensen (kirkeverge), Mette Rogstad Heimli 
(økonomisjef), Inghild Hareide Hansen (gravplassjef), Knut Arne 
Aasen (HR-sjef), Arne Tveit (kirkebyggsjef), Mona Gangsøy Eide 
(administrasjonssjef), Lars Kristian Stendahl Gjervik (sjef kirkeliv, 
kultur og diakoni) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Gunnar Nyhammar (Laksevåg menighet) for Therese Nesse 
Mokkelbost, Marit Vik (Eidsvåg menighet) for Malin Backman Von 
Osten, Petra Anne Os (Sandviken menighet) representerte 
Sandviken i sak 08/21. 
 

  
Meldt forfall:  Thor W. Brekkeflat (Slettebakken menighet), Per Kristian Erdal 

(Storetveit menighet), Randi Wollan Neuber (Sælen menighet) 
  
Ellers møtte: Prost Anne Mathilde Klare 
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SAKSLISTE Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 

Godkjenning av protokoll 

2/21 Godkjenning av protokoll fra møte 09.12.20 - møte nr 06/20 3 

Saker til behandling 

3/21 BKF - Økonomirapport pr 31.12.2020 4 
4/21 Årsregnskap 2020 4 
5/21 Økonomiplan 2022 - 2025 5 
6/21 Tilsagnsbrev Bergen kommune 2021 6 
7/21 VM-dokument 2019-20 - Måloppnåelse 6 
8/21 Nedbemanning - organisering av frivillighetsressursene 7 
9/21 Godkjenning av Antveit gravplass som ferdig bygget 9 
10/21 Representant til KAs landsråd 2021-2025 9 

11/21 
Oppnevning til Representantskapet i Stiftelsen Kirkens Bymisjon 
2021-2023 

10 

12/21 

Høringsuttalelser - 
Endring i kirkeordning som følge av ny kirkebyggforskrift 
Strategi for Dnk 
Strategiplan for KA 

11 

13/21 Tilsetting av ny kirkeverge 12 

Orienteringssaker 

14/21 HMS-rapport februar 2021 13 
15/21 Referat- og orienteringssaker 13 

 
 
 

 

 
Bergen, 26.02.2021 26.02.2021 

 
Bjørg Sveinall Øgaard 
Leder av utvalg       
 

                 Asbjørn Vilkensen (s) 
                 Kirkeverge 
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021 1/21 

 
 
Kirkevergens forslag til vedtak 
 
Innkalling godkjennes 
Saksliste godkjennes slik den foreligger 
 
Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021: 

 
Møtebehandling 

Sak nr.13/21 ble sendt ut i etterkant, og ble godkjent, lagt til sakslisten for behandling 
 
 
BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

Innkalling godkjennes 
Saksliste godkjennes slik den foreligger 
 

 

 
Godkjenning av protokoll 

2/21 Godkjenning av protokoll fra møte 09.12.20 - møte nr 06/20 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021 2/21 

 
 
Kirkevergens forslag til vedtak 
 
Protokollen godkjennes som den foreligger 
 
Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021: 

 
BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

Protokollen godkjennes som den foreligger 
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Saker til behandling 

3/21 BKF - Økonomirapport pr 31.12.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021 3/21 

 
 
 
 
Kirkevergens forslag til vedtak 
 
Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.12.2020 til orientering. 
 
Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021: 

 
BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.12.2020 til orientering. 
 

 

 

 

 
4/21 Årsregnskap 2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021 4/21 

 
 
Kirkevergens forslag til vedtak 
 
Bergen kirkelige fellesråd fastsetter det fremlagte regnskapet med 
investeringsregnskap, driftsregnskap, balanse, noter og økonomisk årsberetning. 
 
Regnskapsmessig resultat i drifts- og investeringsregnskap disponeres som 
beskrevet i saken. 
 
Kirkevergen gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i notene dersom det 
fremkommer behov for det i forbindelse med revisors arbeid. 
 
Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021: 
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BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

Bergen kirkelige fellesråd fastsetter det fremlagte regnskapet med 
investeringsregnskap, driftsregnskap, balanse, noter og økonomisk årsberetning. 
 
Regnskapsmessig resultat i drifts- og investeringsregnskap disponeres som 
beskrevet i saken. 
 
Kirkevergen gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i økonomisk årsberetning 
og noter dersom det fremkommer behov for det i forbindelse med revisors arbeid. 
 

 

 

 

5/21 Økonomiplan 2022 - 2025 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021 5/21 

 
 
 
Kirkevergens forslag til vedtak 
 
Bergen kirkelige fellesråd vedtar økonomiplan 2022 – 2025. 
 
Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021: 

 
BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

Bergen kirkelige fellesråd vedtar økonomiplan 2022 – 2025 

Fellesrådet ber administrasjonen legge inn ytterligere 0,2 mill. i budsjettsøknaden til 
Bergen kommune, til bruk av klokkespill i Johanneskirken. 

Fellesrådet ber administrasjonen om å beskrive noen risikomomenter, som senere 
kan legges inn rutinemessig i økonomiplanen 
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6/21 Tilsagnsbrev Bergen kommune 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021 6/21 

 
 
 
 
Kirkevergens forslag til vedtak 
 
Bergen kirkelige fellesråd takker for årets bevilgning og aksepterer de mål og 
styringssignaler som er gitt fra Bergen kommune i tilsagnsbrevet for 2021 datert 
09.02.2021. 
 
Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021: 

 
BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

Bergen kirkelige fellesråd takker for årets bevilgning og aksepterer de mål og 
styringssignaler som er gitt fra Bergen kommune i tilsagnsbrevet for 2021 datert 
09.02.2021. 
 

 

 

 

7/21 VM-dokument 2019-20 - Måloppnåelse 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021 7/21 

 
 
 
 
Kirkevergens forslag til vedtak 
 
Bergen kirkelige fellesråd tar VM-dokument 2019-20 - Måloppnåelse til orientering 
 
Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021: 

 
BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

Bergen kirkelige fellesråd tar VM-dokument 2019-20 - Måloppnåelse til orientering 
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8/21 Nedbemanning - organisering av frivillighetsressursene 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021 8/21 

 
 
 
BKF Arbeidsutvalgs forslag til vedtak 
 

1. Bergen kirkelige fellesråd vedtar AUs forslag til modell for organisering av 
frivillighetsressursene (modell to i sakspapiret). 

2. Bergen kirkelige fellesråd legger til grunn at nedbemanningen skjer ved 
reduksjon av 6 årsverk frivillighetskoordinator, 3 årsverk 
administrasjonsleder/konsulent og ett årsverk i kirkevergens administrasjon 

 
 
 
Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021: 

 
Møtebehandling 

Representanten Jostein Aarvik fratrådte møtet i denne saken, da han var inhabil. 
Petra Anne Os er vara fra Sandviken og deltok i saken, men måtte gå før endelig 
behandling 
 
Det ble fremmet forslag om å behandle pkt 2 først, det ble behandlet først. Det ble i 
tillegg lagt frem 4 andre forslag til vedtak, og det var votering over disse. 

 
Votering 

 Votering over om punkt 2 skulle behandles først:  

22 stemmer for og 2 stemmer imot 

 Votering over pkt 2 slik det står i AUs forslag til vedtak:  

21 stemmer for og 3 stemmer imot 

 Følgende utsettelsesforslag, med nytt pkt.1 ble fremmet av representanten 

Jorunn May Johnsen fra Løvstakksiden menighet: 

«Nytt punkt 1: Fellesrådet kan ikke slutte seg til forslaget fra AU for organisering 

av frivillighetsressurser. Saken bes bli vurdert på nytt.»                                                   

11 stemmer for og 13 stemmer imot 

 Representanten Tor David Hansson fra Åsane menighet fremmet følgende 

forslag: Ansvaret for koordinering av frivillighetsarbeidet legges til menighetenes 

fagstillinger inklusiv administrasjonsleder/konsulent og prest, samt 

menighetsrådene. Dette er ressursbesparende fordi flere av fagstillingene 

allerede har frivillighetskoordinering i sin arbeidsinstruks. 
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Nedbemanningen skjer ved reduksjon av 10 årsverk frivillighetskoordinator, og ett 
årsverk i kirkevergens administrasjon.  
 
Frigjorte lønnsmidler fordeles mellom menighetene, fortrinnsvis for å styrke 
administrasjonsledelse, etter en fordelingsnøkkel som foreslås av et utvalg 
bestående av én fellesrådsrepresentant for hvert av prostiene. Det tilstrebes mest 
mulig fulle stillinger ved at menigheter innen samme prosti samarbeider om 
administrasjonsledelse der dette er praktisk gjennomførbart.» 
2 stemmer for og 21 stemmer imot 
 

 Representanten Petra Anne Os, Sandviken menighet fremmet følgende 

forslag: «Stillingsressurs som er foreslått til frivillighetskoordinator i 4, 100% 

stilling, fordeles flatt mellom alle menighetene i Bergen, og legges til den stillingen 

som den enkelte menighet finner formålstjenlig.»                                                       

6 stemmer for og 16 stemmer imot      

 Representanten Lodve Gidske, Søreide menighet fremmet forslag om tillegg til 

AUs opprinnelige forslag på pkt 1.  

«Frivillighetskonsulentene plasseres i prostiene, med én frivillighetskonsulent i 

hvert prosti.» 

AU foreslo at dette tillegget legges til pkt 1 og at det ble votert over AUs 

opprinnelige forslag og forslag til tillegg samlet. 

Det ble derfor votert over følgende:  

«Bergen kirkelige fellesråd vedtar AUs forslag til modell for organisering av 

frivillighetsressursene (modell to i sakspapiret). Frivillighetskonsulentene 

plasseres i prostiene, med én frivillighetskonsulent i hvert prosti.» 

15 stemmer for og 7 stemmer imot 

BKF Arbeidsutvalgs forslag til vedtak 
1 Bergen kirkelige fellesråd vedtar AUs forslag til modell for organisering av 

frivillighetsressursene (modell to i sakspapiret). 
2. Bergen kirkelige fellesråd legger til grunn at nedbemanningen skjer ved 

reduksjon av 6 årsverk frivillighetskoordinator, 3 årsverk 
administrasjonsleder/konsulent og ett årsverk i kirkevergens administrasjon 

                                             

 
BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

1. Bergen kirkelige fellesråd vedtar AUs forslag til modell for organisering av 
frivillighetsressursene (modell to i sakspapiret). Frivillighetskonsulentene 
plasseres i prostiene, med én frivillighetskonsulent i hvert prosti. 

2. Bergen kirkelige fellesråd legger til grunn at nedbemanningen skjer ved 
reduksjon av 6 årsverk frivillighetskoordinator, 3 årsverk 
administrasjonsleder/konsulent og ett årsverk i kirkevergens administrasjon 
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9/21 Godkjenning av Antveit gravplass som ferdig bygget 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021 9/21 

 
 
 
Kirkevergens forslag til vedtak 

1. Bergen kirkelige fellesråd godkjenner Antveit gravplass og navnet minnelund 
som ferdig bygget anlegg. 

2. Fellesrådets vedtak legges ved søknad til regional myndighet, som er 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, for godkjennelse av ferdig bygget 
anlegg.Vedtaket fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark vil følge søknad 
om ferdigattest til kommunen 
 

 
 
 
Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021: 

 
BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

1. Bergen kirkelige fellesråd godkjenner Antveit gravplass og navnet minnelund 
som ferdig bygget anlegg. 

2. Fellesrådets vedtak legges ved søknad til regional myndighet, som er 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, for godkjennelse av ferdig bygget 
anlegg.Vedtaket fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark vil følge søknad 
om ferdigattest til kommunen 

 

 

 

 

10/21 Representant til KAs landsråd 2021-2025 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021 10/21 

 
 
 
 
Kirkevergens forslag til vedtak 
 
Bergen kirkelige fellesråd oppnevner Lars Kristian Stendahl Gjervik som BKFs 
representant til KAs landsråd for perioden 2021- 2025. Som varamedlemmer 
oppnevnes i prioritert rekkefølge, Arne Tveit og Inghild Hareide Hansen 
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Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021: 

 
BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

Bergen kirkelige fellesråd oppnevner Lars Kristian Stendahl Gjervik som BKFs 
representant til KAs landsråd for perioden 2021- 2025. Som varamedlemmer 
oppnevnes i prioritert rekkefølge, Arne Tveit og Inghild Hareide Hansen 
 

 

 

 

 

11/21 Oppnevning til Representantskapet i Stiftelsen Kirkens 
Bymisjon 2021-2023 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021 11/21 

 
 
 
 
Kirkevergens forslag til vedtak 
 
Bergen kirkelige fellesråd oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til 
representantskapet i Stiftelsen Kirkens Bymisjon for perioden 2021-2023: 
 
Medlemmer: 
Britt Barsnes Bjordal, Domprostiet 
Bjørg Daae Gjertsen, Fana prosti 
Hilde Haaland Kramer. Åsane prosti 
Sidsel Kaland, Bergensdalen prosti 
 
Varamedlemmer: 
Ina Kristiansen, Domprostiet 
Lidveig Tjørve, Fana prosti 
Kjartan Hollekve, Åsane prosti 
Bodil Øksnes, Bergensdalen prosti 
 
Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021: 

 
BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

Bergen kirkelige fellesråd oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til 
representantskapet i Stiftelsen Kirkens Bymisjon for perioden 2021-2023: 
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Medlemmer: 
Britt Barsnes Bjordal, Domprostiet 
Bjørg Daae Gjertsen, Fana prosti 
Hilde Haaland Kramer. Åsane prosti 
Sidsel Kaland, Bergensdalen prosti 
 
Varamedlemmer: 
Ina Kristiansen, Domprostiet 
Lidveig Tjørve, Fana prosti 
Kjartan Hollekve, Åsane prosti 
Bodil Øksnes, Bergensdalen prosti 
 
 
 
 

 

 

12/21 Høringsuttalelser - Endring i kirkeordning som følge av ny 
kirkebyggforskrift 
Strategi for Dnk 
Strategiplan for KA 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021 12/21 

 
 
 
 
Kirkevergens forslag til vedtak 
 
Bergen kirkelige fellesråd tar til orientering høringsuttalelser om 

1. Endring i kirkeordning som følge av ny kirkebyggforskrift og nytt kirkerundskriv 
2. Strategi for Dnk 
3. Strategiplan for KA 

 
Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021: 

 
BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

Bergen kirkelige fellesråd tar til orientering høringsuttalelser om 
1. Endring i kirkeordning som følge av ny kirkebyggforskrift og nytt kirkerundskriv 
2. Strategi for Dnk 
3. Strategiplan for KA 
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13/21 Tilsetting av ny kirkeverge 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021 13/21 

 
 
 
 
Kirkevergens forslag til vedtak 
 

Bergen kirkelige fellesråd vedtar følgende prosess for rekruttering av ny kirkeverge: 
1. Fellesrådet vedtar å delegere tilsettingsprosessen til Arbeidsutvalget 

2. AU vil utarbeide forslag til stillingsprofil og sende det til høring blant 

fellesrådets medlemmer. 

3. Fellesrådet vedtar at det inngås avtale med eksternt rekrutteringsbyrå for å 

sikre kvalitet i prosessen 

4. Fellesrådet forventer at tillitsvalgtes medbestemmelse i henhold til gjeldende 

regelverk blir ivaretatt 

5. Fellesrådet gjør endelig vedtak om tilsetting 

 
Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021: 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt  
 
 
BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

Bergen kirkelige fellesråd vedtar følgende prosess for rekruttering av ny kirkeverge: 
1. Fellesrådet vedtar å delegere tilsettingsprosessen til Arbeidsutvalget 
2. AU vil utarbeide forslag til stillingsprofil og sende det til høring blant 

fellesrådets  medlemmer. 
3. Fellesrådet vedtar at det inngås avtale med eksternt rekrutteringsbyrå for å 

sikre kvalitet i prosessen 

4. Fellesrådet forventer at tillitsvalgtes medbestemmelse i henhold til gjeldende 

regelverk blir ivaretatt 

5. Fellesrådet gjør endelig vedtak om tilsetting 
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Orienteringssaker 

14/21 HMS-rapport februar 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021 14/21 

 
 
 
Kirkevergens forslag til vedtak 
 
Bergen kirkelige fellesråd tar rapporten til orientering 
 
Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021: 

 
BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

Bergen kirkelige fellesråd tar rapporten til orientering 
 

 

15/21 Referat- og orienteringssaker 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021 15/21 

 
1. Protokoll fra møte i Kontrollutvalget 02.02.21 
2. Protokoll fra ekstraordinært møte i Arbeidsutvalget 18.01.21 
3. Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 09.02.21 - møte nr 01/21 
4. Protokoll fra møte i Kulturutvalget 07.01.21 
5. Protokoll fra møte i Kulturutvalget 11.02.21 
6. BKF sertifisert som Miljøfyrtårn 
7. Muntlig orientering fra leder 
8. Muntlig orientering fra kirkeverge 

 
Det var ingen muntlige orienteringer 
 
Kirkevergens forslag til vedtak 
 
Sakene tas til orientering 
 
Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 24.02.2021: 

 
BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

Sakene tas til orientering 
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DEN NORSKE KIRKE 
Bergen kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Asbjørn Vilkensen    21/02998-1 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

BKF - Bergen kirkelige fellesråd 18/21 28.04.2021 

 
 
 

Kontrollutvalgets årsmelding 2020 
 
Vedlegg:  
Årsmelding for kontrollutvalget i BKF for 2020 
Innstilling - Årsmelding for kontrollutvalget i BKF - 2. gangs behandling 
Regler for kontrollutvalget i BKF vedtatt 12.12.17 
 
 

Saksframlegg 
Vedlagt følger kontrollutvalgets forslag til årsmelding 2020, Innstilling – Årsmelding for 
kontrollutvalget i BKF – 2. gangs behandling, og Regler for kontrollutvalget. 
 
 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak 
Fellesrådet godkjenner årsmelding 2020 for kontrollutvalget i BKF. 
 
 

Forslag til vedtak 
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1. Formål og oppgaver for kontrollutvalget 
 
Formålet med kontrollutvalgets arbeid er å medvirke til at det blir allmenn tillit til at 
Bergen kirkelige fellesråd sine oppgaver blir løst på best mulig måte, og i samsvar med 
gjeldende lover og forskrifter. I «Regler for kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd», 
som ble vedtatt i fellesrådet 20.12.2017, står det bl.a. dette i punkt 2: 
 

«Kontrollutvalget skal på Fellesrådets vegne forestå den løpende kontroll med BKF’s 
virksomhet – herunder kontrollere om Fellerådets vedtak blir fulgt opp etter deres 
innhold og forutsetninger. Kontrollutvalget skal påse at BKF’s regnskaper blir 
revidert på en betryggende måte.» 

 

2. Sammensetning av kontrollutvalget 
 
For valgperioden 2019 – 2023 er kontrollutvalget sammensatt slik: 
 

• Nils Gunnar Toppe, Leder 
• Tord Byrkjeland Berntsen, Nestleder 
• Randi Wollan Neuber, Medlem 
• Bjarte Flaten, Medlem 
• Per Kristian Erdal, Medlem 

 
Varamedlemmer: 

1. Kari Bacra Davidsen 
2. Tor David Hanson 
3. Thor Brekkeflat 

 

3. Om virksomheten i 2020 
 

• Kontrollutvalget hadde 5 møter. 
• Kontrollutvalget behandlet 37 saker. 
• Kontrollutvalget hadde åpne møter. 
• Leder i fellesrådet har møtt på noen av møtene 
• Kirkeverge og andre ansatte i BKF har møtt for å informere til 

kontrollutvalget, når de er blitt forespurt 
• Revisjonen har også møtt på møtene i kontrollutvalget. 
• Kontrollutvalget har fått tilgang til den informasjon det ble bedt om. 

 

4. Konsekvenser av Covid-19 pandemien 
 
Grunnet Covid-19 pandemien har kontrollutvalget i BKF, som mange andre, vært nødt til å 
gjennomføre møtene i stor grad som fjernmøter. I starten av pandemien måtte i tillegg et 
møte avlyses. Det har ført til forsinkelser på noen saker, bl.a. plan for forvaltningsrevisjon. 
Utvalget har likevel klart å gjennomføre kontrollarbeidet i tråd med regler for 
kontrollutvalget i BKF.  
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5. Regler for kontrollutvalget i BKF 
 
Kontrollutvalget i forrige valgperiode evaluerte sitt arbeid gjennom valgperioden og kom 
med en del anbefalinger til det nye kontrollutvalget. De anbefalte bl.a. dette: 
 
«Nåværende kontrollutvalg gir råd til det nye kontrollutvalget om at regler for kontrollutvalget 
bør harmoniseres slik at de blir i tråd med ny kommunelov. Det vil i tilfelle også innbefatte at 
det kan gjennomføres forvaltningsrevisjon i selskap som er heleid av BKF eller sammen med 
andre organer innen Den norske kirke.» 
 
Sak om dette ble lagt frem for kontrollutvalget i møte 04.02.20 der det ble gjort slikt vedtak: 
 
«Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem sak til neste møte med forslag til reviderte 
«Regler for kontrollutvalget i BKF» slik at de blir harmonisert og i tråd med ny kommunelov.» 
 
Forslag til nye «Regler for kontrollutvalget i BKF» ble lagt frem for kontrollutvalget i møte 
26.05.2020. Saken ble da utsatt og er av ulike årsaker ikke lagt frem på nytt i 2020. Etter 
planen vil dette blir gjort i et av de første møtene i 2021. 
 
 

6. Sekretariatsordningen 
 
I «Regler for kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd» står det bl.a. dette i punkt 
7: 
 
Fellesrådet skal sørge for at kontrollutvalget har de ressurser som svarer til de 
oppgaver utvalget skal utføre, herunder sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget. 
 
Den som utfører sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget, er direkte underordnet 
utvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg dette gir. Sekretariatet skal påse at 
de saker som behandles av kontrollutvalget, på forhånd er tilstrekkelig utredet. 

 
 
Frem til og med 31.08.2017 utførte administrasjonen i BKF sekretær oppgavene for 
kontrollutvalget. Bergen kirkelige fellesråd valgte i løpet av første halvår 2017 å 
konkurranseutsette sekretariatstjenstene og inngikk som resultat av dette kontrakt 
med sekretariat for kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune, nå Vestland 
fylkeskommune, på å utføre sekretariatstjenestene for kontrollutvalget med 
virkning fra 01.09.2017. Roald Breistein har utført sekretæroppgavene for utvalget i 
2020. 
 
 
BKF sendte 03.12.2020 slik e-post med oppsigelse av avtalen med Vestland 
fylkeskommune: 
 
«Bergen kirkelige fellesråd ønsker med dette å si opp avtalen med Vestland 
fylkeskommune om sekretariatstjenester for kontrollutvalget som ble inngått høsten 
2017.  
 
I henhold til kontrakten blir avtalen automatisk forlenget med ett år av gangen hvis 
den ikke sies opp innen 31.12. Oppsigelsestiden er slik vi forstår kontrakten, ett år 
dvs. frem til 31.12. 2021. 
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Kontrakten ble inngått av det forrige fellesrådet og det er ønskelig at dagens 
fellesråd gis anledning til å vurdere omfanget av både kontroll- og sekretariatsbehov.  
 
I løpet av 2021 vil vi be om tilbud på sekretariatstjenester for kontrollutvalget fra 
Vestland fylkeskommune og fra andre aktuelle kandidater basert på justerte krav.» 
 
Sekretariat for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune er forøvrig sekretariat for 
kontrollutvalget i Vestland fylkeskommune, samt kontrollutvalgene i disse 
kommunene: Øygarden, Samnanger, Stord, Kvinnherad, Bømlo, Tysnes, Ulvik, 
Eidfjord, Kvam, Ullensvang, Bjørnafjorden, Austevoll, Fitjar, Vaksdal og Askøy.  
 
 

7. Revisjonstjenestene 
 
I § 4 i regler for kontrollutvalget står det bl.a. dette: 
 
Kontrollutvalget gir innstilling til Fellesrådet når det skal velges revisor til å revidere 
BKF’s årsregnskap. 

 
Kontrollutvalget skal på Fellesrådets vegne forestå den løpende kontroll med BKF’s 
virksomhet – herunder kontrollere om Fellerådets vedtak blir fulgt opp etter deres 
innhold og forutsetninger. 
 
Kontrollutvalget skal påse at BKF’s regnskaper blir revidert på en betryggende 
måte.  
 
Etter en prosess med konkurranseutsetting av revisjonstjenestene ble Deloitte AS 
valgt som ny revisor for BKF med virkning fra 01.07.2018 til 30.06.2022.  
 
Deloitte har lagt frem revisjonsplan for regnskapsrevisjonen for 2020, resultatet av 
interimsrevisjonen for 2020 og annen informasjon om regnskapsrevisors arbeid. 
 
Til daglig er det den valgte revisor som utfører tilsynet og kontrollen med BKF, men 
kontrollutvalget har et eget ansvar med å se til at arbeidet blir utført på en 
betryggende måte. 
Det stilles derfor krav om at utvalget selv må vise en aktiv holdning. For å få utført 
det arbeid utvalget er pålagt, er en avhengig av god kommunikasjon med 
fellesrådet, administrasjonen i BKF og revisor. Samarbeidet har vært godt med de 
aktuelle aktører.  
 
Ansvarlig revisor i Deloitte har vært partner, Unni-Renate Moe, som i tråd med 
regelverket har lagt fram egenvurdering for at Deloitte er uavhengig i forhold til 
BKF.  
 
 
 

8. Budsjettforslag for kontrollutvalget for 2021 
 

Kontrollutvalget vedtok forslag til budsjett for kontrollarbeidet i BKF i 2021 i møte 
05.10.2020 med en ramme på ca. kr. 985 000. Budsjett forslaget ble vedtatt som 
foreslått i møte i fellesrådet 09.12.2020. 
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9. Årsplan for kontrollutvalget 
 

Kontrollutvalget vedtok innstilling til fellesrådet på årsplan for 2021 i møte 
17.11.2020 og denne ble vedtatt i møte i fellesrådet 09.12.2020.  
 
Den vedtatte årsplanen for kontrollutvalget i BKF for 2021 ser slik ut: 

 
 
 
 

Nr. Tekst 
 

Kontrollutvalget Fellesrådet 

1. Bestilling av forvaltningsrevisjon basert på 
vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for BKF for 
perioden 2020 – 2024 

Vinter 2021  

2. Årsmelding for kontrollutvalget for 2020 
 

Februar 2021 April 2021 

3. Årsregnskap for BKF for 2020 – Uttalelse fra 
kontrollutvalget 

Mars/april 2021 April 2021 

4. Revisor legger frem uavhengighetserklæring 
 

Mars/april 2021  

5. Revisor presenterer revisjonsplan for 
regnskapsrevisjonen for 2021 

Mars/april 2021  

6. Sak om fullmakt til kontrollutvalget til å 
gjennomføre ny konkurranse på kjøp av 
revisjonstjenester for BKF 

Mai 2021 Juni 2021 

7. Budsjett for kontrollarbeidet i BKF for 2022 
 

September 
2021 

Desember 
2021 

8. Levering av forvaltningsrevisjonsrapport, jf. 
punkt 1. 
 

September 
2021 

Oktober 
2021 

9. Bestilling av ny forvaltningsrevisjon basert på 
vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for BKF for 
perioden 2020 – 2024 

Oktober 2021  

10. Godkjenning av konkurransegrunnlag for ny 
konkurranse på kjøp av revisjonstjenester for 
BKF 

Oktober 2021  

11. Årsplan for kontrollutvalget for 2022 November 2021 
 

Desember 
2021 

12. Møteplan for kontrollutvalget for 2022 
 

November 2021  

13. Revisor presenterer interimsrevisjonsrapport for 
2021 
 

November 2021  

14. Andre saker som kan oppstå som 
kontrollutvalget finner ut trenger utvalgets 
fokus, og saker oversendt fra Fellesrådet. 

Fortløpende  
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10. Arbeid med forvaltningsrevisjon 

10.1. Plan for forvaltningsrevisjon 
 

I regler for kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd står det bl.a. dette i § 5 
 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 
etter at Fellesrådet er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av Fellesrådet selv som kan delegere til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
 
Planen skal baseres på en overordnet analyse av BKF’s virksomhet ut fra risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon 
på de ulike sektorer og virksomheter. 
 

 
Kontrollutvalget har i 2020, med god bistand fra Deloitte, gjennomført en slik risiko- 
og vesentlighetsvurdering av Bergen kirkelige fellesråds virksomhet. 
 
På bakgrunn av dette er det videre utarbeidet en plan for forvaltningsrevisjon som 
ble behandlet i fellesrådet 28.10.2020 der det ble gjort slikt enstemmig vedtak etter 
innstilling fra kontrollutvalget: 
 
1. Forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024 for BKF blir 

vedtatt slik den foreligger. 
2. Planen gjelder for resten av valgperioden og frem til ny plan etter intensjonen blir 

vedtatt i 2024. 
3. Fellesrådet delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og 

omprioriteringer i planen. 
4. Planen skal evalueres minst en gong i valgperioden. Fellesrådet delegerer 

myndighet til kontrollutvalget til å gjøre denne evalueringen. 
 
 

10.2. Gjennomføring av prosjekt innen 
forvaltningsrevisjon 

 
I regler for kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd står det videre dette i § 5 

 
Kontrollutvalget treffer nærmere bestemmelser om hvilke revisjoner som skal 
utføres innenfor planens rammer. Forvaltningsrevisjoner skal gjennomføres i tråd 
med Norges kommunerevisorforbunds (NKRF) Standard for forvaltningsrevisjon RSK 
001 eller tilsvarende. 
 
Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal 
kontrollutvalget avgi rapport til Fellesrådet om hvilke forvaltningsrevisjoner som er 
gjennomført og om resultatene av disse.  
 
Kontrollutvalget skal påse at Fellesrådets vedtak i tilknytning til behandlingen av 
rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. 
 

Forvaltningsrevisjon er et verktøy som fellesrådet og kontrollutvalget skal benytte for å 
sikre at BKF på best mulig måte kan forestå den løpende kontrollen med BKF’s 
virksomhet.  
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11. Arbeid med selskapskontroll 
 
I regler for kontrollutvalget i BKF står det dette i § 6: 
 
Kontrollutvalget skal kontrollere BKF’s oppfølging av eierskapet (eierskapskontroll). 
Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre denne 
kontrollen. 
 
Dette betyr at kontrollutvalget har ansvar for å kontrollere at BKF har en 
tilfredsstillende oppfølging av eierskapet sitt i selskap de eier helt elles delvis. Pr. i 
dag dreier dette seg i all hovedsak om Akasia AS, med datterselskaper. 
 
På bakgrunn av oppslag i media om gjennomført tilsyn i Akasia barnehage AS 
orienterte leder i Fellesrådet, Bjørg Sveinall Øgaard, kontrollutvalget i møte 
26.05.20 om status i forhold til dette tilsynet. Kontrollutvalget tok informasjonen til 
orientering. 
 
 
Det er ikke gjennomført eierskapskontroll i 2020. 
 
I kommuner og fylkeskommuner i Norge har kontrollutvalget også mulighet til å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon i heleide selskap. Den fullmakten har ikke 
kontrollutvalget i BKF fått tildelt. 
 
 

12. Arbeid med regnskapsrevisjon og den økonomiske 
situasjonen i BKF 

 
I regler for kontrollutvalget i BKF står det bl.a. dette i § 2: 
 
Kontrollutvalget skal påse at BKF’s regnskaper blir revidert på en betryggende måte. 
 
Kontrollutvalget behandlet årsregnskap og økonomisk årsrapport for 2019 for 
Bergen kirkelige fellesråd i møte 26.05.2020 der det ble gjort slikt vedtak: 
 
Kontrollutvalget vedtar slik uttalelse om BKF sitt årsregnskap og økonomisk 
årsberetning for 2019. 
 
1. Kontrollutvalget merker seg at driftsregnskapet viser et regnskapsmessig resultat på  

kr. 0 etter avsetninger. 
2. Kontrollutvalget merker seg videre at BKF har tilfredsstillende lånegjeld, driftsresultat og 

disposisjonsfond for 2019 som ligger innenfor anbefalingene til Riksrevisjonen og Teknisk 
beregningsutvalg (TBU). 

3. På bakgrunn av det som kommer frem i revisjonsrapport nr. 2 fra Deloitte ber kontrollutvalget 
om at kirkevergen kommer i møte 17.11.2020 for å redegjøre for hva som er/vil bli gjort i forhold 
til anbefalingene i rapporten. 

4. Ut over det som er nevnt over, revisjonsmeldingen av 12.05.2020 og revisjonsrapport nr. 2 fra 
Deloitte, har kontrollutvalget ikke merknader til BKF sitt årsregnskap for 2019.  

Kirkevergen gjorde i møte 17.11.2020 rede for hva som er/vil bli gjort med 
forbedringsområdene som kommer frem av revisjonsrapport nr. 2 fra Deloitte, som 
gjelder regnskapsåret 2019. Kontrollutvalget sa seg fornøyd med informasjonen 
som kom frem og tok den til orientering. 
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13. Andre saker kontrollutvalget har behandlet 
 

• Kirkevergen har orientert om: 
o Status i arbeidet med internkontroll systemet 
o Status på BKFs tilpasning til ny personvernlov (GDPR) 

• Årsmelding for kontrollutvalget for 2019 
• Regnskapet til kontrollutvalget for 2020 går frem av note nr. 13 i BKF sitt 

regnskap 
 

 

14. Opplæring 
 

Et medlem i kontrollutvalget deltok i februar 2020 på folkevalgtopplæring for 
kontrollutvalg på Solstrand i regi av sekretariatet. 
 
Som en del av fastpris avtalen med Deloitte holdt de et 2-timers kurs i «Roller, 
ansvar og forvaltningsrevisjon i kontrollarbeidet» for kontrollutvalget i forbindelse 
med møte i kontrollutvalget 17.11.2020. 
 
 

15. Kontrollutvalget på BKF’s hjemmeside 
 
Generell informasjon om kontrollutvalget og utvalgets aktivitet, innkallinger, 
møteprotokoller og årsmelding for kontrollutvalget er nå tilgjengelig på BKF sin 
hjemmeside under fanen «Om oss» - Råd og utvalg. 
 
 

16. Oppfølging av gjennomførte forvaltningsrevisjoner 

16.1. Ansvars-, rolle- og myndighetesfordelingen mellom 
Kirkevergen og menighetene 

 
Kontrollutvalget bestilte i september 2018 forvaltningsrevisjon av «Ansvars, rolle- og 
myndighetsfordelingen mellom Kirkevergen og menighetene». Revisjonsrapport ble 
behandlet i møte i fellesrådet 30.10.2019 og det ble gjort slikt enstemmig vedtak etter 
innstilling fra kontrollutvalget: 
 
På bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapport av «Ansvars-, rolle- og myndighetsfordeling 
mellom Kirkevergen og menighetene», ber fellesrådet i BKF kirkevergen sørge for å: 
 
1. Etablere et overordnet delegeringsreglement i BKF, der fullmakter og rolle- og ansvarsdelinger 

tydelig fremgår.  
2. Sikre etterlevelse av den avtalte rolle- og ansvarsdelingen i BKF, herunder å gi menighetene og 

administrasjonslederne tilstrekkelig oppfølging. 
3. Ytterligere klargjøre og operasjonalisere hva som er administrasjonsleders oppgaver og 

ansvarsområder, herunder:  
a. Tydeliggjøre hva som ligger i administrasjonsleders daglig leder-funksjon. 
b. Tydeliggjøre hva det vil si å være «BKFs representant i soknet». 
c. Utarbeide rutiner som mer utfyllende dekker hva administrasjonslederne skal rapportere på, 

når det skal rapporteres, og på hvilken måte det skal rapporteres. 
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d. Sikre at administrasjonslederne får tilstrekkelig informasjon om maler og retningslinjer for 
deres arbeid, og hvor de finner disse. 

4. Utarbeide opplæringsplaner for administrasjonslederne. 
5. Sikre at det blir utarbeidet stillingsbeskrivelser for områdelederstillingen. 
6. Vurdere tiltak for å ytterligere klargjøre rolle- og ansvarsdeling mellom administrasjonslederne 

og menighetene. 
7. Vurdere tiltak for å sikre at det blir utarbeidet virksomhetsplaner i alle menighetene. 
8. Sikre at menighetsrådenes påvirkning i ansettelsesprosesser forankres tydeligere og praktiseres 

som forutsatt. 
9. Sikre at pågående prosesser knyttet til rolle- og ansvarsfordeling mellom Kirkevergen og 

menighetene ferdigstilles.  
10. Å lage en prioritert handlingsplan til kontrollutvalget innen 01.12.2019 som viser hvilke tiltak som 

skal settes i verk for å følge opp anbefalingene i rapporten, når tiltakene skal settes i verk og 
hvem som skal ha ansvaret for iverksettingen.  

 
 
Kontrollutvalget behandlet oppfølging av denne forvaltningsrevisjonen 2 ganger i 
2020, senest i møte 08.09.2020 der det ble gjort slikt vedtak: 
 
Kontrollutvalget sier seg fornøyd med det arbeidet som er gjort i forbindelse med 
oppfølging av forvaltningsrevisjon av «Ansvars-, rolle- og myndighetsfordeling mellom 
Kirkevergen og menighetene», ønsker lykke til i det videre forbedringsarbeidet og sier 
seg ferdig med saken. 
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Bergen kirkelige fellesråd 
 
Kontrollutvalet 
c/o Sekretariat for kontrollutvalet 
Vestland fylkeskommune 
Postboks 7900, 5020 Bergen 
 
telefon: 05557 
 
e-post: hogne.haktorson@vlfk.no  
e-post: roald.breistein@vlfk.no  
e-post: kjartan.haugsnes@vlfk.no  
e-post: helge.inge.johansen@vlfk.no  
e-post: einar.kare.ulla@vlfk.no  
e-post: kontrollutvalet@vlfk.no  
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Telefon E-post Heimeside EHF-Fakturaadr. Organisasjonsnr. 
05557 kontrollutvalet@vlfk.no www.vestlandfylke.no 821311632 821 311 632 

 

 
 

Sekretariat for kontrollutvalet 
 

 
Vår referanse 
Dato 

2020/25-9 
21.04.2021   

Fellesrådet i BKF 
 
  
 
 

  

 

 
 
 

Innstilling - Årsmelding for kontrollutvalget i BKF - 2. gangs behandling 
 
 
Vedlagt følger innstilling til fellesrådet i sak PS 7/21 Årsmelding for kontrollutvalget i BKF – 2. 
gangs behandling etter møte i kontrollutvalget i BKF 20.04.2021 der det ble gjort slik innstilling: 
 
«Fellesrådet godkjenner årsmelding 2020 for kontrollutvalget i BKF.» 
 
 
Kontrollutvalget ber om at hele saksfremstillingen med vedlegg, både «Regler for kontrollutvalget i 
BKF vedtatt 12.12.17» og selve årsmeldingen, blir lagt frem som sak i møte i fellesrådet 
28.04.2021.  
 
 
 
Med helsing 
 
 
Hogne Haktorson Roald Breistein 
kontrollsjef seniorrådgjevar 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har difor inga handskriven underskrift 
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Sekretariat for kontrollutvalet 
Saksfremstilling  

 
Saksnr: 
Saksbehandler: 

2020/25-7 
Roald Breistein 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Saksgang 
Utvalg Utv.saksnr. Møtedato 

Kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd 7/21 20.04.2021 

 

Årsmelding for kontrollutvalget i BKF - 2. gangs behandling 
 
Forslag til innstilling 
 
Fellesrådet godkjenner årsmelding 2020 for kontrollutvalget i BKF. 
 
 
Saksprotokoll  20.04.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd 
 
 
Behandling i møtet 
 
Kontrollutvalget ønsket at det i punkt 13 blir lagt til følgende kulepunkt: 

 Regnskapet til kontrollutvalget for 2020 går frem av note nr. 13 i BKF sitt regnskap 
 
Med denne endringen i årsmeldingen ble forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling 
 
Fellesrådet godkjenner årsmelding 2020 for kontrollutvalget i BKF. 
 
 
Sammendrag 
 
Gjennom at kontrollutvalget legger frem årsmelding for foregående år, ivaretas deler av den 
pålagte rapporteringen fra utvalget til fellesrådet. 
 
 
 
Hogne Haktorson Roald Breistein 
kontrollsjef seniorrådgjevar 
 
 
Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevet underskrift 
 
 
Vedlegg 
1 Regler for kontrollutvalget i BKF vedtatt 12.12.17 
2 Forslag til årsmelding for kontrollutvalget i BKF for 2020-v2 

Saksutredning 
 
Bakgrunn for saken 
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Sekretariatet la frem forslag til kontrollutvalget sin årsmelding for 2020 i møte 02.02.2021. Den ble 
behandlet som sak PS 3/21 der utvalget vedtok slik innstilling til fellesrådet: 
 
«Fellesrådet godkjenner årsmelding 2020 for kontrollutvalget i BKF.» 
 
Innstillingen ble videresendt BKF med oppfordring om at den ble lagt frem for behandling i 
fellesrådet 24.02.2021. 
 
 
Vedtakskompetanse 
 
Det er fellesrådet som har vedtakskompetanse i denne saken etter innstilling fra kontrollutvalget, jf. 
regler for kontrollutvalget § 2. 
 
 
Vurderinger og virkninger 
 
Leder i fellesrådet sendte e-post til kontrollutvalget 10.02.2021 der det bl.a. stod dette, jf. egen RS til 
dette møtet: 
 
«Ang årsrapport fra kontrollutvalget. 
 
Årsrapport inkl regnskap for kontrollutvalget vil bli lagt fram for fellesrådet i aprilmøtet, samtidig 
som årsrapport og regnskap for fellesrådet legges fram.  
 
Jeg har i den forbindelse noen kommentarer, og ber dere foreta nødvendige justeringer i rapporten 
før den behandles i fellesrådet.  

 Ang pkt 3: Det fremgår ikke at fellesrådet leder har deltatt på flere av møtene. 
 Ang pkt 6: «BKF sendte 3.12.,20 slik epost med oppsigelse av avtalen om Vestland 

fylkeskommune». Opprinnelig avtale var signert av kirkevergen, derfor ble oppsigelsen 
sendt fra kirkevergen etter skriftlig initiativ fra leder for kontrollutvalget og fellesrådets 
leder. Jeg ber om at det fremgår av årsrapporten at det var kontrollutvalgets leder og 
fellesrådets leder som sammen tok beslutning om oppsigelse av avtalen. 

 Ang pkt 10.2 – siste setning. Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt på fellesrådets møte i 
desember, og først da var det mulig å fatte beslutning om forvaltningsrevisjon. Når det så 
skrives at det skyldes manglende budsjettdekning, gir det et feil bilde. I den grad saken 
skal omtales, må det stå at det ikke ble gjennomført fordi plan for forvaltningsrevisjon, som 
fellesrådet skal vedta, først ble behandlet av fellesrådet i desember. 

 Jeg ber om at regnskapet for kontrollutvalget inkluderes i årsrapporten.» 

 
Sekretariatet vil gjøre oppmerksom på følgende formaliteter: 
 
Det er kontrollutvalget som organ som har behandlet sak om «Årsmelding for kontrollutvalget i 
BKF for 2020» og sendt den videre med innstilling til endelig vedtak i fellesrådet. Kontrollutvalget 
rapporterer bare til fellesrådet, jf. gjeldende regler for kontrollutvalget i BKF § 2, vedlegg 1. Det 
betyr at leder i fellesrådet ikke har anledning til å sende en sak tilbake til kontrollutvalget for å be 
om at det må gjøres endringer. Det er det i tilfelle fellesrådet som organ som må gjøre. Ellers så 
har leder i fellesrådet møterett og talerett i møter i kontrollutvalget. Det hadde vært mer 
formålstjenlig å bruke den retten til å kommentere kontrollutvalget sin årsmelding slik at eventuelle 
endringer kunne blitt gjort der og da. 
 
 
Leder og nestleder i kontrollutvalget, i samråd med sekretariatet, har etter en helhetsvurdering 
likevel valgt å legge frem saken til ny behandling i utvalget.  
 
Sekretariatet er bedt om å forberede en slik sak.  De foreslåtte endringene fra leder i fellesrådet er 
kommentert nedenfor og endringer som sekretariatet foreslår bør inn i årsmeldingen er redigert inn 
i ny versjon som ligger ved som vedlegg 2. 
 
Ang pkt 3: 
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Det legges inn denne teksten som ny 4. linje: Leder i fellesrådet har møtt på noen av møtene 
 
Ang pkt 6: 
 
Sekretariatet hadde ingen kunnskap om hvem som var enig om å sende oppsigelsen, vi forholdt 
oss til den formelle e-posten vi mottok fra kirkevergen. Etter sekretariatet sin mening er dette heller 
ikke relevant å få inn i årsmeldingen. 
 
Ang pkt 10.2: 
 
Sekretariatet foreslår at denne setningen strykes:  
 
«Grunnet manglende budsjettdekning er det ikke satt i gang ny forvaltningsrevisjon i 2020.» 
 
Regnskapet for kontrollutvalget: 
 
Regnskapet for kontrollutvalget inngår som en del av BKF’ regnskap og kan leses ut av note nr. 13 
som etter det vi kan se inneholder alle kostnadene til kontrollutvalget i 2020. Vi mener derfor det 
ikke er naturlig å ta regnskapet til kontrollutvalget inn som en del av årsmeldingen. Vi er sekretær 
for kontrollutvalg i 16 kommuner, inkludert Vestland fylkeskommune, og har lagt frem forslag til 
årsmelding for disse i mange år. Ingen av disse årsmeldingen inneholder regnskapet for 
kontrollutvalget da det inngår som en del av kommuneregnskapet 
 
 
 
Årsmeldingen fra kontrollutvalget må regnes som en del av den pålagte rapporteringen fra utvalget 
til Fellesrådet, jf. regler for kontrollutvalget § 2 der det bl.a. står dette: 
 
«Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til Fellesrådet.» 
 
Sekretariatet mener derfor at det vil være naturlig at fellesrådet godkjenner årsmeldingen i egen 
sak. 
 
 
Konklusjon 
 
Det blir på bakgrunn av dette anbefalt at utvalget legger frem ny versjon av årsmelding for 
kontrollutvalget i BKF for 2020 til godkjenning i Fellesrådet. 
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  Kontrollutvalget 
 
 
 
Regler for kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd 
 
 
§ 1. Valg og sammensetning 
 
I det første møte i valgperioden velger Bergen kirkelige fellesråd (Fellesrådet), etter forslag 
fra valgkomiteen,  medlemmer og varamedlemmer til BKF sitt kontrollutvalg (heretter kalt 
kontrollutvalget). Medlemmene velges for hele valgperioden. 
 
Medlemskap i Den norske kirke er et vilkår for å være medlem eller varamedlem av 
kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget skal ha fem medlemmer med 3 varamedlemmer i rekkefølge. Fellesrådet 
velger selv leder og nestleder, blant fellesrådets medlemmer. 
 
Utelukket fra å bli valgt inn i kontrollutvalget, er medlemmer av Fellesrådets arbeidsutvalg 
og andre organ som kan kontrolleres av utvalget, ansatte i BKF’s administrasjon, ansatte i 
selskaper eid av BKF og BKF sin valgte revisor. 
 
 
§ 2. Kontrollutvalgets mandat 
 
Kontrollutvalget skal på Fellesrådets vegne forestå den løpende kontroll med BKF’s 
virksomhet – herunder kontrollere om Fellerådets vedtak blir fulgt opp etter deres innhold 
og forutsetninger. 
 
Kontrollutvalget skal påse at BKF’s regnskaper blir revidert på en betryggende måte.  
 
Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning 
foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 
Fellerådets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 
 
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til Fellesrådet. Før en sak 
rapporteres til Fellesrådet skal den ha vært forelagt kirkevergen til uttalelse. 
 
Møtene i kontrollutvalget skal som hovedregel holdes for åpne dører.  
 
 
§ 3. Alminnelige bestemmelser om kontrollutvalgets arbeid 
 
Kontrollutvalget kan hos BKF, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, 
redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig 
for å gjennomføre oppgavene. 
 
Kontrollutvalgets medlemmer og sekretariat er undergitt forvaltningslovens regler om 
taushetsplikt. 
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  Kontrollutvalget 
 
§ 4. Kontrollutvalgets arbeid knyttet til regnskapsrevisjon (årsregnskapet)  
 
Kontrollutvalget gir innstilling til Fellesrådet når det skal velges revisor til å revidere BKF’s 
årsregnskap. 
 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og se til at dette 
følger gjeldende bestemmelser og standarder for revisjon. 
 
Kontrollutvalget mottar kopi av revisors revisjonsberetning og avgir uttalelse om 
årsregnskapet til Fellesrådet. Kontrollutvalget skal se til at revisors merknader blir fulgt 
opp. 
 
 
§ 5. Kontrollutvalgets arbeid knyttet til forvaltningsrevisjon 
 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter 
at Fellesrådet er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 
Planen vedtas av Fellesrådet selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 
planperioden. 
 
Planen skal baseres på en overordnet analyse av BKF’s virksomhet ut fra risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de 
ulike sektorer og virksomheter. 
 
Kontrollutvalget treffer nærmere bestemmelser om hvilke revisjoner som skal utføres 
innenfor planens rammer. Forvaltningsrevisjoner skal gjennomføres i tråd med Norges 
kommunerevisorforbunds (NKRF) Standard for forvaltningsrevisjon RSK 001 eller 
tilsvarende. 
 
Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget 
avgi rapport til Fellesrådet om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om 
resultatene av disse.  
 
Kontrollutvalget skal påse at Fellesrådets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter 
om forvaltningsrevisjon følges opp. 
 
 
§ 6. Kontrollutvalgets arbeid knyttet til selskapskontroll  
 
Kontrollutvalget skal kontrollere BKF’s oppfølging av eierskapet (eierskapskontroll). 
Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre denne kontrollen. 
 
 
§ 7. Administrative forhold 
 
Kontrollutvalget er direkte underordnet Fellesrådet og er underlagt dets styrings- og 
instruksjonsmyndighet. 
 
Fellesrådet skal sørge for at kontrollutvalget har de ressurser som svarer til de oppgaver 
utvalget skal utføre, herunder sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget. 
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  Kontrollutvalget 
 
Den som utfører sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget, er direkte underordnet utvalget 
og skal følge de retningslinjer og pålegg dette gir. Sekretariatet skal påse at de saker som 
behandles av kontrollutvalget, på forhånd er tilstrekkelig utredet. 
 
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for sitt arbeid. Dette forslaget følger 
kirkevergens innstilling til budsjett til Fellesrådet. 
 
Den som utfører regnskapsrevisjon for BKF, kan ikke utøve sekretariatsfunksjoner for 
kontrollutvalget. Det samme gjelder kontrollutvalgets medlemmer, ansatte i BKF og 
medlemmer i Fellesrådet. 
 
Sekretariatet skal organiseres uavhengig av BKF’s administrasjon og skal ikke være 
underlagt dets myndighet. Sekretariatet skal lokaliseres utenfor Fellerådets sekretariat. 
 
Møtene i kontrollutvalget skal som hovedregel gå for åpne dører. 
 
 
§ 8. Ikrafttredelse 
 
Reglene trer i kraft fra den tid Fellesrådet bestemmer 
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DEN NORSKE KIRKE 
BKF Økonomiavdelingen 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Elin Træet 131 21/02154-2 Ugradert   
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Vedlegg:  
Økonomirapport FR 28.02.21 
 

Saksframlegg 
Vedlagt følger økonomirapport pr 28.02.2021. 
 
 
Noen tilleggsopplysninger: 
 
1. Kirken ønsker å være med på den store klimadugnaden, og i starten 2021 ble det klart at 

Bergen kirkelige fellesråd har blitt sertifisert som Miljøfyrtårn. 
 
2. I forbindelse med behandling av 1. tertial rapport i Bergen kommune har kirkevergen 

sendt søknad om ekstraordinært tilskudd på 2 millioner kroner. Dette skal dekke 
engangskostnader knyttet til den pågående nedbemannings- og omstillingsprosessen 
(sluttpakker, utgifter til juridisk bistand, AFP mv.) Byrådsavdeling for kultur, mangfold og 
likestilling ble orientert om dette på samarbeidsmøte mellom byrådsavdeling og 
kirkeverge 8. mars. Bystyret behandler 1. tertialrapport 16. juni. 

 
3. BKF mottok 24,8 millioner kroner i tilskudd fra DNK til trosopplæring, kateketer og 

diakoner 8. april. Det gjenstår noen mindre avklaringer/korreksjoner i enkelte 
tilskuddsbeløp, men inntekten er om lag i tråd med budsjettert beløp. Inntektene 
bokføres fra og med mars med 1/12 pr måned.  Vi er også glade for å kunne informere 
om at det har vært en god og konstruktiv dialog med Bjørgvin bispedømme som blant 
annet resulterer i at vi beholder et «spesialtilskudd» på kr 125.000 også i 2021, og at det 
er også er gitt tilsagn om ekstra trosopplæringsmidler tilsvarende 20 % stilling. 

 
4. Kirkevergen har i samarbeid med Kirkelig undervisningsforbund laget en omforent plan 

på bruk midler på bundet trosopplæringsfond for 2021 – 2023 (ca 2 millioner kroner pr 
31.12.20). Denne er også drøftet med Bjørgvin bispedømme. 

 
Planen inneholder fire elementer: 
 
a. Konfirmant+.  
Kompetansemiljø og base for konfirmant+ arbeidet videreføres i Åsane, dette dekkes av 
ordinære driftsmidler. I tillegg bruker vi midler fra fondet til lokal konfirmant+ gruppe i 
Fana og ev. en menighet til om dette viser seg å være et behov. Kostnader som dekkes 
av fondet til dette arbeidet vil løpe i skoleåret 2021-2022.  
Total ramme på inntil kroner 200 000.  
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b. Prosjekt; BergenTOL 2025.  
Det etableres et prosjekt som har to formål.  

 Etter snart 20 år med trosopplæring har vi behov for en fot i bakken for å mer 
systematisk se hva vi kan lære av arbeidet så langt. Hvilke tiltak er det egentlig 
som fungerer godt i Norge? Har kirkerådet, bispedømmene og andre en topp 10 
liste på arbeid som kan egne seg i en by som Bergen? Hvorfor fungerer tiltakene 
der de fungerer, er det kontekstuelt betinget eller er noe allmenngyldig. Arbeidet 
skal føre til en anbefaling om hvilke tiltak man med fordel kan satse på, og 
praktisk hjelp til gjennomføring.  
 

 Se på hvordan vi har organisert arbeidet innenfor trosopplæring i Bergen. 
Kunnskapsinnhenting fra relevante aktører. I Bergen har vi mange ansatte i små 
stillingsbrøker, og lite utstrakt samarbeid mellom menigheter (selv om det finnes 
noen gode eksempler). Vi ønsker å finne ut om vi skal organisere oss på en 
annen måte enn i dag, samt lage en strategi for endring. 

 
For å få tilstrekkelig framdrift i dette arbeidet er planen å frikjøpe en av våre egne 
ansatte som sitter tett på feltet og kollegiet i dag. Vi ser for oss en prosjektstilling inntil 
50% i inntil 2 år. Prosjektet er planlagt fra ca. juni 2021 – juni 2023.  
Total ramme inntil kroner 800 000.     
 
c. Kurs/kompetanseløft for ansatte innenfor trosopplæring/undervisning.  
Som følge av at BKF gjennomfører en nedbemanning og omorganisering innenfor 
arbeidet med frivillighet vil det også være behov for et kunnskapsløft innenfor dette feltet, 
ettersom ansatte innenfor trosopplæringen ikke lenger vil ha en frivillighetskoordinator i 
staben til å hjelpe seg med arbeidet. Gjennomføres i 2022.  
Total ramme inntil kroner 50 000. 
 
d. Utviklingsmidler til menighetene 
Etter at BergenTOL 2025 er gjennomført vil vi åpne en mulighet for menighetene å søke 
på midler til implementering av nye tiltak. Lyses ut 2023.  
Totalramme kroner 200 000. 
 

Endringer knyttet til punkt 2 til 4 vil bli innarbeidet i forslag til revidert budsjett som legges 
fram senere i år. Det samme gjelder et eventuelt ekstraordinært tilskudd fra Bergen 
kommunen (ref. punkt 2). 
 
 

Kirkevergens forslag til vedtak 
Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 28.02.2021 til orientering. 
 
 

Forslag til vedtak 
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Oppsummering 
 

Drift 

Bergen kirkelige fellesråd forvalter store verdier og har ansvar for å forvalte disse på en god måte.  

Administrasjonen legger i hvert møte i fellesrådet fram rapporter som viser utvikling i inntekter og utgifter. 

I tråd med forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke skal 

det foreslås tiltak hvis det er nevneverdig avvik i forhold til opprinnelig eller regulert budsjett. 

Inntektene i driftsregnskapet kommer hovedsakelig fra kommunen. 

                            

 

Hvis vi fordeler driftsutgiftene til de ulike tjenesteområdene, så får vi denne fordelingen: 
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Totaloversikt drift 
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Post 1.3 refusjoner/overføringer og post 2.3 refusjoner/overføringer gjelder blant annet intern overføring 

av ressursbruk på gravplass som blir utgiftsført på kirkelig virksomhet og administrasjon. Eksempler på 

dette er fellesutgifter som IKT-utgifter og regnskapstjenester. Dette er en teknisk føring som verken har 

resultateffekt på totalnivå eller likviditetseffekt. 

 

Manuelle korreksjoner i økonomirapporten pr 28.02.21 

Gjelder vesentlige poster som ikke var bokført pr 28.02.21: 

 Intern overføring fra Gravplass til Kirkelig virksomhet og administrasjon, ref punktet over. 

 BKF mottok 24,8 millioner kroner i tilskudd fra DNK til trosopplæring, kateketer og diakoner 8. 

april. Det gjenstår noen mindre avklaringer/korreksjoner i enkelte tilskuddsbeløp, men inntekten 

er om lag i tråd med budsjettert beløp. Inntektene bokføres fra og med mars med 1/12 pr måned.   

 Det er foreløpig ikke utbetalt tilskudd til menighetsrådene (trosopplæring, driftstilskudd mv.)  

For alle disse tre postene har vi benyttet budsjetterte tall pr 28.02.21 i den manuelle korreksjonen. 

 

Periodisering budsjett 2021 

Nytt regnskapssystem gir i langt større grad enn tidligere muligheter til både å periodisere løpende utgifter 

og budsjett.  

For 2021 er budsjettet periodisert på følgende måter: 

 Lønnsbudsjettet er fordelt over 11 måneder, dvs i alle måneder unntatt juni. 

Vi utgiftsfører fortløpende lønn og feriepenger hver måned. Når feriepengene utbetales i juni har 

vi derfor tilnærmet 0 i lønnsutgifter til faste ansatte. 

 Budsjett 2021 forutsetter en reduksjon av lønn og sosiale utgifter som følge av 

nedbemanningsprosessen på 2 millioner kroner. Effekten av dette er lagt i budsjettet fra 2. halvår. 

 Budsjettet forutsetter bruk av premiefond til delvis dekning av årets pensjons- og 

reguleringspremie. Effekten av dette er lagt i budsjettet fra 4. kvartal. 

 Alle øvrige budsjettposter er fordelt med 1/12-del pr måned. 

 

Endret rutine for lønnsutbetaling til menighetsansatte (gjelder ikke menigheter med åpne barnehager) 

Fra 2021 ivaretar BKF lønnsutbetalinger for ansatte som tidligere var ansatt i menighetene. Dette gjelder 

også honorarutbetalinger. Lønn, honorar og sosiale utgifter viderefaktureres menighetene. 

Rutineendringen gir effektiviseringsgevinst ved at blant annet utgift til regnskapsførsel pr menighet 

reduseres. Endringen ble vedtatt etter at budsjettet for 2021 var ferdigstilt. Det vil derfor bli behov for en 

budsjettendring i løpet av året, hvor dette gjenspeiles i en noe høyere budsjettert lønnsutgift, og en 

tilsvarende inntekt knyttet til lønnsrefusjon fra menighetene. 
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Totaloversikt investering 

 
 

Investeringsbudsjettet er vedtatt på rammenivå, enkeltprosjekter er kommentert under de respektive 

områdene. 

 

Merverdiavgift på investeringer bruttoføres («Moms generell komp.ordn.inv» / «Refusjoner»), og har 

ingen resultateffekt.  Beløpene blir innarbeidet i budsjettet ved slutten av året. 
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Kirkelig virksomhet og administrasjon 

Drift 
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Kirkebygg 

Drift 

 
 

I hovedsak følger utgiftene budsjettet. Unntaket er strøm, der vi bruker mer enn budsjett. En foreløpig 

kalkulasjon tilsier at strømforbruket i januar-februar er 19% høyere i 2021 enn i 2020, mens den totale 

kostnaden med strømforbruk er steget med 36% (utgjør ca 650 000,-). 
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Investering 
 

Middelalderkirker 

 

Vi har fire middelalderkirker i Bergen - Mariakirken, Domkirken, Korskirken og Fana kirke. 

 

 
 

 

Domkirken 

Takarbeidene på hovedtaket i Domkirken begynner å gå mot slutten. 

Siste stein er lagt på taket, nå gjenstår nedrigging. Den er påbegynt. 

Det neste delprosjektet i Domkirken er Skrudhuset. I planleggingsfasen 

har en sett at taket er i så god stand at det er valgt at det ikke skiftes i 

denne omgangen. Sannsynligvis har det en restlevetid på minst 10-20 år. 

Alle veggene må rehabiliteres.  

Etter krav fra Riksantikvaren skal de kalkes med en annen metode enn 

resten av kirken «hotmiks» 

 

 

 

Korskirken 

Dette året er rehabilitering av vinduene i fokus. Arbeidet har vært lagt ut på anbud, leverandører er valgt 

ut.  Det arbeides også med ulike alternative plasseringer av teknisk rom for sprinkleranlegg og 

bergvarmeanlegg.  

På Korskirkegården arbeides det fremdeles med søknadsprosessene, blant annet med tanke på å få byttet 

ut de store hestekastanjene med nye trær som vil fungere bedre i forhold til både kirkegården og kirken. 

Dagens trær er så gamle at det er fare for at tunge greiner faller ned i hodet på forbipasserende. Saken ble 

omtalt i BA 16.04, og nabovarsel ble sendt ut samme dag.  

1, Mønebeslaget mangler kun loddingene 
før takpresenningen blir tatt bort og 
mønespiret blir montert. 
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Nye kirker 

 
 

 

Sædalen kirke  

Nå er det ute anbud på totalentreprise for tegning, planlegging og bygging av kirken. Fristen for å melde 

seg på i konkurransen var 15.april. 11 grupper/team har meldt interesse for å delta i konkurransen, 

arbeidet med å plukke ut de som skal få delta pågår. Noen tilbydere vil bli valgt ut for å lage og presentere 

skisser. Arkitektur vil bli høyt vektet i valg av tilbyder. Endelig valg av arkitekt/entreprenør vil skje i løpet av 

høsten. Det ser ut til å være mange seriøse tilbydere som ønsker å delta i konkurransen.   

Menigheten har selv definert mål og rammer for kirken: 

Sædalen kirke, et myldrende liv for alle generasjoner.  

Her er møtestedet for fellesskap, samtale, mat og drikke, minikonserter og en pust i bakken i en hektisk 

hverdag. 

 Et hellig rom for Guds nærvær i ord og sakrament 

 Et rom for meditasjon og tilbedelse 

 Arkitektur og kunst som gjenspeiler det helliges dimensjon i fortid, nåtid og framtid 

 Verdig og vakker ramme om merkedager og høytider 

 Et åpent hus for fellesskap og samhold 

 Midtpunkt for sang, musikk og kulturell aktivitet 

 Et møtested for alle aldersgrupper 

 Et omsorgs- og aktivitetssenter i nærmiljøet 

 

Birkeland kirke  

Vi venter på tilbakemelding på om vi får dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene. Byggesak har meldt 

at de ikke vil holde 12-ukers fristen, men i løpet av mai forventer vi beskjed.  
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Rehabilitering kirkebygg 

 
 

Nykirken 

Menighetsrådet har lenge jobbet med «Nykirkens fremtid», hva skal kirken fylles med når kirken ikke 

lenger har en funksjon som Barnas katedral. Det foreligger spennende planer som inkluderer både 

menighetens egne aktiviteter, utleie til migrantmenigheter og samarbeid med kulturinstitusjoner. 

Biskopen har gitt sin tilslutning til foreliggende planer. Kirkevergen deltar i planleggingen innenfor sitt 

ansvarsområde, og prøver å tilrettelegge kirken slik at den kan fungere med de planlagte aktivitetene. Den 

langvarige kulden i vinter skapte utfordringer og merkostnader for pågående prosjekt.  

Nå er det lyst ut nye midler fra Riksantikvaren med søknadsfrist i mai. Dersom vi får tilskudd, vil det være 

aktuelt å utvide prosjektet i Nykirken, med å få isolerte vindu og nytt tak.  

 

Fyllingsdalen kirke 

Prosjektet i Fyllingsdalen pågår for fullt, både på taket og inne i kirken. Det er planlagt at prosjektet skal 

være ferdig i slutten av mai. Da skal de iallfall ha åpning av kirken. Det vil være noen elementer som vil 

måtte gjøres etter at kirken er åpnet.  
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Sveitservillaen 

Sveitservillaen ved Birkeland kirke får nytt tak. Noe av det finansieres av ulike tilskudd, resten gjennom 

leien vi får fra kunstnerne som leier villaen. Corona og kulde har gitt forsinkelser, men taket er nå i ferd 

med å ferdigstilles.  

Johanneskirken 

I Johanneskirken har vi avsluttet noen mindre oppgraderinger, og jobber med utlysing av de store 

arbeidene (blikkenslagerarbeid med nytt tårn m.m.). 

 
Sakristiene i Johanneskirken har lenge hatt store lekkasjer. Nå har de fått nytt tak. 

   

Johanneskirken har mange spir i ulike størrelser. Når den utslitte kobberen (fra kirken var ny i 1894) tas 
bort for å erstattes, så er treverket under ganske så råttent – på tide vi kommer i gang med 
rehabilitering. 
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Kirkedører og en del mindre oppgraderinger 

 

  

Menigheten i Fridalen 
har lenge rapportert om 
stort behov for å få 
skiftet døren inn til 
kjelleretasjen.  
I slutten av mars satte 
snekkerne i Akasia den 
nye døren på plass. 
Fargen på den nye 
døren er avpasset mot 
fargene på vinduene i 
kirken som ble satt inn i 
fjor.  

Når tømrerne er ledige etter fullført arbeid i Fyllingsdalen eller Domkirken, er det arbeidet med å skifte 
vinduer i Fridalen som skal igangsettes.  

  

I Birkeland kirke har sakristidøren 
lenge vært så dårlig at det ikke var 
hensiktsmessig å reparere. Det er nå 
satt inn en ny dør. Hengslene fra den 
gamle døren er til behandling hos en 
lokal smed, før de skal monteres på 
den nye døren.  
 
Også andre kirker får nye eller 
rehabiliterte sakristidører i år, 
eksempelvis Arna og Salhus.  
 
Det er også et mål å komme frem til 
plan for systematisk vedlikehold av 
dørene, nye byggematerialer og et 
mer utfordrende klima skaper nye 
behov.  

  

Mange kirkestaber har et 
ønske om å få installert dusj 
for å støtte opp om ansatte 
som ønsker å sykle til jobb. 
Det er et mål å få til minst 
ett dusjanlegg hvert år, helst 
flere.  
Nå har et toalett i Landås 
kirke blitt ombygget til 
dusjrom m/garderobe. 
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I Slettebakken har 
asbestproblematikk 
hindret oppbygging av 
et godt lagerrom for 
kantoren.  
Nå er asbesten fjernet 
og kantoren har fått 
bedre arbeidsforhold.  
Staben var kreative og 
aktive medspillere i å få 
ned kostnadene til 
møblering av det nye 
rommet.  

Når de fleste ansatte er på hjemmekontor, har vi redusert renhold på kontorene, og bruker i stedet 
ressursene på ekstra rengjøring/boning/behandling i ulike kirker 

    
Nykirken Fana menighetssenter Skjold kirke Sælen kirke 

 

FINANSIERING OG TILSKUDD 

I starten av året fikk vi innvilget diverse tilskudd fra staten/Riksantikvaren for 2021 på til sammen 2,942 

mil. kroner for diverse rehabilitering middelalderkirker og Nykirken. I mai går søknadsfristen for søknader 

for 2021/2022 (også det middelalderkirker og Nykirken). Vi kan maksimalt søke om 4,6 millioner kroner. 

Staten gir støtte på inntil 60% av prosjektkostnadene.   
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Gravplass 

Drift 

 

          

 

Post 1.1 Fakturering av festeavgifter er a jour pr 28.02. 
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Gravplassmyndighet og drift 

Gravplassmyndigheten har de siste årene bidratt «tungt» i det nasjonale prosjektet Integrasjon av 

gravarkivsystemet Gravlund og sakssystemet DNK360. I avslutningsfasen av prosjektet siste kvartal, har 

GPM fungert som testmiljø, og alle medarbeiderne i GPM produserer nå som pilot i integrasjonen. Dette er 

en milepel for utviklingen av arbeidet vårt. Arkiv, produksjon av brev og SvarUt er tilgjengelig uavhengig av 

hvilket av de to systemene man jobber i, og med automatiske arkiv funksjoner. Vi er veldig glade for at 

investering av tid og ressurser både nasjonalt og lokalt i dette prosjektet viser seg å ha stor effekt for 

effektiviteten av saksbehandlingen hos GPM. 

Det ovennevnte prosjektet er spesielt viktig på grunn av det store arbeidspresset GPM opplever. Det er 

økende aktivitet på alle områder, antall kremasjoner som eksempel:   

2019 – 1938 kremasjoner 

2020 – 2158 kremasjoner 

Første kvartal 2021 – 570 kremasjoner, som gir en prognose på 2280 

kremasjoner i 2021. I tillegg er andelen av disse som er utenbys, økende 

(24,4% i 2019, 27,5% i 2020) noe som betyr økt saksbehandlingsmengde.  

BKF har i vinter deltatt på en forstudie på mulighetene til å digitalisere 

bestillingen av seremoni og grav. 

For øvrig fungerer GPM fortsatt utmerket fra hjemmekontor. Noen 

medarbeidere er innom kontorene i Marken fra tid til annen for utskrifter 

o.a. Bilde: Våren er kommet til Møllendal gravplass. 

En større vannlekkasje utenfor Solheim kapell har medført at vannet har vært avstengt og kapellet har av 

den grunn ikke vært i bruk i kuldeperioden. Kapellet har de siste årene hatt noen uker ute av drift grunnet 

at det ikke er mulig å varme opp til brukstemperatur når det er flere minusgrader over lang tid. Kulde, snø 

og vind har medført akutt vedlikehold, f.eks. timestrøm og brekkasjer på trær. 

Akasia kirke og gravplass as har rapportert på drift og vedlikehold 

Det har i perioden vært et høyt forbruk av strøm på gravplassene, dette skyldes kuldeperioden i januar og 

februar, med økt behov til strøm til oppvarming av bygninger og til tining av tele før oppgraving av 

kistegraver.  

Eksempel på 

driftsoppgave som er 

utført i bufferområde 

på Fyllingsdalen 

gravplass, underskog 

av diverse oppskudd 

er fjernet. Den store 

eiken fikk utført 

kronerens og to unge 

eiketrær fikk stå 

igjen.  
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Dette er eksempel på en oppgave som har økt i omfang det siste året; ved at eiendomsgrensene er 

klargjort gjennom eiendomssaken er det flere områder enn tidligere som nå inngår i SLA. Ofte må de nye 

områdene oppgraderes før vanlig drift. 

Et annet eksempel på omfattende 

driftsoppgaver er beskjæring av buskrabatter 

og vedlikehold av stier, veier og trapper.  

Her representert ved Solheim gravplass, øvre 

del, og før/etter bilde av vedlikehold av 

hellelagte stier på Møllendal. Benkene på 

mange gravplasser er vedlikeholdt og 

utplassert, her et eksempel fra 

Assistentkirkegården. 
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Investering 
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Bygg 

Som beskrevet tidligere arbeides det fortsatt med forprosjektet på rehabilitering av Solheim kapell og den 

lange muren langs Fjøsangerveien. Fokus i denne perioden har vært forholdet til fremtidig sykkelvei.  

Arbeidet med en tilstandsvurdering av hele betongbygget på Møllendal er startet. Forprosjekt driftsbygg 

med mannskapsfasiliteter på Møllendal gravplass er også startet opp. 

Anlegg 

Utbyggingen av Antveit gravplass er fortsatt 

det største prosjektet og det trekker store 

ressurser. Åpning vil først skje etter at alt 

papirarbeidet er ferdigstilt, og selv om 

gravplassen er ferdig overlevert på et 

tidligere tidspunkt, ønsker vi å utsette 

åpningen til ca 15. august. Det har vært sterk 

fokus på økonomistyring og fremdrift i 

prosjektet. Det meste av arbeidet er nå 

utført og ved oppstart av prosjektet lå det an 

til en kostnad på 53,3 millioner kroner. Pr i 

dag er totalkostnaden beregnet til 59 

millioner kroner, mot 58 milloner i forrige 

rapport. Økningen skyldes hovedsakelig 

frosten i januar og februar, nye corona-

restriksjoner for byggeplasser og behov for 

autovern langs Dalavegen. Bildet viser 

beplantning som er utført i vår. 

Arbeidet med navnet minnelund på Antveit 

gravplass er så godt som ferdig. Kostnadene 

med minnesmerkene og beplantning av 

navnet minnelund kommer i tillegg til selve 

anlegget.  
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Forprosjekt på utvidelse av Fyllingsdalen gravplass er igangsatt. Det må i tillegg utføres arbeid i 

forbindelse med håndtering av overflatevann for å kunne benytte eksisterende urnegraver. 

Reguleringsplanen for Tennebekk er fortsatt til behandling hos kommunen og er kunngjort til første gangs 

behandling. Det er mange innsigelser til planen, disse vil bli tatt med forarbeidet til andre gangs 

behandling. 

Forslag til navnet minnelund på Møllendal gravplass er klart og er allerede lagt frem for gravplassutvalget. 

Forslaget er fremmet som sak til AU og fellesrådet nå i april. Nytt minnesmerke til navnet minnelund i 

Fyllingsdalen kommer til utførelse i vår.  

Det er gjort omprioriteringer på et lite rehabiliteringsprosjekt på Fana kirkegård. Urnegravene er nå 

tilgjengelige, men arbeidet med håndteringen av overflatevannet avsluttes og går inn i det større 

rehabiliteringsprosjekt av Fana kirkegård, da det ikke er ønskelig å grave to ganger samme sted.  

Forprosjektet med inngangspartiet på Nygård kirkegård ble vedtatt i desember, etter en dialog med 

naboer er prosjektet endret noe. Det blir noen færre graver og en større driftsplass enn presentert i saken 

til fellesrådet. Dette er likevel en god løsning for gravplassen da driftsplassen vil utgjøre en større buffer 

mellom graver og bebyggelse. Det reduseres fra 85 til 71 urnegraver. Se illustrasjon: 

 

Vannproblemene på Mjeldheim gravplass er tatt tak i og vi venter på effekt av utbedring av rør før 

vurdering av behov og valg av ytterligere løsninger.  

Rehabilitering av gangveiene og overvannshåndtering på Loddefjord gravplass har fortsatt og det er 

omfattende arbeid, men likevel er det mer økonomisk å kartlegge rør og vannproblemer og løse en ting 

om gangen, enn å ta alt på en gang. Arbeidet er i sluttfasen.  

Prosjektet med rehabilitering av gjerder på deler Møllendal gravplass ble igangsatt i november, og en har 

funnet en plan for hvordan en vil løse prosjektet. Foreløpig er det foregått arbeid med å ta bort trær og 

annen vegetasjon som belaster gjerdet øverst i Grønneviken, samt dialog med naboer om at de ikke må 
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legge stein og trevirke mot gjerdet. Det er også gjort avtale om at noe av arbeidet på gjerdet kan gjøres fra 

naboeiendommene. Det er stor erosjon bak/oppom gjerdet, og en må løse utfordringen med løsmasser i 

skråningen hvor gjerdet er plassert før nytt rehabilitert gjerde settes opp igjen. 

Som vi beskrev i forrige rapport har vi også sett på VA-anlegget og mange større tiltak på Møllendal 

gravplass. Arbeidene på Møllendal gravplass er samlet opp og utsatt til i år, da det er omfattende arbeider. 

Det gjøres nå en utvelgelse og en avgrensing av hva som skal utgjøre årets planer.   

Prosjektet med etablering av vannmålere på alle gravplassene i Bergen var i utgangspunktet ferdig og vi 

ventet på de siste detaljene før prosjektet kan lukkes. Det viste seg imidlertid at det er flere uavklarte 

vannmålere, de siste på Loddefjord og Gravdalspollen, og dermed må vi vente til 2021 før prosjektet 

avsluttes. Prosjektet er spesielt da VA-anleggene på gravplassene er gamle og at det aller meste av rør ikke 

var dokumentert. Kostnadene med prosjektet ser fortsatt ut til å svare godt til det antallet vannmålere 

som blir etablert; det var antallet vannmålere som det ikke var mulig å forutse. 

Første del av utredningen av porter og pullerter er ferdig og går videre til fase to der alle kjøreportene blir 

kartlagt, slik at vi kan få en plan for å få etablert portene.  
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Budsjettsøknad 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 til Bergen kommune 
 
Vedlegg:  
Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 til Bergen kommune (FR) 
 

Saksframlegg 
Bergen kirkelige fellesråd skal sende sin budsjettsøknad for 2022 og økonomiplan for 2022 
– 2025 til Bergen kommune innen 30. april. 
 
Vedlagt følger forslag til budsjettsøknad for 2022 og økonomiplan for perioden 2022 – 2025. 
 
Søknaden bygger på økonomiplan 2022 – 2025 vedtatt av fellesrådet 24.02.21 (BKF-sak 
5/21), gjeldende økonomiplan for Bergen kommune og signaler gitt i byrådets politiske 
plattform (se lenker nederst i dokumentet) 
 
Kirkevergen har halvårlige møter med Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling. 
Budsjettsøknaden var tema på møte avholdt 8. mars 2021. 
 
 
 
Risikovurdering 
I forbindelse med behandling av økonomiplan 2022 – 2025 ble det etterlyst en 
risikovurdering knyttet til fellesrådets fremtidige økonomi. Kirkevergen vi innarbeide dette i 
senere økonomiplaner. For inneværende planperiode ser vi følgende vesentlige 
risikofaktorer: 
 
Økonomisk/politisk risiko 

 Kommunale bevilgninger er avhengig av byens totale økonomi og politikernes vilje til 
å prioritere bevilgninger til Kirken i Bergen 

 Kommunale bevilgninger ytes på basis av tjenesteproduksjon, det vil i 
utgangspunktet si uavhengig av medlemstall, men synkende medlemstall kan 
utfordre dette 

 Punktene overfor er også aktuelle for statlige bevilgninger bevilgninger til Dnk og 
dermed for tilskuddene vi mottar derfra 

 Manglende fokus på egenfinansiering og effektivisering 
 
Gjennomføringsrisiko 

 Organisering av Den norske kirke er i endring. Endringsprosesser kan medføre økt 
internt fokus på bekostning av utadrettet virksomhet 

 Redusert tjenesteproduksjon kan gi konsekvenser for fremtidige bevilgninger 
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 Mangel på kvalifisert personell spesielt i fagstillingene kan påvirke både 

tjenesteproduksjon og kvaliteten på tjenestene som leveres 
 
Omdømmerisiko 

 Kirken har generelt høy tillit hos befolkningen, som dermed også anerkjenner at det 
brukes offentlige midler til finansiering av vår virksomhet. Svekket / sviktende tillit kan 
påvirke dette.  

 
 
 
 
 
 
Bergen kommune – Handlings- og økonomiplan 2021 – 2024 / Budsjett 2021, tjenesteområde 06 – Overføringer til trossamfunn 
https://pub.framsikt.net/2021/bergen/bm-2021-_hop_kortversjon_21-24/#/budsa/orgstructuremain/06 
 
Byrådets politiske plattform (PDF nederst på siden) 
https://www.bergen.kommune.no/politikk/byradet/oppgaver-og-ansvar 
 

 
 
 

Forslag til vedtak 
Bergen kirkelige fellesråd vedtar budsjettsøknad 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 til 
Bergen kommune 
 
 

Forslag til vedtak 
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OPPSUMMERING 
 

Denne siden oppsummerer Bergen kirkelige fellesråd sine søknad om budsjettmidler for 

budsjettåret 2022 og planperioden 2022 – 2025. 

 

På sidene 7-11 er søknad om driftsmidler nærmere beskrevet. 

Søknad om investeringsmidler til kirkebygg og gravplass følger på sidene 11-16. 

 

 

DRIFTSRAMME FUNKSJON 390 DEN NORSKE KIRKE

I tillegg til deflatorvekst på 2021-bevilgningen, søkes det om følgende nye tiltak på funksjon 390:

TILTAK (alle tall i mill kroner) 2022 2023 2024 2025

Diakoni 1,6             1,6             1,6             1,6             

Musikk på sykehjem og i byrom 1,2             

Verdibevarende vedlikehold kirkebygg 1,0             1,0             1,0             1,0             

Drift av Sædalen kirke/nærkirke 0,6             

Sum 3,8             3,2             2,6             2,6             

DRIFTSRAMME FUNKSJON 393 GRAVPLASSER, KAPELL OG KREMATORIER

I tillegg til deflatorvekst på 2021-bevilgningen søkes det om følgende nye tiltak på funksjon 393:

TILTAK (alle tall i mill kroner) 2022 2023 2024 2025

Inntektsbortfall ved fri grav til alle 3,7             

Drift av nye felt på gravplassene 1,0             1,0             1,0             1,0             

Verdibevarende vedlikehold gravplasser og bygg 0,5             0,5             0,5             0,5             

Sum 5,2             2,5             1,5             1,5             

INVESTERINGSRAMME KIRKER

I tillegg til deflatorvekst søkes det om følgende tilskudd:

(alle tall i mill kroner) 2022 2023 2024 2025

Rammetilskudd 23,9           23,9           23,9           23,9           

Ekstratilskudd Johanneskirken 10,3           10,3           10,3           10,3           

Sum 34,2           34,2           34,2           34,2           

INVESTERINGSRAMME FREDEDE KIRKER /MIDDELALDERKIRKER

I tillegg til deflatorvekst søkes det om følgende tilskudd:

(alle tall i mill kroner) 2022 2023 2024 2025

Rammetilskudd 18,6           18,6           18,6           18,6           

Ekstratilskudd rehabilitering Domkirken / Korskirken - 

forventet statstilskudd 18,6           18,6           18,6           18,6           

Sum 37,2           37,2           37,2           37,2           

INVESTERINGSRAMME GRAVPLASSER, KAPELL OG KREMATORIUM

I tillegg til deflatorvekst søkes det om følgende tilskudd:

(alle tall i mill kroner) 2022 2023 2024 2025

Rammetilskudd 41,9           45,9           49,9           53,9           

Sum 41,9           45,9           49,9           53,9           



20/21 Budsjettsøknad 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 til Bergen kommune - 21/00726-6 Budsjettsøknad 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 til Bergen kommune : Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 til Bergen kommune (FR)

3 

 

Om Bergen kirkelige fellesråd 
Bergen kirkelige fellesråd er arbeidsgiver for de fleste ansatte i menighetene i Bergen (ca 

160 ansatte / 120 årsverk). Kirkevergens administrasjon inkl. gravplassmyndigheten har 

27,8 årsverk.  

 

BKF mottar tilskudd fra Den norske kirke og menighetene i Bergen som finansierer ca 38 

årsverk. Noen menigheter lønner i tillegg egne ansatte blant annet knyttet til åpne 

barnehager, kor og andre aktiviteter. 

 

I tillegg legges det ned en betydelig arbeidsinnsats av et stort antall frivillige 

medarbeidere som gjennom arbeidsinnsats og engasjement er viktige bidragsytere inn i 

menighetenes mange aktiviteter. BKF iverksetter i 2021 en fornyet satsing på frivillighet 

gjennom omorganisering og tydelig kunnskapsforankring. 

 

Vi har et pågående prosjekt for å styrke menighetenes egeninntjening, fortrinnsvis 

gjennom fast givertjeneste. Vi ser positive resultater av dette i 2020, og i 2021 er det et 

mål å øke inntektene fra givertjenesten med 10 %. I 2019 ble det gjennom ulike 

innsamlingstiltak i menighetene (offer, givertjeneste og andre innsamlinger) samlet inn 

mer enn 10 millioner kroner, hvorav ca 7 millioner kroner gikk til drift av menighetenes 

ulike aktiviteter og ca 3 millioner er gitt videre til andre formål. Menighetenes inntekter 

knyttet til både kollekter, innsamlinger, deltakerbetaling og konsertinntekter er kraftig 

redusert i 2020 som følge av avlyste og reduserte arrangementer. 

 

Koronapandemien påvirker naturlig nok hele organisasjonen. Kirken omstilte seg raskt og 

etablerte nye arbeidsmåter for å ivareta sitt samfunnsoppdrag. Det har særlig vært fokus 

på å ivareta arbeidet knyttet til begravelser, diakoni, konfirmasjon, dåp og gudstjenester. 

Vi flyttet møter, gudstjenester, babysang og annen aktivitet over på nett. På mange 

gudstjenester på nett har det vært større deltakelse enn det som tradisjonelt er vanlig på 

fysiske gudstjenester. Det diakonale arbeidet har blitt prioritert. I samfunnet har flere 

enn vanlig blitt isolert og har hatt større behov for kontakt. Våre diakoner, andre ansatte 

og frivillige har brettet opp ermene og funnet nye måter for kontakt og omsorg.  

 

BKF har hatt ekstrautgifter til renhold og vikarer i perioder hvor antallsbegrensningene 

har gjort det nødvendig å erstatte ordinær gudstjeneste med flere kortere gudstjenester. 

På seremonirommene i kapellene og i krematoriet har arbeidsstokken blitt delt opp i helt 

adskilte team for å sikre kontinuerlig drift uten karanteneavbrudd. 

 

Arbeidet på kirkebygg og gravplass har blitt mer kostbart som følge av ulike 

smitteverntiltak. Prosjekter har gått langsommere, men uten å stanse opp.  

 

Akasia AS  

BKF kjøper driftstjenester innenfor kirkebygg- og gravplassdrift fra Akasia kirke og 

gravplass AS (AKG). I tillegg leverer AKG etter avtale pr prosjekt tjenester inn i 

investeringsprosjektene på kirkebygg og gravplass.  

AKG er datterselskap av Akasia AS og drives etter regelverket om utvidet egenregi. AKG 

har ikke anledning til å dele ut utbytte eller gi konsernbidrag, og er underlagt regelverket 

for offentlige anskaffelser.  

 

Fellesrådet utøver sin myndighet som eier gjennom generalforsamling og jevnlige 

eiermøter. Kirkevergen har én fast representant i styret. 

 

Fellesrådet vedtok i september 2019 ny eiermelding.  

Eiermeldingen skal: 

 tydeliggjøre eierstrategier for selskap som Bergen kirkelige fellesråd direkte eller 

indirekte har eierinteresser i. 

 være styrende for selskapene og for eier når konkrete valg og avgjørelser skal tas 
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 være et grunnlag for å bevisstgjøre og opplyse folkevalgte i fellesrådet, slik at 

man bedre kan ivareta eierskapet og ansvaret man har som eier. 

 være et dokument som gir våre samarbeidspartnere både i kommune, kirke og 

andre, innsyn i fellesrådets eierskap. 

 

Budsjettsøknaden fra Bergen kirkelig fellesråd bygger på økonomiplan for perioden 2022 

– 2025, vedtatt av fellesrådet 24.02.21, samt Verdi- og måldokument 2021/2022, 

vedtatt av fellesrådet 09.12.20. 
For inneværende periode har vi følgende strategiske fokusområder: 

Kirkens plass i samfunnet – fordi  

 Kirken forvalter et budskap og et fellesskap som vedrører alle mennesker  

 Kirken skal være der alle er, jfr. kirken som alliansepartner og verdiskaper til 

samfunnet  
 Kirken skal være der ingen er, jfr. kirken som lindrer nød, ensomhet og utenforskap  

 

FNs bærekraftmål – fordi  

 Disse er et moderne uttrykk for kirkens gudgitte forvalteroppdrag  

 Disse er allment anerkjent i samfunnet  

 Disse aktualiserer kirken som relevant alliansepartner  

 Kirken er en verdiskaper til samfunnet  

 

Klima- og miljøfokus – fordi  

 BKF er et miljøfyrtårn – vi vil oppfordre til grønne menigheter  

 BKF er en storforbruker av energi  

 BKF forvalter bygg og gravplasser (grøntområder)  

 BKF vil bidra til Bergen kommune sin grønne strategi  

 

Frivillighet – fordi  

 Kirken er fellesskapet av de troende  

 Dette er Den norske kirke sitt satsingsområde jfr. Kirkemøtets vedtak  

 

Diakoni – fordi  

 Kirken skal lindre nød, ensomhet, utenforskap  

 Kirken skal møte menneskers behov for sjelesorg og troslengsel  

 Kirken skal være oppsøkende og møte mennesker på andres arena  

 

Kultur – fordi  

 Kunst og kultur er ett av kirkens kjerneområder  

 Kunst og kultur åpner troens rom gjennom et mangfold av uttrykk  

 Kirken er en av Bergens største kulturaktører og anerkjennes som dette  

 

Digitalisering – fordi  

 Kirken må skape relevante møteplasser  

 Kirken trenger effektive verktøy, systemer og rutiner  

 

 

Grunnlag 
Ny lov om tros- og livssynssamfunn 

Fra 1.januar 2021 er kirkeloven fra 1996 erstattet med ny lov om tros- og 

livssynssamfunn (trossamfunnsloven), og det er gjort endringer i gravplassloven. Kirkelig 

fellesråd er ikke omtalt i den nye loven. Den kirkelige organisering er overlatt til kirken 

selv. Kirkemøtet har vedtatt en kirkeordning som gir fellesrådet samme mandat og 

oppgave på sognets vegne som i dag. Samtidig pågår det arbeid med ny kirkeordning. 

Denne kan tidligst være på plass i 2024.  
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I påvente av endelig avklaring skal fellesrådet videreføre sitt oppdrag slik kirkeloven av 

1996 §14 beskriver det: 

 Ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene 

 Utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen 

 Fremme samarbeid mellom menighetsrådene  

 Ivareta soknenes interesser i forholdet til kommunen 

 Kirkelige fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte 

som lønnes over fellesrådets budsjett  

 

Kirkelig fellesråd er også ansvarlig for forvaltning, bygging, drift og vedlikehold av kirker, 

og anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor. Kirkelig fellesråds ansvar omfatter 

dessuten forvaltning, anlegg, drift og vedlikehold av gravplasser.  

 

Loven viderefører den tidligere modellen for finansiering av Den norske kirke, ved at 

staten finansierer prestetjenesten og kommunen den øvrige virksomheten jfr. §14: 

«Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til 

bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene 

holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige 

handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning 

ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og 

organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens 

tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd 

til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.»  

 

Finansiering av gravplassmyndigheten reguleres nå av gravplasslovens § 3, 2 ledd:  

«Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter 

budsjettforslag fra soknet. Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i 

stedet for å gi tilskudd.» 

 

Det er også vedtatt en ny bestemmelse i gravplasslovens §23 annet ledd hvor det nå 

står: 

«Etter søknad fra kommunen kan fylkesmannen fastsette at ansvaret som lokal 

gravplassmyndighet etter loven skal ligge til kommunen.»  

 

Loven forutsetter likevel at hovedmodellen er Dnk som gravplassmyndighet.  

 

Vi legger derfor til grunn at trossamfunnsloven viderefører relasjonen mellom kommune 

og kirke slik vi kjenner den i dag og at vi fortsatt kan si:  

 Kirke og kommune har generelt sammenfallende mål: å bedre livskvaliteten for 

byens innbyggere. Det er et nasjonalt mål at den kristne kulturarven og det 

kristne verdigrunnlaget skal holdes levende i samfunnet. 

 Den nærhet mellom kirke og kommune som trossamfunnsloven bygger på, 

innebærer at liksom kommunen skal legge til rette for infrastruktur, bosteder, 

kommunale velferdstjenester med mer - til beste for byens innbyggere - slik skal 

kommunen også gi tjenlige rammebetingelser for kirkens virksomhet.  

 

Byrådets politiske plattform  

Byrådet i Bergen kommune som tiltrådte høsten 2019 har på flere områder nevnt kirkens 

arbeid. Det foreslås for eksempel en destinasjonsavgift for cruiseturister som blant annet 

skal gå til vedlikehold av middelalderkirker og andre severdigheter i Bergen.  

 

Under kulturkapittelet står det at byrådet også vil støtte kulturaktiviteter i regi av Den 

norske kirke.  

 

Under overskriften «Frivillighet, tro og livssyn» har byrådet gitt positive styringssignaler 

for tros- og livssynssamfunnene i Bergen. 
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I Bergen kirkelige fellesråd har vi med glede særlig merket oss følgende punkter: 

 Frivillige organisasjoner og menigheter er viktige verdiformidlere, og deres arbeid 

må anerkjennes med økonomisk støtte. 

 Byrådet vil……sikre gode rammebetingelser for Bergen kirkelige fellesråd. 

 Byrådet vil sikre diakoner i alle menigheter gjennom å finansiere minimum to nye 

diakonstillinger hvert år i bystyreperioden. 

 Byrådet vil legge til rette for flere og bedre livssynsfleksible seremonirom, og 

spesielt prioritere å få på plass et nytt større lokale for blant annet gravferd. 

 Byrådet vil også gi mulighet til samtaler med sykehjemsprest, religiøse ledere 

eller andre livssynsledere i livets sluttfase 

 Byrådet vil……sikre tilstrekkelig areal til gravplasser i Bergen for kiste- og 

urnegraver. 

 Byrådet vil sikre ivaretakelse av kirkebygg og middelalderkirkene i Bergen og vil 

derfor videreføre støtten til ny kirke i Sædalen og gjennomføre byggingen av ny 

kirke på Haukås, samt arbeide for bedre statlige tilskuddsordninger for å ta vare 

på middelalderkirkene. 

 

Gravferdsplan for Bergen kommune 2018 – 2028 – Verdig gravferd for alle 

I juni 2018 ble Bergen kommunes gravferdsplan, «Verdig gravferd for alle» vedtatt. 

Planen skal gi innbyggerne i Bergen en verdig gravferd og hovedprinsippet er at alle skal 

få grav i den bydelen der de bor / ønsker. Planen har i tillegg tiltak for brukerhensyn 

inkludert tilrettelegging for tros- og livssyn, kultur og historie, miljø- og klimakostnader 

og demografikostnader. Bergen kirkelige fellesråd er svært glad for at Bergen kommune 

følger opp gravferdsplanen, noe som blant annet gjenspeiles i kommunens økonomiplan. 

 

Gravplassmyndigheten under BKF er livssynsnøytral og har ansvar for 

gravferdsforvaltningen i Bergen. Gravplassforvalting er en oppgave som BKF utøver på 

vegne av samfunnet. Alle byens innbyggere betjenes uavhengig av tros- og 

livssynstilknytning. Kommunen har i tillegg et direkte ansvar ifølge gravferdsforskriften § 

2 og skal sørge for at det er tilstrekkelig areal til gravplasser og skal selv, i samråd med 

kirkelig fellesråd, regulere slikt areal etter plan- og bygningsloven. 

 

FNs bærekraftmål, klima og miljø 

Vi viser til følgende avsnitt i kommunens tilsagnsbrev for 2021 til Bergen kirkelige 

fellesråd: 

Grønn strategi  

Bergen kommune ønsker at byens arrangementer skal bli mer miljøvennlige og at 

arrangementer i byen har økt fokus på gjenbruk, energibruk og miljøvennlig 

transport. Arrangementer må også ha gode rutiner for å hindre forsøpling. Bergen 

kommune ønsker å minske bruken av engangsartikler generelt, og plast spesielt. 

 

Bergen kirkelige fellesråd har i denne budsjettsøknaden lagt vekt på å anvende FNs 

bærekraftmål på vår virksomhet. Bærekraftmålene representerer både noe gammelt og 

noe nytt for kirken. Kampen for fred, miljø og rettferdighet er menneskets oppdrag fra 

skapelsen av, og kirken har alltid vært bevisst at skaperverket skal forvaltes og ikke 

forbrukes. Når tilnærmet alle verdens nasjoner har samlet seg om konkrete 

bærekraftmål, så gir det fornyet energi til kampen for et bærekraftig samfunn. Kirken i 

Bergen vil bidra til at FNs bærekraftmål kan realiseres i byen vår, og at kommunens 

grønne strategi kan lykkes. Denne bevissthet har vært førende for prioritering av tiltak, 

slik det fremgår senere i denne søknaden. 

 

Som forvalter av kirkebygg og gravplasser skal vi være et godt forbilde for byens 

innbyggere og virksomheter. Miljøhensyn skal være et overordnet prinsipp for all 

virksomhet og planlegging. Bergen kirkelige fellesråd har i 2021 mottatt sertifisering som 

Miljøfyrtårn. Gjennom sertifiseringsprosessen har vi jobbet fram 50 konkrete tiltak for å 

nå målene. Dette får direkte innvirkning på mange av våre ulike arbeidsoppgaver 
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Driftsramme 
For 2021 har BKF fått innvilget en driftsramme som viderefører tilskuddet fra 2020 tillagt 

delvis kompensasjon for pris og lønnsvekst. I tillegg er det bevilget kr 1.000.000 «friske 

midler» til «drift og verdibevarende vedlikehold gravplasser». I 2020 og 2021 er det ikke 

bevilget nye midler til diakoni eller øvrige omsøkte tiltak. 

 

For 2022 søker Bergen kirkelige fellesråd om videreføring av driftsrammen for 2021, 

kompensasjon for lønns- og prisvekst og følgende nye tiltak: 

 

Funksjon 390 Den norske kirke 

 
 
Diakoni 

Kirkens diakonale innsats i Bergen er en viktig faktor i det kulturelle, sosiale og 

helsefremmende arbeidet for byens innbyggere. Kirken har alltid hatt fokus på å bygge 

gode fellesskap og å gi omsorg for enkeltmennesker. I Bergen er det å bidra til trygge 

lokalsamfunn, der enkeltmennesker kan være del av et fellesskap, fortsatt en av kirkens 

aller viktigste bidrag i samfunnet. 

 

Å bli sett, lyttet til, tatt på alvor og regnet med som enkeltmenneske, har avgjørende 

verdi. I en tid der fellesskapsverdier og fellesskapsstrukturer er under press, er kirken 

troverdig tilstede, åpen og inkluderende. Sammen skaper vi verdifulle fellesskap som 

gjør oss sterkere som samfunn. 

 

Gjennom kirkens arbeid tilbyr vi rom for integrering og inkludering. I en by med mange 

kulturer og nasjonaliteter, er kirkens arbeid med på å legge til rette for at folk møtes, blir 

kjent, og blir mindre usikre og redde for hverandre viktig. Arbeidet motvirke også 

utenforskap og radikalisering. Som majoritetskirke påhviler det oss et særlig ansvar for å 

bidra til religiøs forståelse og toleranse.  

  

Bergen kommune har over noen år satset på kirkens diakonale arbeid og dette har gitt 

resultater. Tiltakene er etterspurte fra mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser.   

Arbeidet mobiliserer mange frivillige, og i 2020 ble det gjennomført over 2600 sosiale 

diakonale tiltak.  

 

I koronaåret har man måttet tenke kreativt og finne nye løsninger. Vårt diakonale 

ungdomsarbeid i Bergen Vest var for eksempel tidlig ute med å tenke nytt om hvordan 

være tilstede for sårbar ungdom i denne perioden, og det ble opprettet en felles nasjonal 

turnus for tilgjengelighet på telefon og chat.  Våre diakoner tilbyr også individuelle 

samtaler - dette har også vært et høyt verdsatt tilbud for mange gjennom pandemien.  

 

Kirkens kultur- og diakonale arbeid bidrar til at vi sammen kan nå FNs bærekraftmål. 

Arbeidet har berøringspunkter med mange av målene; sikre god helse og fremme 

livskvalitet (3), arbeid for å redusere effekter av fattigdom (1), inkluderende, trygge og 

bærekraftige byer (11), bærekraftig livsstil (12), stoppe klimaendringene (13) og 

fredelige og inkluderende lokalsamfunn (16). Diakonene står sentralt i dette arbeidet.   

 

BKF ønsker å videreutvikle og styrke kirkens diakonale arbeid – i tråd med byrådets 

intensjon om å prioritere dette. Det er vårt mål at det skal være en diakon i hver 

menighet, slik som de blant annet har fått til i Trondheim gjennom et godt samarbeid 

mellom kommune og kirkelig fellesråd.  

TILTAK (alle tall i mill kroner) 2022 2023 2024 2025

Diakoni 1,6             1,6             1,6             1,6             

Musikk på sykehjem og i byrom 1,2             

Verdibevarende vedlikehold kirkebygg 1,0             1,0             1,0             1,0             

Drift av Sædalen kirke/nærkirke 0,6             

Sum 3,8             3,2             2,6             2,6             
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Bergen kommune sine bevilgninger de senere årene har vært viktige bidrag til å etablere 

gode omsorgstjenester i bydeler med levekårsutfordringer. Vi ser et stadig økende behov 

for denne type tjenester også i områder som ikke er definert som «levekårsområder», 

spesielt blant ungdom. Ensomhet, utenforskap og prestasjonspress er sentrale stikkord. 

 

I tråd med byrådets politiske plattform ber vi om midler til to nye diakonstillinger i 2022. 

Vi vil raskt kunne etablere nye stillinger. For eksempel har Åsane menighet lenge meldt 

at «nye» Åsane bydel har store behov knyttet til ungdomsdiakoni.  

 

Vi ser også at det er et stort og økende samfunnsproblem at mange dør alene. Vi har 

derfor hatt dialog med helsebyråden knyttet til palliasjonsfeltet – omsorg ved livets slutt. 

Kirken kan koordinere egne ressurser og gjøre en samlet innsats for denne gruppen, 

gjennom ordninger som for eksempel våkevakt.  

 

Musikk på sykehjem og i byrom 

Det er forskningsgrunnlag som viser at musikk har stor positiv påvirkningskraft på helse 

og livskvalitet. Vi viser i denne sammenheng til den store helseundersøkelsen i Nord-

Trøndelag og musikkterapi-faget med fagmiljøet knyttet til Griegakademiet.  

Våre kantorer og frivillige gjør allerede tjeneste på mange sykehjem, men det er 

varierende kapasitet til dette i ulike menigheter. Antall sykehjem innenfor den enkelte 

menighet varierer også. Bergen kirkelige fellesråd ønsker å legge til rette for et godt 

musikktilbud på sykehjem og andre institusjoner i forbindelse med andakter og 

gudstjenester, men ser at dette vil kreve en styrking av totalt antall kantor-

/organistårsverk.  

 

I 2019 gjennomførte vi en kartlegging som viste at det ble gjennomført 1089 samlinger 

på 50 ulike institusjoner i løpet av året. Dette er andakter og gudstjenester på sykehjem, 

eldresenter, omsorgssenter, serviceboliger og dagsenter o.l. Våre musikere deltok på ca. 

halvparten av disse samlingene. Beregnet kostnad for udekket behov er kr 900.000. Vi 

ser også at det er etterspørsel etter enda flere samlingen, men dette begrenses først og 

fremst av manglende presteressurser. 

 

I 2020 har vi gjennom samarbeid med Etat for sykehjem produsert digitale 

musikkandakter i adventstiden.  

 

Arbeidet er viktig for å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder, som 

er bærekraftmål nummer 3.  

 

Klokkespillet i Johanneskirken har blitt brukt aktivt i koronaperioden, og har synliggjort 

at musikk i byrommet har stor verdi. Vi ønsker styrke dette arbeidet gjennom en mindre 

økning av eksisterende stillingsressurs, totalt kr 300.000. 

 

Verdibevarende vedlikehold  

Kirkebyggene våre er monumentale bygg – signalbygg i landskapet – som betyr mye for 

mange. BKF tar FN’s bærekraftsmål (11,12) på alvor – vi ønsker å ta vare på 

kulturarven, både fordi kulturarven har en stor egenverdi, og fordi det er bærekraftig å 

ta vare på byggene i stedet for å hele tiden å skulle bygge nytt. 

  

BKF arbeider systematisk med å ta igjen mange års etterslep på vedlikeholdet av kirkene 

våre. Etter hvert som nye kirker rehabiliteres er det viktig at vi har nok midler til 

verdibevarende vedlikehold slik at kirkene ikke forfaller på nytt. Vi ønsker på samme 

måte som Bergen kommune å bruke Holte Byggsafe FDV-nøkkel for beregning av 

nødvendige vedlikeholdskostnader. Forslaget om en opptrapping av vedlikeholdsmidlene 

med 1 million kroner pr år vil være et godt bidrag til å bevare verdien på kirkebyggene 

fellesrådet forvalter.  

 

FN’s bærekraftsmål nummer 13 handler om å stoppe klimaendringene. Kirken i Bergen 
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har et pågående arbeid med ulike tiltak for å redusere vårt CO2-forbruk. Dette er 

arbeidet er systematisert gjennom prosessen som har resultert i miljøfyrtårnsertifisering i 

2021. 

 

Drift av nærkirker i Sædalen og Haukås 

Både i Sædalen og på Haukås er det gjennom den del år bygget opp aktive menigheter 

som er viktige miljøfaktorer i nærmiljøet, ikke minst i arbeidet for å gi barn og ungdom 

gode oppvekstvilkår, men også for å skape miljøer som hindrer ensomhet og utenforskap 

hos hele befolkningen. 

  

Kirkebyggene som skal bygges, er ment å skulle være viktige motorer i arbeidet for gode 

nærmiljøer, både det arbeidet menigheten selv står for, og lokalsamfunnets øvrige bruk 

av byggene. (jfr. bærekraftsmål 11 og 3 m.m.)  

 

Reguleringsplanen for Sædalen er nå vedtatt, og vi forventer at nærkirken kan tas i bruk 

i 2023. Bevilgning av 600.000 kroner fra 2019 til drift av menigheten i Sædalen er et 

svært kjærkomment tilskudd til det store arbeidet som allerede drives av menighetens 

mer enn 100 frivillige medarbeidere. Når kirkebygget er realisert er det behov for 

ytterligere 600.000 kroner til drift av kirkebygget og minimumsbemanning. 

Administrative oppgaver blir dekket gjennom interne effektiviseringstiltak.  

 

Driftsmidler til nærkirken på Haukås vil bli lagt inn i kommende økonomiplaner når det er 

mer avklart når kirkebygget kan stå ferdig. 

 

Utleie av kirkebygg og kapeller til andre kirkesamfunn 

Mange innvandrermenigheter har behov for egnede lokaler for sin virksomhet. Gjennom 

ulike møtepunkt/samtaler med Bergen kommune har vi oppfattet at kommunen ønsker 

at BKF forsøker å imøtekomme noen av disse behovene i våre bygg.  

Flere av våre menigheter har lenge hatt et samarbeid med en eller flere av disse 

menighetene med utleie av menighetens lokaler, og gravplassmyndigheten har 

tilsvarende samarbeid i enkelte kapell. For noen av innvandrermenighetene ser vi 

imidlertid at de har utfordringer med å betale en leie som gir kostnadsdekning for våre 

økte driftskostnader. Dersom det i løpet av planperioden blir inngått slike avtaler kan det 

bli aktuelt å søke om friske midler til å dekke deler av differansen mellom leieinntekter 

og økte kostnader ved utleie til minoritetsmenigheter. 

 

 

Funksjon 393 – Gravplasser og krematorium 

 
 

I tilsagnsbrev mottatt fra Bergen kommune for 2021 er et av styringssignalene at 

«Gravferdsplan for Bergen kommune 2018 til 2028 skal være grunnlag for tjenester på 

området og for planlegging av virksomheten.» 

 

Gravferdsplanen anslo et vedlikeholdsetterslep på gravplasser og bygg på 4,3 millioner pr 

år (2018-kroner). De tilstandsanalyser som hittil er utarbeidet for gravplassene viser en 

beregnet kostnad på 342.000 kroner pr dekar. Gravplassene dekker et samlet areal på ca 

600 dekar. Samlet vedlikeholdsetterslep utgjør dermed 205 millioner kroner. Dersom 

etterslepet skal løses innen en ti-årsperiode gir dette en årlig kostnad på 20 millioner 

kroner.  
 

Mye av etterslepet må løses innenfor driftsrammen, mens mange av tiltakene er så 

TILTAK (alle tall i mill kroner) 2022 2023 2024 2025

Inntektsbortfall ved fri grav til alle 3,7             

Drift av nye felt på gravplassene 1,0             1,0             1,0             1,0             

Verdibevarende vedlikehold gravplasser og bygg 0,5             0,5             0,5             0,5             

Sum 5,2             2,5             1,5             1,5             
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omfattende at de blir investeringsprosjekter finansiert med investeringsmidler. 

 

Bergen kommune sin økonomiplan for 2020-2024 ligger det inne en økning av 

driftsmidler til gravplassområdet på 1 millioner kroner pr år. Vi legger vi til grunn at 
denne opptrappingen blir videreført også i 2025. 

BKF som gravplassforvaltning for Bergen kommune vektlegger å anlegge gravplasser der 

folk bor, ved viktige knutepunkt og i tilknytning til transportlinjene i byen, i tråd med 

kommunens planer og strategier. BKF legger FNs 17 bærekraftsmål til grunn for 

virksomheten. På gravplassområdet legges det særlig vekt på målene bærekraftige byer 

og samfunn (11), ansvarlig forbruk og produksjon (12), stoppe klimaendringene (13) og 

liv på land (15). 

Gravferdstjenestene skal speile livsynsmangfoldet i Bergen, og legge til rette for 

alternative gravleggingsformer. 

Gravplassene skal være en viktig del av grøntstrukturen i byen og særlig egnet for ro og 

ettertanke. Gravplassene er også urbane biotoper med stort artsmangfold som skal 

utvikles på en god måte. Vi anlegger blomstereng og har startet forsøk med bikuber på 

gravplassene. 

Vi vil ivareta de viktige kulturminnene som er på våre gravplasser, samt de seks 

historiske gravplassene, på en respektfull måte.  

 

Vi vil fremme samarbeid med omliggende kommuner, særlig med tanke på livssynsåpent 

seremonirom, krematorium og tilrettelagte graver. 

 

Inntektsbortfall ved fri grav til alle 

Et av gravferdsplanens tiltak er forslag om endring av avgiftspolitikk, ved at alle skal få 

fri grav, også når en bruker en allerede festet grav til ny gravlegging. Dette er en avgift 

som det er lite forståelse for, og som er med på å øke behovet for gravplassareal. 

Tiltaket er anslått til å gi et årlig inntektsbortfall på 3,7 millioner kroner.  

 

BKF forsøker å kvalitetssikre dette tallet, men ser at det er stor usikkerhet knyttet til 

mange av faktorene i beregningen (for eksempel antall dødsfall pr år, økt 

kremasjonsandel, økt bruk av grav i navnet minnelund, tendens til at graver slettes 

tidligere enn før mm) Det kan derfor være nødvendig å justere dette beløpet etter hvert 

som vi vinner erfaring med ordningen. Tiltaket skal etter planen fases inn fra 2022. 

 

Drift av nye felt på gravplassene / miljøtiltak / tilrettelegging / frigjøring av areal 

De senere årene er flere av gravplassene våre utvidet med nye felt (Åsane kirkegård og 

Loddefjord, Fyllingsdalen og Øvsttun gravplasser), og det er etablert 5 navnete 

minnelunder (Åsane (2 felt), Fana, Storetveit, Fyllingsdalen og Nygård) uten at tilskuddet 

er endret i perioden. I 2021 tas Antveit gravplass i bruk, og etter planen skal 

Fyllingsdalen gravplass utvides fra 2023. I tillegg etableres en ny navnet minnelund pr 

år. 

 

Verdige kistegravferder og urnenedsettelser vi alltid ha høyest prioritet, og det innebærer 

at det årlig blir for små ressurser til andre driftsoppgaver. Nye miljøtiltak som f.eks. 

anlegg av eng, biologisk ugressbekjempelse og avfallshåndtering krever også økt innsats. 

 

Det satses i tillegg på kontinuerlig effektiviseringstiltak og nye arbeidsmetoder. 

I tillegg til et generelt økt driftsbehov er det også et økende behov for å legge til rette for 

ulike tros- og livssynssamfunn sine ønsker i forbindelse med gravferd. 

 

Vi opplever fortsatt at brukerne av gravplassene i gravferder og ved besøk av gravene 

har store krav til standarden på gravplassene. Det viser seg spesielt ved at publikum har 

større forventninger til frekvens og kvalitet på slåtten, tilstand på veier og trapper, 

belysning, tilgjengelighet på vannposter og avfallsstasjoner og frekvens på strøing og 
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snørydding. Ved rehabilitering blir hovedferdselsårene på gravplassene belyst. Dette 

krever også økte ressurser til løpende drift. Det samme gjelder sletting av graver som 

beregnes til årlig en kostnad på knapt to millioner. 

 

Verdibevarende vedlikehold gravplasser og bygg 

For å opprettholde tilfredsstillende standard på gravplassene i Bergen må 

vedlikeholdsbudsjettet styrkes – vi søker derfor om kr 500.000 pr år. Vi opplever et stort 

behov for rehabilitering av vannposter, veier, murer og lignende. Dette kan forhindres 

med et jevnere årlig vedlikehold. 

 

 

Investeringsramme 

Bergen kommune yter rammetilskudd til «Kirker», «Middelalderkirker» og «Gravplasser, 

kapeller og krematorium». 

 

Bergen kirkelige fellesråd søker om at rammetilskuddene til kirker og middelalderkirker, 

samt ekstra tilskudd til rehabilitering av Johanneskirken videreføres i planperioden, og at 

disse justeres med årlig pris- og lønnsvekst.  

 

På gravplassområdet søker vi om videreføring av rammetilskudd inkludert årlig 

opptrapping med 4 millioner kroner, samt årlig justering for pris- og lønnsvekst. 

 

 

Kirkebygg 
Bergen kommune yter rammetilskudd til «Kirker» og «Middelalderkirker». 

 

Fra 2016 har BKF mottatt ekstra tilskudd til kirkebygg, først til ny kirke i Sædalen, så til 

nytt kirkebygg på Haukås, og fra 2022 – 2024 ligger det i kommunens økonomiplan inne 

årlige bevilgninger til rehabilitering av Johanneskirken. BKF legger i sin søknad til grunn 

at denne bevilgningen videreføres også i 2025. 

 

I Norge utgjør kirkebyggene en viktig del av landets kulturarv. Stortinget har ved mange 

anledninger de senere årene påpekt behovet for å ta vare på den kulturarven som 

kirkene våre utgjør, noe også FNs bærekraftsmål (11) minner oss om. De 20 vernede 

kirkene i Bergen utgjør en stor andel av byens kulturarv. 

 

Ferske tilstandsanalyser for 18 (av totalt 30) kirkebygg (de fredede middelalderkirkene 

er ikke inkludert) synliggjør et vedlikeholdsetterslep på over 200 millioner kroner, hvorav 

Johanneskirken alene vil kreve nærmere 100 millioner kroner. 

 

Gjennom en ny lov for Opplysningsvesenets Fond vil staten gi tilskudd til dette arbeidet. 

Det er klart presisert at det statlige tilskuddet IKKE reduserer behovet for kommunal 

finansiering på minst samme nivå som i dag. Mange av kirkebyggene våre har stått i 

snart 1000 år. Skal vi ta vare på dem i de neste hundreårene så må vi gjøre en grundig 

innsats.  

 

Bergen kirkelige fellesråd er takknemlig for den viljen Bergen kommune har vist i å gi 

tilskudd både til nye kirkebygg og til rehabilitering av de gamle. Behovet vil fremdeles 

være stort i årene fremover. Når staten har kommet med investeringsmidler har vi søkt 

på disse. Ved siste runde fikk vi innvilget 6 søknader (av 6 mulige), totalt 3 millioner 

kroner. Når de statlige bevilgningene øker i årene som kommer, vil vi arbeide for at også 

støtten til prosjektene i Bergen vil øke.  

 

BFK følger også årlig opp søknader om rentekompensasjon i Husbanken. For 2020 ga 

dette en inntekt for Bergen kommune på 3,5 millioner kroner, hvorav ca 1 million kroner 

ble viderebetalt til BKF. 
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Kirker 

 
 

Nye kirkebygg 

Sædalen nærkirke – Reguleringsplan er vedtatt. Totalentreprise er under utlysing og 

målet er å være ferdig med kirkebygget i 2023. Prosjektet finansieres fra tidligere års 

bevilgninger avsatt på investeringsfond. 

 

Haukås nærkirke – Arbeid med reguleringsplan pågår. Det er kommunens planetat som 

foretar reguleringsplanarbeidet. Når kirkebygget kan stå klart avhenger av 

reguleringsplanen. Prosjektet finansieres fra tidligere års bevilgninger avsatt på 

investeringsfond. 

 

Tilbygg Birkeland kirke og et mindre tilbygg til Loddefjord kirke - Realiseres innenfor 

rammefinansieringen inkludert tidligere års avsetninger til investeringsfond. Begge disse 

kirkene er i dag for små i forhold til antall innbyggere i soknene. 

 

Nytt orgel Nygård kirke – Planlegging pågår, og midler er avsatt til investeringsfond i 

2020. Menigheten bidrar til finansieringen. 

 

Rehabilitering kirker (ikke fredede kirker / middelalderkirker) 

Kirkebyggene som BKF drifter og forvalter med bevilgninger fra Bergen kommune utgjør 

ca 65.000 kvm.  

 

Tilstandsanalyser danner grunnlag for våre investeringsplaner. Når investeringsmidlene 

skal prioriteres tar vi hovedsakelig hensyn til følgende momenter: 

 Myndighetskrav (HMS, elektrosikkerhet, brannvern mv) 

 HMS (fare for liv og helse må om mulig unngås) 

 Nødvendig rehabilitering i henhold til tilstandsanalyser 

 Øvrig rehabiliteringsbehov 

 En fast sum hvert år til universell tilrettelegging, ENØK-tiltak, oppgradering/utskifting 

av ventilasjonsanlegg og rehabilitering av kirkedører 

 En fast sum til opprusting av kirkebygg i forbindelse med store jubileum  

(50/100 år) 

BKF har etablert en kirkebyggkomite - et rådgivende organ som blant annet skal vurdere 

hvordan fremtidige investeringsprosjekter skal prioriteres.  

I planperioden vil en stor del av rammefinansieringen bli benyttet til rehabilitering av 

Johanneskirken. I løpet av 2021 gjennomfører vi prosjektering og utlysing av 

anbudskonkurranse for de ulike fagene, slik at arbeidet kan starte for fullt rundt 

årsskiftet 2021/2022. 

Øvrige rehabiliteringsprosjekt prioriteres fortløpende i forhold til behov avdekket i 

tilstandsanalyser, samt til faste avsetninger til tiltak nevnt under. Tiltak prioriteres og 

prosjekteres fortløpende. 

 

Universell tilrettelegging 

Likestillings- og diskrimineringsloven gir oss pålegg om å jobbe målrettet for inkludering, 

både med fysisk tilrettelegging og organisatorisk inkludering. Fellesrådet setter av 

minimum 700 000 kroner årlig for at alle byggene våre skal være tilpasset alle brukere, i 

den grad det er mulig.  

 

 

(alle tall i mill kroner) 2022 2023 2024 2025

Rammetilskudd 23,9        23,9        23,9        23,9        

Ekstratilskudd Johanneskirken 10,3        10,3        10,3        10,3        

Sum 34,2        34,2        34,2        34,2        



20/21 Budsjettsøknad 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 til Bergen kommune - 21/00726-6 Budsjettsøknad 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 til Bergen kommune : Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 til Bergen kommune (FR)

13 

 

ENØK-tiltak/Grønn strategi (jfr. bærekraftsmål 13) 

Kirken i Bergen ønsker å ta sin del av ansvaret for klimaforbedrende tiltak. 

Miljøfyrtårnsertifiseringen hjelper oss å systematisere arbeidet og motivere flest mulig til 

å delta.  

 

De mest effektive tiltakene er å se på innkjøpsrutiner/gjenbruk, samt å senke 

energibruken. Vi jobber eksempelvis med varmepumper, forbedring av 

ventilasjonsanlegg, etterisolering, senkede temperaturer og styringssystem på 

eksisterende kirker, samtidig som vi vurderer solcellepanel og jordvarme. Vi setter av en 

fast sum (minimum 1 million kroner) av investeringsrammen til dette hvert år. 

 

Ventilasjonsanlegg 

Mange av kirkene våre har gamle og nedslitte ventilasjonsanlegg. Vi setter av en fast 

sum (minimum 1 million kroner) av investeringsrammen til oppgradering av disse hvert 

år. 

 

Rehabilitering kirkedører 

I kirkene i Bergen finnes det mange vakre bevaringsverdige dører. Vedlikeholdet er 

utfordrende, ikke minst på grunn av det fuktige klimaet vi har. Vi setter av en fast sum 

(minimum 0,5 millioner kroner) av investeringsrammen til dette hvert år. 

 

Jubileum 

Når kirker har 50 eller 100-års-jubileer er det en tradisjon for at vi setter av en sum 

penger til oppgradering/rehabiliteringsprosjekter som planlegges i samspill mellom 

menighetsråd og fellesråd. 

 

 

Rehabilitering middelalderkirker 

 
 

Rehabilitering av Domkirken og Korskirken pågår for fullt. Opprinnelig budsjett for disse 

prosjektene var på 458 millioner kroner (eksklusiv mva). Pr i dag er anslaget en 

kostnadsramme på 350 millioner kroner, dvs at vi har spart inn i nærmere 25 % av 

opprinnelig budsjett. Vi jobber kontinuerlig for å oppnå for ytterligere reduksjoner.  

De to viktigste årsakene til innsparingen er stabilitet over år i prosjektstyrings- og 

håndverkermiljøene som gir effektiviseringsgevinster, samt god kommunikasjon, 

opparbeidet tillit og mindre strenge pålegg fra Riksantikvaren enn det som var tilfellet i 

Mariakirken. 

 

Vi jobber stadig sammen med Bergen kommune for å få på plass en ordning med 50 % 

statlig medfinansiering av disse prosjektene, og har lagt dette til grunn i økonomiplanen.  

For 2021 har vi mottatt tilsagn om tilskudd på ca 3 millioner kroner. Vi forventer at dette 

beløpet vil øke betydelig de kommende årene.  

 

Erfaringene i prosjektene så langt er at årlige bevilgninger i størrelsesorden 35 millioner 

kroner vil gi en optimal fremdrift. Vi sørger imidlertid for å planlegge slik at vi ikke bruker 

mer penger hvert år enn det som faktisk står til disposisjon. 

 

I 2021 og 2022 er det planlagt at vinduene i Korskirken blir rehabilitert, i tillegg til 

Korskirkegården. For å kunne fullføre rehabilitering av området rundt Korskirken, er vi 

avhengig av at også kommunen kommer i gang med sitt prosjekt i samme området. 

Riksantikvaren har bedt om samordning av de to prosjektene. I 2023 og 2024 er det 

(alle tall i mill kroner) 2022 2023 2024 2025

Rammetilskudd 18,6        18,6        18,6        18,6        
Ekstratilskudd rehabilitering Domkirken / 

Korskirken - forventet statstilskudd 18,6        18,6        18,6        18,6        

Sum 37,2        37,2        37,2        37,2        
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planlagt innvendig rehabilitering av Korskirken.  

 

Kalkarbeid og takarbeid i Domkirken vil ventelig være fullført i løpet av 2021. I de 

påfølgende år vil det være rehabilitering av vinduene, rehabilitering av 

kvadersteinsmurene, og rehabilitering av kirkegården som står for tur. Noen mindre 

prosjekter innvendig i Domkirken vil også bli gjort.  

 

Den totale innvendige rehabiliteringen av Domkirken vil skje når Korskirke-prosjektet er 

ferdig.  

 

I 2022 er det også behov for en mindre rekalking av Mariakirken.  

 

 

Gravplasser og krematorium 
Bergen kommune yter rammetilskudd til «Gravplasser og krematorium». 

 

Gravferdsplanen synliggjør store udekkede investeringsbehov på gravplassområdet. 

Investeringsrammen er derfor økt med 4 millioner kroner pr år fra 2019 og denne 

opptrappingen er videreført i hele planperioden. I tillegg har vi mottatt ekstra tilskudd til 

erverv av areal til utvidelse av Mjeldheim gravplass og ny gravplass i Åsane. Avviket 

mellom bevilgninger og behov er derfor vesentlig redusert. 

  

Samtidig avdekker vårt systematiske arbeid med tilstandsanalyser stadig nye behov (ref. 

side 9-10 under driftsramme gravplasser og krematorium), hvorav rehabilitering av 

Solheim kapell og gravplassens mur mot Fjøsangerveien pr dato er det enkelttiltaket som 

vil kreve mest midler. Det kan bli aktuelt å søke om ekstra tilskudd til store 

enkeltprosjekter i planperioden. 

 

Gravferdsplanen fastslår at kremasjonsanlegget skal være fossil-fritt innen 2030. 

Utredning må starte i løpet av planperioden, mens etablering av nytt anlegg kommer 

etter. Pr dato er det vanskelig å se at dette er et prosjekt som kan løses innenfor 

rammebevilgningen. 

 

Bergen kirkelige fellesråd planlegger å gi innspill til kommunens arealplaner i 2022. På 

bakgrunn av statistikk for blant annet kremasjonsandel (75 % i 2020) og bruk av navnet 

minnelund kan det være aktuelt å se på en rullering av gravferdsplanen hva angår behov 

for graver og utbygging av gravplasser.  

 

 
 

Hovedprioritering for bruk av rammetilskuddet er og har vært å anlegge nye graver. 

Ettersom det er gitt ekstrabevilgninger til utbygging av Antveit gravplass vil det også bli 

mulig å benytte deler av rammetilskuddet til rehabilitering av seremonirom og driftsbygg 

innenfor rammetilskuddet.  

 

 

Gravplassbygg 

Gravplassbyggene har vært en del av det totale forfallet på offentlige bygg og grensen er 

nådd, både av hensyn til de ansatte og publikum. Det legges derfor årlig inn noe mer 

penger til rehabilitering av gravplassbygg. 

 

For Solheim kapell må det gjennomføres en omfattende prosjektering og en 

mulighetsstudie for bruk av bygget til kolumbarium (urnevegger). 

(alle tall i mill kroner) 2022 2023 2024 2025

Rammetilskudd 41,9        45,9        49,9        53,9        

Sum 41,9        45,9        49,9        53,9        
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Utredningen av Solheim kapell og muren langs Fjøsangerveien er under utarbeidelse. Det 

er så langt avklart at muren langs Fjøsangerveien må rives. Pris på riving er estimert og 

det er satt opp kostnadsestimat på forskjellige løsninger av oppbygging av ny mur. Vi er 

klare til å starte dialog med de forskjellige myndigheter som må involveres grunnet 

hensyn til vei, grøntstruktur og kulturminne. Det forventes at det kan ta lang tid.  

 

Der er allerede nå klart at rehabiliteringen av selve kapellbygningen blir så kostbar at 

arbeidet ikke kan dekkes innenfor eksisterende ramme. Midler disponert til Solheim i 

økonomiplanen vil kun være tilstrekkelig til rehabilitering av muren. Estimat for 

kostnaden til rehabilitering av Solheim kapell vil være klar når neste års økonomiplan 

skal behandles. 

 

Møllendal kapell er også satt på dagsorden. Betongbygg fra 1970-tallet med flate tak og 

dekker, er utfordrende. Det er bestilt en tilstandsvurdering som vi antar vil avdekke 

behov for ytterligere rehabilitering. 

 

 

Nyanlegg / utvidelse av gravplasser  

Når Antveit gravplass i Åsane er ferdig i 2021 er det viktig å få på plass en utvidelse av 

Fyllingsdalen gravplass. Det er anlagt nye graver på eksisterende gravplass og 

kapasiteten er beregnet å skulle holde til 2023, samme år som det ifølge planen er siste 

år med midler satt av til nye graver på Fyllingsdalen gravplass.  

 

Fana kirkegård betjener innbyggerne i bydelene Fana og Ytrebygda, og må prioriteres i 

planperioden. Det er ikke tilstrekkelig med midler eller tilgjengelig areal til utvidelse av 

gravplassen, men det er mulig å utvikle eksisterende gravplass og tilrettelegge graver. 

Dermed skal det ikke mangle graver i området i fireårsperioden. Det vil bety store 

ulemper for brukerne av gravplassen med anleggsarbeid inne på gravplassen, men av 

arealhensyn er det er viktig å utnytte eksisterende gravareal. Det vil bli foretatt nye 

kalkulasjoner for å utvikle eksisterende gravplass i Fana samtidig som det er viktig å få 

klarlagt mulighet for nytt gravplassareal i området.  

 

 

Navnete minnelunder (NML) 

Navnet minnelund er det enkelttiltaket som er høyest prioritert i pr i dag, med mål om at 

det skal etableres minst en ny navnet minnelund, med tilhørende graver, pr år.  

 

Navnete minnelunder er et tilbud som har blitt svært godt mottatt av byens innbyggere. 

Det har derfor allerede nå vært nødvendig å utvide tilbudet på Åsane kirkegård. Det 

anlegges navnet minnelund fra starten på Antveit gravplass, og det er behov for snarlig 

utvidelse på Fyllingsdalen gravplass.  

 

Tilrettelegging av navnet minnelund på eksisterende gravplasser medfører krav om 

forbedring av infrastruktur.  Vi setter derfor av en større andel av rammetilskuddet til 

fremtidige navnete minnelunder.  

 

I planperioden vi arbeide med utredning, planlegging og etablering av minnelunder på 

Loddefjord gravplass, Øvsttun/Midttun gravplass, Fyllingsdalen gravplass, Storetveit 

kirkegård, Fana kirkegård, Arne kirkegård/Mjeldheim gravplass og Slettebakken 

kirkegård. Den største utfordringen er muligheten for navnet minnelund på Storetveit 

kirkegård, dette vil bli utredet i 2022.  

 

 

Rehabilitering gravplasser, masseutskifting og omregulering eksisterende areal  

Gravplassene må stadig utbedres. Det er nødvendig for å kunne tilrettelegges for ny 

gravlegging innenfor eksisterende areal og av hensyn til sikkerhet. Det er også viktig for 
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at gravplassene skal være en verdig ramme rundt gravferden og egnet til ro og 

ettertanke for brukerne. Utbedringer innebærer masseutskiftning av jord, omregulering 

av gravfelt, anlegg av tinestrøm, rehabilitering av vann og avløp, omramming, murer 

mm. Tilstandsanalyser dokumenterer nødvendige tiltak og legger grunnlag for 

prioritering.  

 

Omregulering og masseutskiftning er nødvendig for å kunne tilby nye graver på 

eksisterende gravplasser. Med den varslede opptrappingen i økonomiplanen skal det 

være mulig å tilrettelegge graver innenfor eksisterende areal, tidsnok til at det ikke skal 

mangle ordinære graver. Tilrettelagte graver kan til dels ha krav som en pr i dag ikke 

kan avhjelpe, men moderate tilrettelegginger skal være mulig innenfor den planlagte 

investeringsrammen. Den største usikkerheten er hensiktsmessig gjenbruk av slettede 

graver som nå skal tildeles som nye graver på Fana kirkegård.  

 

I fireårsperioden er det rehabilitering av Møllendal gravplass, Mjeldheim gravplass, 

Solheim gravplass og anlegg av nytt gravareal på Øvsttun og Loddefjord gravplasser som 

må prioriteres. Trappene som knytter Slettebakken kirkegård sammen med Tveitevannet 

må rehabiliteres. I tillegg ønsker vi å utrede en utvikling av Storetveit kirkegård. Planene 

for rehabilitering vil bli grundig gjennomgått i 2022. 

 

Pr i dag er det rehabilitering av eksisterende infrastruktur på anleggene som 

representerer de største udekkede behovene Det er utarbeidet tilstandsanalyser og disse 

legger grunnlag for konkrete planer i tråd med Bergen kirkelige fellesråds verdi- og 

måldokument og Gravferdsplanen. 

 

 

Andre tiltak  

Plan om universell utforming, minst en ny port hvert år og bevaringsplan for 

gravplassene i Bergen er dekket dersom opptrapping av den planlagte 

investeringsrammen fortsetter. Videre utreder fellesrådet mulighetene for fossilfrie 

tjenester, en kunst og designplan, plan for utvikling av grøntarealene og søknad om bruk 

av alternative gravleggingsformer, i første om gang kolumbarium (urnevegg).  

 

Utredningene av eng, insektshotell, bikuber er gjennomført og både eng og bikuber er 

etablert. Utredningene gjøres innenfor eksisterende rammer, men tiltakene kan medføre 

søknad om økte budsjettmidler.  
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BKF - Bergen kirkelige fellesråd 21/21 28.04.2021 

 
 
 

Årsmelding 2020 
Årsmelding 2020 

 
Saksframlegg 
 
Vedlagt foreligger forslag til Årsmelding 2020. Årsmeldingen dokumenterer en omfattende 
virksomhet i Kirken i Bergen – dette til tross for kornoapandemiens krevende 
omstendigheter. På gravplass- og kirkebyggområdet har virksomheten stort sett gått som 
normalt. Konsekvensen av pandemien på disse områdene har ført til litt forsinkelser i 
prosjekter og noe dyrere innkjøp.  
 
På kirkelivsområdet har pandemien skapt større utfordringer først og fremst ved at vi ikke 
kan samle og møte mennesker som vi har vært vant til. Det har ført til sterk nedgang i 
oppslutning om aktivitetene, noe som vi kan lese ut av statistikken. På den positive siden 
kan vi glede oss over stor kreativitet på digitale og alternative fysiske møteplasser i 
menighetene. Dette kan vi lese mer om i årsmeldingen.  
 
Årsmelding 2020 er presentert i samme format og oppsett som Årsmelding 2019. Vi 
planlegger å lage kun en digital utgave av årsmeldingen – dette på bakgrunn av at 
interessen for en fysisk versjon ikke står i forhold til kostnadene ved trykking. I tillegg skaper 
koronasituasjonen utfordringer for en distribusjon av en eventuell trykket årsmelding.  
Det er fortsatt noen små korrekturer som skal gjøres i oppsettet av utvalg i kap.6. 
 
 

Kirkevergens forslag til vedtak 
Bergen kirkelige fellesråd vedtar fremlagte forslag til Årsmelding 2020 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 



21/21 Årsmelding 2020 - 21/02204-2 Årsmelding 2020 : Årsmelding 2020

ÅRSMELDING 
 2020



21/21 Årsmelding 2020 - 21/02204-2 Årsmelding 2020 : Årsmelding 2020

Storetveit kirke hadde 90-årsjubileum i 2020
Foto: Åse Solvi
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Folkevalgt leder i fellesrådet, 
Bjørg Sveinall Øgaard

Hva skjer egentlig i de 
mange kirkene i byen?

Kirkene er rammen rundt troslivet til mange 
mennesker, enten man kommer dit ofte eller 
mer sjeldent. Det er et sted for musikalsk utfol-
delse, og for å se vakker kirkekunst. Flere menig-
heter arrangerer kunstutstillinger av lokale og 
nasjonale kunstnere. Mange ungdommer i 
byen har funnet sitt trygge og kreative miljø 
i regi av kirkene. Foreldre kommer med sine 
barn til babysang, søndagskole, barneklubb og 
barnekor. Mennesker får hjelp, og blir inkludert 
gjennom kirkens diakonale tiltak. Bergen ville 

ikke vært den samme uten 
fotavtrykket fra kirken.

Hva har dette siste året 
gjort med oss som kirke? 
Vi kunne ikke lenger møtes 
i kirken på samme måte 
som før. Men vi sluttet ikke 
å være kirke. Gudstjenester 
og andre møtepunkt ble 
flyttet til digitale plattfor-
mer, eller andre kreative 
løsninger. Kirkene har 
satt nye fotavtrykk. Sam-
tidig savner vi å komme 
sammen. Vi savner guds-
tjenesten, koret, familie-

middagene og mye, mye mer. Årsrapporten 
omtaler noen av de mange nye tiltak.

Vi har vært kirke under skiftende forhold i 2020, 
og har sett litt tydeligere hva som er viktig å ta 

vare på. La oss ta tid til å reflektere over hva vi 
har lært, og ta det med i kirkens videre arbeid. 
Vår grunnleggende motivasjon er å formidle 
Guds kjærlighet og nåde til mennesker rundt 
oss, gjennom ord og handling; vise omsorg, se 
hverandre, lindre nød. Dette skal vi ikke gjøre 
alene. Vi trenger hverandre.

Mitt ønske er at våre menigheter skal være 
inkluderende og gi rom for samtale om tvil og 
tro - være et trosfellesskap. Jeg håper alle som 

ønsker å bidra kan finne noen å stå sammen 
med i diakonale oppgaver, som voksenleder i 
barne- og ungdomsarbeidet, lage fredagstaco 
eller hva det skulle være. Kanskje må vi sette noe 
av vårt eget til side for å gjøre en forskjell i andres 
liv. Når vi løfter sammen kan vi lykkes, til glede 
både for de som tar ansvar og de som blir enga-
sjert. Dette kaller jeg medarbeiderskap, som kan 
skapes på tvers av roller og menigheter. Så la 
oss frimodig søke å finne vår plass i tjenesten 
for kirkens Herre. Han har bruk for oss alle, og 
han har bedt oss stå sammen i tjeneste for han. 

«Kanskje må vi sette noe av  
vårt eget til side for å gjøre  
en forskjell i andres liv»

4 Bergen kirkelig fellesråd – årsmelding 2020
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Kirkeverge, 
 Asbjørn Vilkensen

Hva har vi lært  
i koronaåret?

BKF har vært sterkt preget av koronarestriksjo-
nene. Riktignok har aktiviteten på kirkebygg- og 
gravplassområdet stort sett gått som normalt, 
med mindre forsinkelser og noe dyrere innkjøp 
av tjenester. På begge driftsområder har vi iverk-
satt en beredskap for eventuelle konsekvenser 
av pandemien. På gravplassområdet ville vi 
kunne håndtert en sterk økning i antall dødsfall 
og et eventuelt utbrudd av smitte i egne rekker. 
Tilsvarende beredskap ble iverksatt også på 
kirkebyggområdet.

Det er i menighetene vi har kjent på de stør-
ste konsekvensene av pandemien. Korona-
håndteringen har ført til en kraftig reduksjon 
i menighetenes aktiviteter og inngripende 
begrensninger på arbeidsutførelse og kolle-
gafellesskap. Hjemmekontor er blitt den nye 
normalen, også for administrasjonen i Kirkens 
hus. Men hva har vi lært? 

KRISELEDELSE 

Vi har lært at to arbeidsgiverlinjer i kirken ikke 
må være til hinder for en samordnet kriseledelse. 
Påbud og anbefalinger om koronatiltak fra 
nasjonale og lokale myndigheter må «overset-
tes» til kirkens virkelighet, og vi erfarer at en 
samordnet kriseledelse har bidratt til konsis-
tente og autoritative påbud og anbefalinger 
ut i menighetene.

DIGITALISERING 

Vi har hatt en bratt læringskurve på digitali-
sering. Gudstjenester, andakter, konserter og 
kirkelige handlinger har vært overført ofte til 

en større seerskare enn hva som kan forventes 
ved vanlig fysisk oppmøte. Vi behersker digitale 
møteplasser og erfarer at hjemmekontor kan 
være en effektiv arbeidsplass. Vi har lært oss at 
det å møtes har mange uttrykk. Koronatiden har 
styrket kreativiteten for nye møteplasser – ikke 
minst på de digitale plattformene.

OPPSØKENDE 

Vi må også erkjenne 
at koronatiden har ført 
til en svekket kontakt 
med mennesker i 
kirkens randsone. Vi 
frykter at dette kan 
føre til svakere opp-
slutning om dåp og 
konfirmasjon. Vi er 
også usikre på hvor-
dan oppslutningen 
om gudstjenestene 
vil bli når vi etter hvert 
kan møtes fysisk igjen. 
En viktig lærdom av 
koronatiden er at betydningen av et møte ikke 
nødvendigvis er avhengig av form og sted. 
Mange av oss har erfart gode møter på den 
digitale møteplassen. Dette kan inspirere oss til 
å tenke at et møte med mennesker kan være 
like viktig om det skjer på en annen arena enn 
den vi har vært vant til. Når hverdagen er tilbake, 
slik vi kjente den før 12. mars i fjor, må vi som 
kirke styrke vårt oppsøkende arbeid – vi må i 
enda større grad enn tidligere være tilstede på 
andre arenaer enn våre egne.

Bergen kirkelig fellesråd – årsmelding 2020 5
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AVDELINGEN HAR FØLGENDE 
ANSVARSOMRÅDER:

• Sikre profesjonell ledelse av BKFs 
ca. 160 ansatte i menighetene, og 
sikre godt samarbeid og god dialog 
med menighetsrådene, prostene 
og Bjørgvin bispedømme

• Utøve strategisk ledelse av 
kirkelivavdelingen, herunder 
utarbeidelse av mål og plan for den 
kirkelige virksomheten i Bergen, 
eksempelvis for diakoni, frivillighet, 
kultur, musikk og undervisning

• Avdelingen skal være en kompetent 
og framtidsrettet samarbeidspartner. 

Alt avdelingen gjør skal ha verdi for 
menighetsrådene. Et overordnet 
formål med hele BKFs virksomhet er å 
legge til rette for at menighetsrådenes 
oppdrag ifølge kirkeloven §9, kan lykkes.

Kirken har som oppdrag å møte mennes-
kenes behov i ulike faser av livet. Kirken 
skal være synlig til stede, både med våre 
mange kirkebygg, men også med tiltak og 
engasjement på ulike arenaer. Samtidig 
skal menighetene være et sted der men-
nesker finner rom for trosutfoldelse gjennom 
menighetens fellesskap. BKF vil være en god 
arbeidsgiver og en støtte for folkevalgte i 
menighetsrådene for å medvirke til dette.

Kirkelivavdelingen
Avdeling kirkeliv, kultur og diakoni (Kirkelivavdelingen) skal være  
en profesjonell arbeidsgiver med fokus på samarbeid og utvikling. 

SÆDALEN MENIGHET feiret to julaftensgudstjenester 
ute på Bergendal gård, med benker laget av tømmer 
fra den nye kirketomten.  Foto: Adnan Icagic

Bergen kirkelig fellesråd – årsmelding 2020 7
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«Vindukonsert» på Mildeheimen sykehjem på Luciadagen. 
Foto: Fana menighet/Fana KFUK/M

ÅRET MED KORONA 

2020 ble et annerledes år. Kirken omstilte 
seg raskt, og etablerte nye arbeidsmåter for å 
ivareta sitt samfunnsoppdrag. Det har særlig 
vært fokus på å ivareta primærarbeidet knyt-
tet til begravelser, diakoni, konfirmasjon, dåp 
og gudstjenester. Vi har gjennomført drive-in 
gudstjenester med stort hell. Vi flyttet møter, 
gudstjenester, babysang og annen aktivitet 
over på nett. På mange gudstjenester på nett 
har det vært større deltakelse enn det som 
tradisjonelt er vanlig på fysiske gudstjenester.

Det diakonale arbeidet har blitt prioritert. I 
samfunnet har flere enn vanlig blitt isolert og 
har hatt større behov for kontakt. Diakonene 
våre, andre ansatte og frivillige har brettet 
opp ermene og funnet nye måter for kon-
takt og omsorg. Både gjennom telefon og 
nett, men også ute på tur. Et fint eksempel 
(blant mange), er fra Fana menighet som på 

Luciadagen stilte opp 
med ca. 100 personer 
utenfor Mildeheimen 
sykehjem, og sang for 
beboerne som var 
inne på sykehjem-
met.

OPERASJON 
GIVER TJENESTE 

Operasjon givertje-
neste er et givertje-
neste-prosjekt som 
har pågått siden 
våren 2019. Prosjek-
tet ledes av Erik Iden 
som til daglig jobber 
som Leder marked 
utland, i Sjømann-
skirken. Formålet 
med prosjektet er å 

øke lokale inntekter og styrke menighetens 
arbeid.

BKF ønsker gjennom Operasjon givertje-
neste å bidra med midler og kompetanse, 
slik at den enkelte menighet kan øke sine 
lokale inntekter for å kunne finansiere eget 
arbeid. Det kan f.eks. handle om å styrke 
barne- og ungdomsarbeid eller kanskje økt 
diakonal innsats i menigheten.

Den økonomiske utviklingen i kirken generelt 
tilsier også at flere menigheter vil kunne 
være tjent med økt fokus på lokale inntekter. 
Operasjon givertjeneste er et bidrag i så måte.

Prosjektet inneholder felles teknisk giver-
system for alle menighetene med tanke på 
rekruttering og administrasjon av alle typer 
givere og gaver til menigheten. Det skal 
også bidra med kompetanse, metodikk og 
drahjelp for å komme i gang med og/eller 
videreutvikle fast givertjeneste i menigheten. 
Prosjektet er i god flyt, og prosjektperioden 
med Erik Iden er planlagt avsluttet somme-
ren 2021. Kirkevergen vil følge opp arbeidet 
videre etter prosjektperioden. Sluttrapport 
og resultat vil bli framlagt fellesrådet i 2021.

Foto: Fana menighet/Fana KFUK/M
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Tall fra årsstatistikkene 
fra menighetene i Bergen 2020

Søndag Søndag 1475 1745
Andre Andre400 744

Totalt 2020 80 078 Totalt 2019 231 309

Totalt 2020 1875

I tillegg kommer digitale  
gudstjenester.

Totalt 2019 2489

Gjennomsnittelig  
gudstj.deltagelse 2019: 93

GUDSTJENESTER

2020:

2020:

2019:

2019:

Deltakere – gudstjeneste

Døpte 1108 (1351)

122 (138)1636 (1589)

895 (1377)1517 (1665)

177 (265)Vielser

UtmeldteKonfirmerte

Begravelser Innmeldte

Annet 2020
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Glimt fra arbeidet

Diakonalt ungdom s
arbeid i Bergen Vest 
(DUA)
DUA har ulikt tilbud for ungdom i Bergen 
vest, og har som mange andre måtte 
tenke kreativt i koronaåret. Samtaletil-
budet 13-20 var tidlig ute med å tenke 
nytt om hvordan være tilstede for sårbar 
ungdom i denne perioden, og det ble 
opprettet en felles nasjonal turnus for 
tilgjengelighet på telefon og chat. Gåturer 
har også blitt organisert.

United Sisters, et arbeid for minoritetsjen-
ter, gjennomførte en fantastisk, korona-
tilpasset jenteleir, hvor 30 jenter fikk dra 
på tre forskjellige leirer i vakre Øygarden, 
i samarbeid med Papillion og The Dale 
Oen Experience. Her var fokuset mestring, 
samhold, mot, og nye opplevelser i vann.

90-årsjubileum i  
Storetveit med 
kunstner samarbeid
Storetveit kirke hadde 90-årsjubileum 
i 2020, og menigheten ønsket å løfte 
fram bygget til arkitekt Ole Landmark 
og området rundt. Samarbeidet med 
PAB (Perfomance art Bergen) ble 
etablert, og konseptet ble utviklet 
sammen med dem, ut fra bibelteksten 
«En tid for alt» fra Forkynneren.

Hovedverket var en glassblåser-ovn 
som ble plassert foran alteret der det 
ble laget former i glass som ble båret 
til døpefonten. Der ble glasset knust, 
og ble så båret tilbake til ovnen og 
som så igjen ble smeltet om til en 
ny form. Det samme skjedde igjen 
mange ganger. Ute var det to kunst-
nere som gjorde ulike verker med dans 
og rytme, og i sidekapellet var det en 
kunstner som hadde «skumringsti-
men» som sitt utgangspunkt. Det var 
også en kunstner som arbeidet med 
tid og musikk. Kantor Jostein Aarvik 
startet og avsluttet begivenheten med 
to ulike orgelverk.

Prosjektet ble veldig godt mottatt av 
både faste kirkegjengere og kunstnere. 
I evalueringen i etterkant uttrykte 
kunstnerne at dette var noe av det 
mest spennende de hadde vært med 
på, og så var de glad for at folk kom for 
å se og oppleve verkene. Med en åpen 
og inkluderende holdning kan nyska-
ping skje, og nye kontakter etableres. 
Prosjektet har utløst kreativitet og 
arbeidslyst, og frister til gjentakelse!
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Glimt fra arbeidet

Arna
Bildet er fra koronatilpasset 
konfirmantpresentasjon 23. 
august, som foregikk i en 
trailer utenfor Øyrane Torg. 
I plaskregn gjennomførte 
menigheten to guds-
tjenester med utdeling av 
bibel til konfirmantene.

Sædalen
Sædalen menighet satte opp et 
kors i et turområdet ved Helgesæter 
i påsken. I påskeuken kunne folk 
legge ned steiner ved korset som 
symbol på byrder de bar på og 
1.påskedag ble det satt frem blom-
ster som de kunne pynte med. På 
denne markeringen i nærmiljøet var 
det flere hundre som var innom.

Slettebakken
Julaften 2020 ble feiret med ute-guds-
tjeneste på Slettebakken. Scene med 
fullt opprigg ble satt opp utenfor kirken, 
og store og små meldte seg på for å 
sammen kunne synge julen inn. Prest var 
Thor Brekkeflat, og englevakter passet på 
at alle holdt avstand og koste seg.
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Drive in 1. påskedag: Første påskedag 
inviterte Åsane menighet til drive in 
gudstjeneste fremfor Åsane kirke. 270 
personer var til stede. En mektig opple-
velse av fellesskap mens nedstengingen 
av Norge fortsatt var på sitt strengeste.
Foto: Jan M Lillebø 

 Foto: Geir Endre Kristoffersen
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Kirken –  
et møtested
Kirkene brukes syv dager i uken og 
er fulle av aktivitet. Året 2020 har 
vært preget av utsatte og avlyste 
arrangement, og tallene bærer preg 
av dette. Tall fra 2019 i parentes.

Deltakere over 12800 (78 600)

KONSERTER OG  
KULTURARRANGEMENT  

Over over 2600 (over 2500)

DIAKONALE  
SOSIALE TILTAK

0–18 år (unntatt 

konfirmanter) 7284 (9516)

TROSOPPLÆRING

Ca. medlemmer ca. 1600
74 KOR
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Kirkebyggene i Bergen

BKFs kirkebyggavdeling har ansvar for 34 kirker, derav 
20 vernet av Riksantikvaren. Alle 34 kirker er viktige 
kultur bygg for byen og nærmiljøet. Vi skal også bygge 
helt nye bygg. De nye kirkene skal fylle behovene både 
til menigheten og nærmiljøet, samtidig som byggene 
har gode funksjonelle kvaliteter. Både eksisterende og 
nye bygg må tilrettelegges for bruk syv dager i uken.

KIRKEBYGG OG IDENTITET

Høsten 2020 ble det avlagt en doktorgrad 
med emnet KIRKEBYGG OG IDENTITET - En 
religionssosiologisk undersøkelse av folks 
forhold til kirkebygget belyst gjennom reak-
sjoner på (to) kirkebranner, skrevet av Ingrid 
Staurheim:

Kirkebygget fremstår som et referansepunkt 
og ramme rundt menneskers individuelle og 
kollektive livsverden. Det gjelder ikke bare for 
dem som hyppig deltar på religiøse arran-
gement i kirkebygget, men vel så mye dem 
som sjelden eller bort imot aldri fysisk er til 
stede i kirkebygget.

Sommeren 2020 ble arbeidet med å skifte tak på Fyllings-
dalen kirke igangsatt – arbeidet fullføres i 2021. Samtidig 

pågår det en innvendig rehabilitering. Foto: BKF

Bergen kirkelig fellesråd – årsmelding 2020 15
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Mye av kommunikasjonen med byggene kan 
karakteriseres som stilltiende. Det visuelle 
synet av og møte med det fysiske bygget 
setter i gang følelser og indre opplevelser. 
Disse er lite språklig uttalt. Den mening men-
nesker legger i byggene er kompleks, slik 
folkekirken er kompleks. Folkekirken er reli-
giøs, og kulturell på samme tid. Den handler 
om både kontakten med Gud, hverandre, 
historien og lokalsamfunnet uten at det er 
tydelige skiller. Det er kanskje derfor ikke så 
rart at mine informanter bruker betegnel-
ser som «referansepunkt», «grunnmur» og 
«rammen rundt et liv», når de skal fortelle om 
hva kirkebygget betyr for dem. Gjennom å 
fortelle om sitt forhold til kirkebygget, forteller 
de også om sitt forhold til folkekirken. (Vårt 
land 05.11.2020)

MIDDELALDERKIRKENE

Korskirken og Domkirken gjennomgår total 
rehabilitering. I 2020 har hovedaktiviteten 
vært utsiden av Domkirken. Murverket på 
kirkeskipet er ferdig rehabilitert, i tillegg 
legges det nytt tak, som vil bli ferdigstilt våren 
2021. På Korskirken er tårnet og kirkedørene 
ferdigstilt.

NYE KIRKER

Bergen kirkelige fellesråd har 3 kirkebygg-
prosjekt under planlegging:

• Tilbygg til Birkeland kirke – En 
søknad er til behandling hos 
byggesak om nødvendige unntak 
fra reguleringsbestemmelsene.

• Ny kirke i Sædalen – 
Reguleringsplanen ble endelig 
vedtatt i 2020. Nå forberedes 
en designkonkurranse.

• Ny kirke på Haukås – Skissen til et 
kirkebygg er tegnet, som et grunnlag 
for kommunens reguleringsplanarbeid.

NYTT TAK PÅ  
FYLLINGSDALEN KIRKE

I tillegg til de fire fredede middelalderkirkene, 
har Bergen 16 kirker som er listeførte, noe 
som betyr at de har status som nasjonal 
kulturminneverdi. I oktober 2020 skrev Riks-
antikvaren følgende om Fyllingsdalen:

Om Fyllingsdalen kirke og statusen som 
listeført Fyllingsdalen kirke, reist i 1976 etter 
tegninger av arkitekt Helge Hjertholm, er 
den yngste av alle landets listeførte kirker. 
At kirken er ført på Riksantikvarens liste over 
særlig verneverdige kirker, er en stadfestelse 
av at bygningen har nasjonal kulturmin-
neverdi. Da listeføringsarbeidet pågikk på 
1990-tallet, var det høy terskel for å sette nyere 
kirker på listen. Dette tilsier at Fyllingsdalen 
kirke tidlig har vært betraktet som særdeles 
viktig kirkearkitektur i norsk sammenheng 
og viktig å verne for ettertiden.

Sommeren 2020 ble arbeidet med å skifte 
tak på kirken igangsatt – arbeidet fullføres 
i 2021. Samtidig pågår det en innvendig 
rehabilitering.

NY ALTERTAVLE I FRIDALEN 
KIRKE 

På bispevisitas i Fridalen kirke etterlyste 
biskopen en gjennomgang av fremre del 
av kirken. I 2020 fikk kirken ny altertavle, 
samtidig som det ble gjort innvendige 
oppgraderinger av kirkerommet. Arbeidet 
vil bli fullført i 2021 med ny kirkeløper og 
rehabilitering av kirkestolene.
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KORONA

Korona-pandemien har hatt stor innvirkning 
på bruken av kirkebyggene. Vi har hele tiden 
holdt kirkebyggene tilgjengelig for bruk til 
begravelser og andre tillatte seremonier, og 
har holdt et forsterket renhold i tråd med 
gitte retningslinjer. Rehabiliteringsarbeidet 
har pågått uavhengig av pandemien, men 
med noe høyere kostnader og tidsforbruk 
enn vi ville hatt et vanlig år.

UNIVERSELL TILRETTELEGGING

Jobben med å tilrettelegge tilkomst til kir-
kene for alle pågår, med nye store satsinger 
hvert år. I 2020 fikk Sandvikskirken rullestol-
rampe opp til hoveddøren. Rullestolbrukere 
i Sandviken har ventet på dette i over 20 år.

For øvrig pågår det kontinuerlig små og store 
prosjekter på kirkene. I 2020 kan en nevne:

• Eidsvåg kirke fikk sikringsgjerde 
i kirkeparken 

• I Nykirken ble et stort 
rehabiliteringsarbeid påbegynt, med 
utvendig rehabilitering av tårnet, 
samt ny ventilasjon i kjelleren

• Åsane kirke fikk endret uteområdet 
som følge av det nye kulturhuset 
ved siden av kirken.

• Søppelplassen ble fullført, og 
nytt uteområde for den åpne 
barnehagen planlagt. Ny heis inne 
i kirken er ferdig prosjektert.

• Årstad kirke fikk fullført HC-WC

• Johanneskirken fikk nye 
tak på sakristiene, og nytt 
sidealter inne i kirken

• Biskopshavn kirke fikk sikker 
tilgang til kirken, med eget 
gangfelt og ny belysning

• Åsane gamle kirke ble 
utvendig rehabilitert

• Salhus kirke fikk ny kirkedør

• Sælen kirke har fått nye HC 
parkeringsplasser og nye 
ladepunkter for elbil

• Fana, Olsvik, Biskopshavn og 
Eidsvåg kirker fikk nytt SD-anlegg

• Olsvik kirke har fått HC-tilgang 
til kjelleretasjen

• Storetveit kirke fikk ny kirkeløper, og 
veggene ble rehabilitert innvendig

• St. Markus kirke ble utvendig 
rehabilitert med nye 
takrenner og beslag

• I Slettebakken kirke ble det gjort arbeid 
med asbestsanering og oppussing av 
kontorer. Alle ventilasjonskanaler ble 
isolert for å gi bedre varme i kirken.

• Søreide kirke fikk ny parkeringsplass 
der det tidligere var barnehagebrakker

• I Mariakirken ble kvadersteinsfasadene 
rehabilitert (arbeid som ble utelatt 
i tidligere rehabilitering)

• I Birkeland ble hele kontorbygget 
utvendig rehabilitert

• I Laksevåg kirke ble muren og deler 
av kirken rehabilitert og malt

• I Nygård, Fana og Storetveit kom 
det nye/oppgraderte kontor

• Ytre Arna kirke ble malt av klatrere

• Mange kirkedører ble rehabilitert 
(Fana kirke, Johanneskirken, 
Ytrebygda kirke m.m.)
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Maling av Ytre Arna kyrkje. Foto: Benedikt Bjornsson/Klyvar AS
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Glimt fra arbeidet

Nytt tak i Fyllingsdalen
Fyllingsdalen menighet har hatt doble utfordrin-
ger i 2020. I tillegg til pandemien og alt den førte 
med seg har kirken vært stengt siden mai for en 
sårt tiltrengt rehabilitering. Staben er midlertidig 
flyttet til Sælen kirke, og er blitt svært godt 
mottatt der. Menighetens aktiviteter er spredt på 
flere steder, både Sælen kirke, Metodistkirken og 
Bønes kirke. Årets julaftensgudstjenester foregikk 
i gymsalen på Lynghaug skole. Noen aktiviteter 
har imidlertid funnet sted ved Fyllingsdalen kirke. 

Hvert år har vi hatt julevandringer for barneha-
ger i kirken. Dette året flyttet vi julevandringene 
ut. Keiser Augustus fikk plass under klokketårnet, 
mens gjeterne varmet seg rundt et bål midt ute 
på plenen vår. Den store husken ble til en krybbe 
og sannelig kom det ikke både engler og vise 
menn på besøk. Barnehagene deltok på beste 
måte og avsluttet med litt enkel grillmat, servert 
med god smittevernomtanke.
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Ny trapp i  
Sandvikskirken

Sandvikskirken fikk ny trapp 
og rullestolrampe i 2020. Den 

ble åpnet litt før den var ferdig 
– iveren var stor! Rullestolbru-
ker Truls Langvand fikk æren 

av å klippe snoren.
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Glimt fra arbeidet

Gullvåg-kunst  
til Fridalen
Takket være en arv og en 
utsmykningskomité i Fridalen, 
ble Håkon Gullvågs helt nye 
kirkekunst innviet i Fridalen kirke 
i oktober. Gullvåg er en anerkjent 
kunstmaler, mest kjent for sine 
portrett og sin kirkekunst. Den 
nye utsmykningen består av to 
oljemalerier malt på linlerret, 
samt selve skissen Gullvåg 
leverte til konkurransen. Det ble 
feiret med en gudstjeneste og 
et konsertkåseri i Fridalen kirke 
søndag 18. oktober, der kunsthis-
toriker Gunnar Danbolt deltok 
i samtale med kunstneren. Det 
kom hilsener fra bl.a ordfører 
Marte Mjøs Persen, som trakk 
frem Fridalen som en kulturkirke 
som betyr mye i livet til mange. 

– Jeg var spent på hvordan den 
nye kunsten skulle se ut. Dette er 
langt over forventningene! skrøt 
Mjøs Persen. Den påkostede 
kirkekunsten har blitt mulig 
takket være en arv gitt av to 
søstre som bodde i menigheten. 
Noe av den skulle øremerkes 
utsmykning av Fridalen kirke, 
og en utsmykningskomite ble 
nedsatt. Tidligere har kirken, som 
stod ferdig i 1985, hatt en svært 
enkel utsmykning. Biskopen i 
Bjørgvin kom med en liste på 
14 forbedringspunkt som måtte 
være på plass før kirkerommet 
var klart til å få ny utsmykning.
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Gravplass
avdelingen
Gravplassmyndigheten i Bergen ivaretar innbyg
gernes rettigheter innenfor gravplassområdet.

• Gravplassmyndigheten i Bergen 
ivaretar innbyggernes rettigheter 
innenfor gravplassområdet.

• Informasjonsvirksomhet 
og utadrettede møter er 
sentrale oppgaver:

• I august var det besøk på 
krigsgravene på Solheim gravplass 

fra den tyske ambassaden i Oslo 
og et møte med Den katolske kirke 
om Franciskus Xaverius-søstrenes 
graver på Møllendal gravplass.

• 26. oktober ble det gjennomført et 
seminar for politikerne i bystyret. 
Seks partier deltok sammen med 
fellesrådets leder, leder og medlemmer 

Navnet minnelund på Åsane kirkegård med alle tre 
minnesmerker. Foto: Gravplassmyndigheten/BKF
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av gravplassutvalget, kirkeverge og 
ledere i gravplassmyndigheten.

• Det tradisjonelle årlige møte 
med tros og livssynsamfunn ble 
avholdt digitalt i desember. Møtet 
ble gjennomført i samarbeid med 
omkringliggende kommuner og var 
vellykket og med god oppslutning.

• I løpet av året er det også etablert 
samarbeid med Byarkivet om 
avlevering av gamle gravprotokoller 
og med Vestland fylkeskommune 
om gravminner eldre enn 60 år.

• Gravplassutvalget har hatt tre møter, 
to av møtene har inneholdt befaringer. 
Gravplassutvalget har vært på Antveit 
gravplass, Åsane kirkegård, Storetveit 

kirkegård, Assistentkirkegården 
og St. Jakob kirkegård.

• Informasjonsvirksomheten har vært 
naturlig begrenset av Covid-19, og 
det tradisjonelle arrangementet 
Åpent hus på Møllendal ble avlyst.

• Gravplassjefen har holdt foredrag 
om navnet minnelund til kirkeverger 
(G19) om navnet minnelund i januar, 
om hvordan gravplassmyndighetene 
i Norge legger til rette for religiøse 
og kulturelle behov på Nordisk 
seminar i februar samt om nye 
muligheter på gamle gravplasser på 
Norsk forening for gravplasskultur 
sine fagdager i september.

STØRRE OPPGAVER OG  
MILEPÆLER

I januar ble utredningen om livssynsnøy-
tralt seremonirom og fossilfritt krematorium 
levert til kommunen.

Det har fra og med mars vært fokus på trygg 
og smittefri avvikling av gravferder, i sam-
svar med nasjonale og lokale føringer, med 
løpende pandemiberedskap.

Arbeidet er i stor grad digitalisert, bl.a. er 
ordinær postutsendelse stort sett avviklet. Vi 
benytter nå SvarUt til både digital forsendelse 
og utsendelse av papir/brev.

Gravplassmyndighetens nettside har blitt 
oppgradert til ny drakt.

Det nye minnesmerket på Åsane kirkegård. Foto: Gravplassmyndigheten/BKF
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Møllendal kapell. Foto: Gravplassmyndigheten/BKF

I sommer fikk vi etablert bikuber på Møllen-
dal gravplass; en liten, men viktig milepæl.

Det har vært utarbeidet seks tilstandsana-
lyser for gravplasser i 2020, og behov for 
rehabilitering av driftsbygg på Møllendal 
har vært utredet.

PROSJEKTER

Året har vært preget av at det det største 
gravplassprosjekt i BKFs nyere historie, anleg-
gelsen av den 26 daa store Antveit gravplass 
med 4500 graver og all infrastrukturen som 
skal til på en moderne gravplass. Navnet 
minnelund på Anveit er også påbegynt, for å 
kunne stå ferdig samtidig som gravplassen.

Åsane kirkegård har fått det tredje og siste 
minnesmerket i navnet minnelund, med 
144 nye graver. Forprosjekt på nytt minnes-
merke på navnet minnelund i Fyllingsdalen 
gravplass har også blitt gjennomført. Ellers er 
det arbeidet med forprosjekt og utredninger 
på Solheim kapell og mur, navnet minnel-
und på Møllendal, deler av Fana kirkegård, 
Mjeldheim gravplass og gjerde på Møllendal 
gravplass.

Det har vært utført arbeider med masseut-
skiftning på Loddefjord gravplass og Solheim 
gravplass, og arbeidet med å etablere vann-
målere på alle gravplassene har fortsatt i 2020.

Det har videre vært arbeidet med regulerin-
gen av Tennebekk gravplass, og utredning 
av kjøreporter på gravplassene. På grunn av 
de store arbeidene med Antveit gravplass er 
flere av de planlagte prosjektene på Møllen-
dal gravplass utsatt til 2021.

På Møllendal krematorium er begge ovner 
rehabilitert. En ovn er bygget om for å kunne 
ta imot større kister.

BRUKERTILFREDSHET

I 2020 ble en tilfredshetsmåling utført av 
Respons Analyse. En forskjell fra tidligere 
års undersøkelser var at istedenfor et repre-
sentativt utvalg fra et registrert panel, har 
Respons Analyse benyttet et representativt 
uttrekk av innbyggere for telefonintervju, 
som del av en omnibus-undersøkelse. Antall 
respondenter (800) er lik tidligere år, og de 
fem påstandene det skulle tas stilling til var 
lik tidligere undersøkelser.

• Over halvparten (55 %) av 
respondentene er enig i at Bergens 
gravplasser er godt vedlikeholdt, med 

Bergen kirkelig fellesråd – årsmelding 2020 25



21/21 Årsmelding 2020 - 21/02204-2 Årsmelding 2020 : Årsmelding 2020

gode grøntanlegg og beplantning. 
Andelen øker i takt med alder.

• Flertallet (68 %) av respondentene 
opplever at kommunens innbyggere 
som dør, gravlegges med respekt, 
uavhengig av religion eller 
livssyn. Kun 1% er uenig i dette.

• 7 av 10 (72 %) har tillit til at 
Gravplassmyndigheten i Bergen 
tilrettelegger for verdige gravferder for 
alle som dør og gravlegges i Bergen. 
En andel på 2% er uenig i dette.

• 2 av 10 (22 %) er enig i at de er godt 
informert om Bergens gravplasser, 
og om hvem som har ansvar for 
kapell, gravplasser og kremasjon 
i Bergen. 47% er uenig i dette.

• Omtrent halvparten av 
respondentene (55 %) (51 % i 2019) 
oppgir en form for kjennskap 
til Gravplassmyndigheten i 
Bergen. Blant de eldste (60 
år +) er kjennskapen størst.

• Resultatene avviker ikke vesentlig 
fra undersøkelsen i 2019.

Gravplassutvalget på befaring på Storetveit kirkegård. Foto: Gyrid Cecilie Nygaard

På Møllendal er det blitt satt opp bikuber på gravplassen.  
Foto: Gravplassmyndigheten/BKF
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Nøkkeltall  
Gravplassmyndigheten 2020

Antall døde bosatt  
i Bergen Kommune 2086

Kremasjoner  
Møllendal krematorium 2158
Herav  
utenbys (27,5 %)  593 

Utførte  
begravelser 478
Herav  
utenbys (3 %) 14
Utenbys tildelt  
ny kistegrav 9
Godkjente 
gravminne søknader 1622

Unike besøkende 
gravplass.no 28 267
Sidevisninger  
gravplass.no 324 338

Gravlagt i anonym 
minnelund 23

Gravferder overlatt  
til kommunen 21

Urner utlevert til  
askespredning i 2019 83

Antall seremonier  
i kapellene 697

Tildelte festegravsteder 
(dobbelgrav) 69

Tilviste og reserverte 
urner i navnet minnelund 174
Herav utenbys

Utførte  
urnenedsettelser 1435 
Herav  
utenbys (4,5 %) 64
Utenbys tildelt  
ny urnegrav 20 

(5,5 %)  10
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Kirkevergens 
administrasjon
Stabsområdene i kirkevergens administrasjon tar seg av 
kirketorg, arkiv, IKT, økonomi, kommunikasjon og HR.

Det nye Kirkens hus Bergen i Marken 34 på åpningsdagen i mars. Foto: Gyrid Cecilie Nygaard/BKF
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Administrasjonsavdelingen
Administrasjonsavdelingen ved fellesrådets kontor i 
Kirkens hus Bergen 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. Noen 
av de ansatte på Kirketorget har i tillegg 
oppgaver som prostesekretær, betjening av 
sentralbordet og arkivarer. Prostesekretær 
har ansvar for kunngjøring av gudstjenester 
i avisene, og er sekretær for prostene i deler 
av stillingen. Da kirkevergens administrasjon 
flyttet til Kirkens hus i Marken i februar 2020 
ble det etablert resepsjon med sentralbord. 
En av de ansatte på Kirketorget har hatt 
ansvar for betjening av denne. 

ARKIVANSATTE har ansvar for oppfølging 
av arkiv for BKF, menighetene og prostene. 
I 2020 har det vært fokus på opplæring i 
Public 360, som ble innført i 2019. Samtidig 
har det gamle arkivet i Acos blir klargjort 
for deponering hos Arkivverket og Bergen 
byarkiv.

IKT. Bergen kirkelige fellesråd er ansvarlig for 
kontorhold for alle ansatte i menighetene 
i Bergen. Det innebærer også ansvar for 
dataprogram, IT-utstyr, telefoni og nettverk. 
I tillegg gis det lokal brukerstøtte, opplæring 

og administrasjon av fagsystemer. Fornying 
av utstyr: Det har lenge vært for lav hastighet 
på internettlinjer til menighetenes lokaler. I 
2020 har vi fått på plass fiberkabler til 16 nye 
lokasjoner. I tillegg er det hentet inn tilbud 
på fiber/4G-løsning på resterende, slik at 
alle skal ha tilfredsstillende linjer i løpet av 
kort tid. Høsten 2020 ble det innført nytt 
telefonisystem, fasttelefonene er erstattet 
med mobiltelefoner og IP telefoner på PC. 
Med innføring og oppsett av nytt telefonisys-
tem ønsker vi å øke tilgjengeligheten og 
service for alle som henvender seg til kirkene 
i Bergen.

DIGITALISERING. I 2020 oppgraderte vi, via 
Kirkepartner, til Microsoft 365. Alle ansatte har 
fått fullbruker på Teams som møteplattform. 
Dette var planlagt, men ble fremskyndet 
i forbindelse med at pandemien førte til 
økt behov for digitale møteplasser. BKF IT 
har bidratt med hjelp og veiledning under 
innføringen. I forbindelse med internkontrol-
larbeidet, ble det i 2020 utarbeidet et digitalt 
kvalitetssystem der alle rutiner og skjema 
er samlet i et SharePoint-område. Dette er 
tilgjengelig for alle ansatte i kirkene i Bergen.
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Økonomiavdelingen
Økonomiavdelingen har ansvar for å tilret-
telegge økonomiarbeidet slik at fellesråd 
og administrasjon har en forsvarlig og god 
økonomistyring, 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.

Våren 2020 ble regnskapsførervirksomheten 
i Akasia solgt til Tet (senere Aider), og BKF 
inngikk avtale med Aider om leveranse av 
regnskapstjenester for BKF og menighetene i 
Bergen fra 1. april. Avtalen er inngått i henhold 
til rammeavtale (etter avrop) mellom Aider 
og Den norske kirke. Aider er regnskapsfører 
for DNK og cirka 100 fellesråd og menigheter.

1. mai tok vi i bruk nytt regnskapssystem: 
Xledger. Det er vår vurdering at Xledger er et 
godt verktøy for økonomistyring og kontroll, 
som også gir muligheter for effektivisering 
av økonomiarbeidet.

Bytte av både regnskapsfører og regnskaps-
system vil alltid være en krevende prosess 
med nye rutiner, kontaktpersoner og arbeids-
prosesser, og dette arbeidet ble ikke mindre 
krevende midt i koronapandemien hvor all 
kommunikasjon og opplæring har skjedd 
digitalt. Det er lagt ned en betydelig arbeids-
innsats både i kirkevergens administrasjon 
og menighetene i implementeringsfasen.

I tillegg til løpende driftsoppgaver og imple-
mentering av nytt økonomisystem, har øko-
nomiavdelingen dette året hatt særlig fokus 
på leveranse av økonomisk informasjon i 
forbindelse med den pågående nedbeman-
ningsprosessen. Høsten 2020 godkjente fel-
lesrådet nye økonomireglement for de fleste 
menighetsrådene i Bergen. Reglementene 
er utarbeidet med utgangspunkt i en felles 
mal utarbeidet av BKF.
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Kommunikasjon
Kommunikasjonsrådgiveren i Bergen arbei-
der med kommunikasjon både eksternt og 
internt, og holder kontakten med Bjørgvin 
Bispedømme og kommunikasjonsavde-
lingen i Kirkerådet, samt med menighetene 
i Bergen.

Det gjennomføres fortløpende kursing i bruk 
av nettsidene, og i høsten 2020 arrangerte 
BKF flere andre kurs, blant annet skrivekurs 
og kurs i mediehåndtering. Det er fint å ha 

en møteplass for dem som arbeider med 
informasjon i menighetene. I 2020 ble året 
sterkt preget av pandemien. Det fikk mange 
menigheter og BKF til å løfte sin digitale 
kompetanse. Mange menigheter lykkes 
godt med digitale satsninger, og har hatt 
direktesendte konfirmasjoner, gudstjenester, 
startet opp med podcaster og sendt digital 
søndagsskole. BKF ønsker å tilrettelegge for 
kursing og opplæring i dette, og mye skjer 
allerede med nasjonale webinarer.  

KIRKEN I PRESSEN
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Domprost Gudmund 
Waaler måtte bytte ut 
gudstjenesten i 
Domkirken som var 
koronastengt med 
«drive-in» på toppen av 
Bygarasjen. 
TRYGVE OPHEIM 
trygve.opheim@bt.no

foto ØRJAN DEISZ 

Etter planen skulle domprost 
i Bergen domkirkes menighet, 
Gudmund Waaler, ha holdt 
gudstjeneste i Domkirken første 
påskedag klokken tolv. 

I stedet ble det gudstjeneste 
for biler på et parkeringshus.

– Det blir selvsagt spesielt. 
Men det blir fint å feire første 
påskedag ute i friluft på «byens 
tak», sa Waaler i forkant av guds-
tjenesten.

– Mange folk
Etter gudstjenesten sier dom-
prosten at han er fornøyd. 

– Det var mange folk og god 
stemning. Folk kom ut av bilene 
i etterkant, og det virker som de 
hadde det fint, sier Waaler. 

Under talen første påskedag 
la han vekt på at Gud er overalt. 
Det var et budskap som det var 
ekstra spesielt å forkynne på 
et parkeringsdekk av sement,  
forteller domprosten. 

– Evangeliet hører hjemme 
hos folk i byen, ikke bare i glit-
ter og stas i gamle kirker. Jesus 
var en mann av folket, som levde 

blant folk – ikke i sus og dus, sier 
han. 

Gudstjenesten hadde likevel 
et dramatisk bakteppe, ettersom 
flere av kirkene er stengt om-
trent for første gang siden de ble 
bygget, forteller domprosten. 

– Det er smertefullt på en 
måte. Samtidig er det desto 
viktigere at man kan samles 

på andre arenaer, sier Waaler, 
og berømmer Bergen kino for  
invitasjonen. 

Begeistret
– Dette er kjempeflott. Første 
påskedag er den viktigste dagen 
i året, sier Karianne Hatlevik 
Weltzien. 

Hun sitter i forsetet på bilen 
sammen med mannen Anders 
og datteren Selma på seks  
måneder. 

Weltzien sier at hun nærmest 
får følelsen av å være en del av 
animasjonsfilmen «Biler». 

– Det kommer en sjel i bilene, 
plutselig. Det er en helt annen 
følelse å være her, og få være 
aktiv del av gudstjenesten, sier 
hun. 

På fanget sitter seks måneder 

gamle Selma og ser begeistret 
på den store, lysende skjermen 
som har blitt satt opp på toppen 
av Bygarasjen.

Der vises sakristiet, som har 
blitt rigget til på en scene ved 
siden av skjermen. 

På skjermen vises nå prest 
Øyvin Rudolf Sønnesyn Berg, 
som til vanlig holder til i  
St. Jakob kirke.

– Dette er veldig gøy! Det er 
nesten absurd å si det, sier Berg. 

Stemmen formidles ut gjen-
nom radioanleggene til de rundt 
hundre bilene som har møtt opp 
i parkeringsanlegget, og flere bi-
lister tuter anerkjennende. 

– Godt å være sammen
Anders Hatlevik Weltzien, som 
selv jobber som ungdomsarbei-
der i Birkeland menighet, sier 
han har fulgt flere TV-guds-
tjenester den siste tiden. 

Han sitter klar med salme-
boken i det gudstjenesten veks-
ler over i lovsang, og tonene til 
salmen «Påskemorgen slukker 
sorgen» kan høres over lyd-
anlegget. 

– Dette er veldig fint. Det er 
godt å komme til et sted å være 
sammen, i stedet for å sitte i 
stuen. 

Like ved har venninnene 
Susanne Asphaug (18) og Rikke 
Samdal (18) parkert rett foran 
scenen. 

Susanne går vanligvis bare i 
kirken på julaften og i høytiden, 
og fikk høre om «drive-in»-
gudstjenesten på Facebook.

– Det er ganske koselig, sier 
hun. 

Venninnen Rikke er enig. 
– Det er koselig og en uvanlig 

opplevelse, sier hun. 
Møtet på Bygarasjen ble 

også overført på nett. Flere av 
 sendingene til kirken har den 
siste tiden slått godt an på de 
digitale flatene. Andakter som 
vanligvis ville nådd ut til et 
titalls personer, når nå ut til 
tusenvis, forteller domprosten. 

Waaler tror kirken gjør seg 
verdifulle erfaringer i denne 
tiden.

– Mange i kirken er flink til 
å formidle, og vi har et vell av 
 dyktige musikere. Vi har oppda-
get at det finnes et rom for dette. 

Anders Hatlevik Weltzien har funnet frem salmeboken for anledningen. 
Konen Karianne Hatlevik Weltzien har datteren Selma på seks måneder 
på fanget. 

Domprost Gunnar Waaler tror kirken har gjort seg verdifulle erfaringer 
med alternative møteformer den siste tiden. – Vi har oppdaget at det 
finnes et rom for dette, sier han. 

– Jesus var en 
mann av folket

St. Jakob-prest, Øyvin Rudolf Sønnesyn Berg (til v.), Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug og domprost Gudmund Waaler forbereder seg på en uvanlig 
gudstjeneste. 

Det kommer en sjel 
i bilene, plutselig. 
Karianne Hatlevik Weltzien
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Klar for å dele juleevangeliet: Her skal Slettebakken menighet holde julegudstjeneste på julaften. Der er det plass til 200, og alte-
ret blir på et lastebilplan foran kirken. Sokneprest Thor Brekkeflat og kapellan Lars Petter Eide skal stå for gudstjenesten. FOTO: KAI FLATEKVÅL

– Jeg tror dette blir 
fint. Jeg gleder meg til 
å synge «Deilig er 
jorden» under åpen 
himmel.

Bente-Line SveLLingen 
Marie SkarpaaS karLSen
tips@ba.no

Det sier sokneprest i Slettebak-
ken menighet, Thor Brekkeflat.

Julaften inviterer han og me-
nigheten til to utendørsguds-
tjenester utenfor kirken på Slet-
tebakken. Brekkeflat skal stå på 
et lasteplan og holde en guds-
tjeneste etter vanlig oppskrift.

– For at flest mulig skal få mu-
ligheten til å delta på gudstje-
neste julaften, holder vi dem 
utendørs i år. Da kan vi ha 400 
personer i stedet for 100. Vi har 
åpnet for påmelding for 150 
personer til hver gudstjeneste, 
slik at noen plasser er åpen for 
dem som ikke har meldt seg på, 
forklarer Brekkeflat. 

Betydelig færre plasser
Per søndag ettermiddag er den 
ene gudstjenesten fulltegnet, 
mens den klokken 1600 har 
rundt 60 ledige plasser. (Se liste 
nederst i saken.)

Til vanlig ville mellom 700 og 
800 personer deltatt på jul-
aftengudstjenestene i Slette-
bakken kirke. Samlet sett i 2019 
deltok anslagsvis 30.000 kirke-
gjengere i Bergens kirker, ifølge 
Bergen kirkelige fellesråd.

Mens det i fjor var rundt 70 
gudstjenester 24. desember, er 
det i år nærmere 100. Men med 
dagens koronarestriksjoner, vil 
det likevel være betydelig færre 
som får plass i en av byens kir-
ker på julaften.

I tillegg til på Slettebakken, 
blir det utegudstjeneste ved 
Solheim kirke og på kirketom-
ten i Sædalen.

– Dette var det beste vi kunne 
få til slik situasjonen er nå. Tak-
ket være de mange, flinke frivil-
lige i menigheten får vi dette til. 
Jeg tror dette kommer til å bli en 
magisk opplevelse. Jeg gleder 
meg, sier Brekkeflat med et smil.

Må kle seg skikkelig
– Hvordan har kirkegjengerne 
reagert på at dere skal ha ute-
gudstjeneste?

– Dette vil folk ha med seg. De 
over 90 år spør om vi har sitte-
plass til dem, mens andre sier 
de kan slå seg ned på rullato-
ren. Det er god respons på pla-
nene våre, sier soknepresten.

Selv om han har hatt gudstje-
nester ute tidligere, og viet folk 
en rekke ulike steder, er det før-

 � Thor har fremdeles plass:

kirkene nesten 
fulle julaften 

ste gang han holder utendørs 
gudstjeneste midt på vinteren.

– Jeg må kle meg godt. Det er 
noe eget med å ha gudstjeneste 
ute. Jeg tror dette blir fint, sier 
Brekkeflat.

Nesten fulltegnet
Påmeldingen til gudstjeneste-

ne på julaften startet tirsdag 
klokken 1200 denne uken, og 
de fleste steder er allerede 
gudstjenestene fulltegnet.

Mange menigheter har også 
planlagt flere gudstjenester 
enn vanlig, slik at det blir plass 
til flest mulig i løpet av julaften. 
For eksempel har Birkeland 

menighet syv gudstjenester på 
julaften.

Tre steder blir det altså ute-
gudstjeneste, og en rekke me-
nigheter strømmer også guds-
tjenestene sine på nett. 

På Solheim og i Slettebakken 
blir det dessuten julemiddag.

– Vi har dekket til 40 perso-

ner, men kun 20 er påmeldt så 
langt. Dette er første gang vi 
gjør, og vi gjør det siden Bymi-
sjonen ikke kan ha sitt store ar-
rangement i Korskirken som 
normalt. Jeg håper flere vil spi-
se middag med oss, da må de 
bare ta kontakt med menighe-
ten, oppfordrer Brekkeflat.

AntAll ledige plAsser
Menighet Ledige plasser: 
Arna Én ledig plass kl. 1300, ellers fullt
Bergen domkirke Fulltegnet
Birkeland Få plasser igjen
Biskopshavn Få plasser igjen
Bønes Så godt som fulltegnet
Eidsvåg Fulltegnet
Fana Fulltegnet
Johanneskirken Fulltegnet
Fridalen 28 ledige klokken 1600
Fyllingsdalen, Lynghaug skole 80 ledige til tre gudstjenester
Haukås nærkirke, NLA Fulltegnet
Landås Fulltegnet
Laksevåg Fulltegnet
Loddefjord 57 ledige plasser
Mariakirken Fulltegnet
Nygård Fulltegnet

Menighet Ledige plasser: 
Nykirken Ti ledige kl. 1300, ellers fullt
Olsvik  Ti ledige plasser igjen
Salhus Fulltegnet
Sandviken 74 ledige, men fullt kl. 1430
Skjold Fulltegnet
Slettebakken 63 ledige til utegudstjeneste kl. 1600
Storetveit Fulltegnet
Sædalen 39 ledige til utegudstjeneste
Sælen Ikke kjent
Søreide Fulltegnet
Ytre Arna Ikke kjent
Ytrebygda Tre ledige kl. 1600, ellers fullt
Årstad Fulltegnet
Åsane kirke Fulltegnet
Åsane gamle kirke Fulltegnet
NB! Denne listen ble laget søndag ettermiddag, og BA tar forbehold om endringer.
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En annErlEdEs gudstjEnEstE: Sogneprest i Olsvik menighet, Gunnar Kolaas, har de siste ukene ikke holdt noen gudstjenester eller andakter. I påsken setter de i gang igjen, 
men det skjer på internett og på parkeringsplassen utenfor kirken. foto: Rune Johansen

PåskEPod: 
Sogneprest i Birke-
land kirke, Kjersti 
Gautestad Norheim, 
her sammen med 
Andreas Hatlevik 
Weltzien, skal lage 
podkastepisoder til 
hele påskehøytiden. 
FOTO: PRIVAT

PakkEr: Biskopshavn 
har laget over 100 forun-
dringspakker til barn. I 
påsken får de bryne seg på 
litt påskeoppgaver og lese 
påsketekster. foto: 
Biskopshavn menighet

Kirkene har blitt nødt til å 
tenke helt nytt denne pås-
ken. Det har resultert i blant 
annet drive in-gudstjeneste, 
daglig podkast og forun-
dringspakker. 

Bergen: – Dette har vi aldri gjort før, 
så det blir spennende! sier Gunnar Kola-
as, sogneprest i Olsvik.

Sist gang han holdt en gudstjeneste 
var 8. mars, få dager senere ble det inn-
ført en rekke tiltak som gjorde at man 
ikke kunne være sammen i større for-
samlinger. Nå sitter sognepresten på 
hjemmekontor.

– Vi blir kontaktet av mange, og kon-
takter også mange. Vi merker at det er 
en del som savner sin lokale kirke, og nå 
som påsken er her må vi finne på noe, 
sier Kolaas.

Sammen med resten av staben har de 
funnet ut at de skjærtorsdag og langfre-
dag skal streame gudstjenestene, mens 
de 1. påskedag steller i stand en drive in-
gudstjeneste på parkeringsplassen 
utenfor kirken

– Vi har et mobilt alter, og vil oppmun-
tre folk til å ta med flokken sin i biler og 
møte opp, sier sognepresten.

– Det blir gudstjeneste uansett vær?
– Om jeg må ta på sydvest eller ha para-

ply har ikke noe å si. Vi får be om godt og 
tjenlig vær, slik man gjorde før i tiden!

Forundringspakker
Biskopshavn menighet skal de legge ut 
gudstjenester på Facebook, slik som 
mange kirker gjør og har gjort den siste 

tiden. Men de har 
også valgt å ha en an-
nen tilnærming til de 
som vanligvis deltar 
på kirkens arrange-
menter:

– Jeg har en barne-
klubb hver mandag, 
men nå kan jeg ikke 
møte dem. Derfor har 
jeg tilbudt meg å lage 
forundringspakker 

med oppgaver, hilsener og litt andre 
ting i, forteller Hilde Helen Trovåg, 
som er trosopplærer i Biskopshavn 
menighet. Hun har allerede delt ut 
over 100 slike forundringspakker.

– Alle pakkene er litt forskjellig, og 
jeg henger dem på et tre utenfor kirken, 
hvor de kan hente pakkene sine, forkla-
rer Trovåg.

På utsiden av kirken har de også laget 
til et påsketre, som de har bedt folk om 
å pynte opp. 

– Det har allerede kommet opp noen 
egg og påskekyllinger, så det kommer til 
å bli veldig fint, sier hun.

Lager podkast
Sogneprest i Birkeland menighet, Kjer-
sti Gautestad Norheim, forteller at også 
de har måttet tenke helt nytt denne pås-
ken:

– Vi skal strømme noen gudstjenester, 
legge ut noen videosnutter for barn og 
lage en daglig podkast som handler om de 
ulike dagene i påsken, forteller Norheim.

Sammen med ektemannen Bård Eirik 
Hallesby Norheim, Andreas Hatlevik 
Weltzien og Amund Nyhammer Hosøy 
skal de produsere podkast i kirkens lo-

 Skal ha drive in-gudstjeneste
kaler, som skal publiseres daglig gjen-
nom hele høytiden.

Imponert
Kirkeverge i Bergen kirkelige fellesråd 

(BKF), Asbjørn Vilkensen, forteller at 
han ser mye kreativitet i de ulike menig-
hetene:

– Jeg er imponert og positivt overras-
ket over hva folk får til og hvor kreative 
de er, skryter han.

Han forteller at han i samtaler med 
menighetene har fått et inntrykk av at 
det er mange som nå savner tilhørighe-
ten i kirken.

– Det er sårt for mange at vi ikke kan 
møtes slik som vi vanligvis gjør. Derfor 
er jeg glad for at kirkens ansatte gjør mye 
for å kompensere for nettopp dette. På 
den måten føler ikke folk seg glemt, sier 
Vilkensen.»

marie s. 
karlsen
marie.karlsen@ba.no
Mob.: 970 22 302

Presseklipp i påsken 2020 i BA, Dagen og BT handlet om drive-in gudstjenester ulike steder i Bergen.1

BT skriver om hva som skjer 
med Nykirken.
3 BA lager en sak om 

Slettebakken som planlegger 
utegudstjenester på julaften.

42 BT skriver om åpningen av 
Kirkens hus i Marken 34.

4

1

2 3BERGENS TIDENDETIRSDAG 18. FEBRUAR 202030

PÅL ENGESÆTER, folk@bt.no

I dag har Frøydis, Frode og 
Fatima navnedag.  NTB

Jeg er dømt til å være fri.
JEAN-PAUL SARTRE, FRANSK FILOSOF 

OG FORFATTER

DAGENS NAVN

DAGENS GULLKORN

90
Gunvor Lunde,  
5143 Fyllingsdalen
Magne Snilstveit,  
5473 Snilstveitøy

80
Ingrid Oddbjørg Erlandsen 
Amland, 5259 Hjellestad
Jennifer Kathleen Dreyer,  
5704 Voss
Arvid Eriksen, 5018 Bergen
Kjell Flatekval, Eidslandet
Margot Haugland,  
5937 Bøvågen
Gerd Johanne Høvik,  
5371 Skogsvåg
Reidulf Magne Kjørsvik,  
6868 Gaupne
Eva Rebekka Fossdahl 
Klaussen, 5145 Fyllingsdalen
Aud Karin Skulstad,  
5135 Flaktveit
Berit Kirsten Unneland,  
5130 Nyborg
Sjur Jarl Walle,  
5144 Fyllingsdalen

70
Gretha Faye Anfinsen,  
5098 Bergen
Jostein Dalheim,  
5101 Eidsvågneset
Meryem Demir,  
5350 Brattholmen
John Patrick Haukeland,  
5163 Laksevåg
Geir Helge Heimdal,  
5445 Bremnes
Kari Indrebø, 5115 Ulset
Fridtjov Martinessen,  
5179 Godvik

Dau van Nguyen,  
5252 Søreidgrend
Gunhild Pettersen,  
5172 Loddefjord
Walther Rasmussen,  
5141 Fyllingsdalen
Torill Markussen Ringheim,  
5710 Skulestadmo
Jan Einar Seim,  
5055 Bergen
Oddbjørn Tvedt,  
5918 Frekhaug
Inger Marie Westre,  
5430 Bremnes

60
Inger Johanne Aarland,  
5108 Hordvik
Gabriel Gilberto Campos 
Rojas, 5476 Mauranger
Atle Frugård,  
5416 Stord
Jon Henning Gjerde,  
5221 Nesttun
Bernt Olav Katla,  
5430 Bremnes
Jim Lennert Kvamme,  
5363 Ågotnes
Geir Mykkeltvedt,  
5706 Voss
Kari Andersen Oen,  
5314 Kjerrgarden
Evy Oline Oliversen,  
5337 Rong
Ingvill Ekaas Tingstad,  
5750 Odda
Britt Vartdal,  
5222 Nesttun

50
Svanhild Bekkenes,  
5118 Ulset
Ann-Kitty Bertheussen,  
5955 Lindås
Turid Else Daae, 5307 Ask
Rasa Genotiene,  
5265 Ytre Arna
Øystein Gjerde,  
5440 Mosterhamn
Terje Grøndal, Indre Arna
Kenneth Haugland,  
5722 Dalekvam
Bente Miljeteig Helgesen,  
5416 Stord
Nina Johnsen, 5641 Fusa
Daniel Jaroslaw Konieczny,  
5281 Valestrandsfossen
Odd Rune Kvalheim,  
5956 Hundvin
Jonny Arvidson Lidal,  
6969 Straumsnes
Kenneth Lunner,  
5134 Flaktveit
Helge Johan Dagestad  
Morken, 5058 Bergen
Olav Nygård, 6872 Luster
Even Sætre, 5443 Bømlo
Merethe Thorsen, 5209 Os
Vermund Tveit, 5460 Husnes

I dag fyller 
kunstner og ar
tist Yoko Ono 
(bildet) 87 år,  
lyriker Ketil 
Gjessing 86 år, 
tidl. sjefredaktør 

Tor Axelsen 75 år, skuespiller 
og sanger Cybill Shepherd 70 
år, sanger Randy Crawford 68 
år, tidl. fylkesmann og stats
råd (SV) Helen Bjørnøy, lege 
Tore Lenngren og skuespiller 
John Travolta fyller alle 66 år, 
multikunstner Per Barclay 65 
år, skuespiller Matt Dillon 56 
år, skuespiller Molly Ringwald 
52 år, og fotballspiller Ricardo 
Friedrich er 27 år. NTB

FØDSELSDAGER

JUBILANTER

– Vi vil synliggjøre oss  
i bybildet og gjøre oss 
lettere tilgjengelig for 
folk, sier Tor André 
Ljosland.
PÅL ENGESÆTER 
pal.engesaeter@bt.no

foto RUNE SÆVIG

Det er Bergen kirkelige felles
råd og Bergen domkirke menig
het som flytter sammen. De  
etablerer Kirkens hus i Bergen, og  
flytter inn i det bygget Aleris  
tidligere hadde i Marken 34. 

I kjelleren er det Rema 1000 og 
rett over gaten ligger pinsekirken 
Tabernakelet.

– Dette er et sentralt og lett 
tilgjengelig sted, sier Tor André 
Ljosland, som er kommunika
sjonsrådgiver i Bergen kirkelige 
fellesråd.

De fem sentrumskirkene
Bergen domkirke menighet om
fatter domprost, prester og øvrige 
ansatte og administrasjon for de 
fem sentrumskirkene. 

I menigheten er de fem  
sentrumskirkene Bergen dom
kirke, Mariakirken, Johannes
kirken, Nykirken og St. Jakob 
kirke. Korskirken er ikke med, da 
den er under Kirkens bymisjon.

Bergen domkirke menighet 
flytter fra kontorer på Bryggen 
til Marken.

Bergen kirkelige fellesråd er 
ledet av kirkevergen. Det inn
befatter kirkelig fellesråds  
administrasjon, kirketorget og 
Gravplassmyndigheten.

På kirketorget kan du bestille 
dåp, bryllup og gravferd. Fellesrå
det har også ansvaret for oppus
singen av kirkene i byen.

Betjener alle uansett tro 
I Bergen kommune er det  
Bergen kirkelige fellesråd som har 
ansvar for gravplassforvaltnin
gen på vegne av alle innbyggerne. 
Gravplassmyndigheten i Bergen 
forvalter dette ansvaret, og betje
ner alle byens innbyggere uavhen
gig av tros og livssynstilknytning. 

– Alle enten du er kristen eller 
ikke, kommer du i kontakt med 
gravplassmyndigheten en gang 
i livet. Det gjelder både om du 
skal gravlegges eller kremeres. 
For de fleste går denne kontakten  
gjennom et begravelsesbyrå, sier 
Ljosland.

Hos gravplassmyndigheten i 
Bergen får du informasjon og vei
ledning i forbindelse med det prak
tiske og administrative knyttet til 
gravferder, graver, livssynsnøy
trale seremonirom og kremasjon.

Fra bortgjemt til møtepunkt
Rundt 70 prosent av alle bergen
sere er med i Den norske kirke, 
likevel er det få som vet hvor de 
har holdt  hus.

KIRKENS HUS I MARKEN: Her i det oransje murhuset i Marken 34 åpner Kirkens          hus i Bergen i mars.

Her kommer Kirkens hus i Bergen

LAV TERSKEL FOR KONTAKT: – Målet er at det skal bli lettere for folk 
å få kontakt med oss, sier Tor André Ljosland. Skiltene til Den norske 
kirke er fortsatt ikke skrudd opp verken innvendig eller utvendig, men 
den 3. mars skal alt være på plass.
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FOLK: BT bringer gjerne minneord, jubilantomtaler og lignende. Tekstlengden bør ikke overstige 2000 tegn.
KONTAKT: E-post: folk@bt.no eller telefon 5609 5500.

RUNDE DAGER: Dersom du har rund dag, 50 år eller eldre i denne eller neste måned, og ikke ønsker navnet ditt på 
listen, kan du reservere deg på: www.bt.no/jubilant senest fire virkedager før.

NITO Hordaland holdt sitt årsmøte 13. februar.  Årsmøtet valgte 
nytt avdelingsstyre og Roar Mathisen fra Fana ble ny leder av 
NITO Hordaland. 

Avdelingen kan vise til en medlemsvekst på 2,5 prosent i 2019, 
og det er nå 9900 medlemmer i NITO Hordaland. Det har vert 
stor aktivitet og det har vert rundt 2500 medlemmer på kurs og 
andre aktiviteter i 2019.

NYTT STYRE I NITO

 Her i det oransje murhuset i Marken 34 åpner Kirkens          hus i Bergen i mars.

– Om du spurte folk på gaten 
om hvor vi hørte til før, ville trolig 
nesten ingen vite det. Vi var oppe 
i 3. etasje i Aasegården, og selv om 
det var sentralt, var vi ikke synlige 
i bybildet, sier Ljosland.

Ljosland sier at kostnadene 
med å samlokaliseres i Marken, 
ikke er stort større enn de kost-
nadene de hadde fra tidligere. Og 
han håper Kirkens hus vil gi en 
del synergieffekter. Han tror det 
blir lettere å lage til møteplasser 
og sammenkomster her om kvel-
dene, og at de kan lære av hver-
andres arbeid.

Rundt 60 personer, omtrent 
like mange fra Bergen domkirke 
menighet og som fra Bergen  
kirkelige fellesråd, får sin arbeids-
plass i Kirkens hus.

Den 3. mars skal alle være på 
plass. Da blir det offisiell åpning 
med blant annet statsråd Kjell 
Ingolf Ropstad, kirkeverge  
Asbjørn Vilkense og domprost 
Gudmund Waaler.

Her kommer Kirkens hus i Bergen

FLYTTING PÅGÅR: Inne i Kirkens hus pågår flyttingen for fullt. Hilde 
Tetlie har funnet igjen kassen sin med vitnemål og kvitteringer. Tor 
André Ljosland holder døren. 

NITO-STYRET: Det nye avdelingsstyret i NITO Hordaland  
fra v. Kristian Botnen, Guro Fjellhaug, Rune Mo, Elin H. Gullbrå, 
Roar Mathisen, Berit S. Sandven og Frode Prestegard.

Gamle kuriøse annonser

ØLRYKTET: Bergens Tidende 1902.

BARNEVOGN: Skal det være en kurvbarne-
vogn? Bergens Tidende 1915

KUNDENS EGET SKINN: Bergens Tidende 
1972

 
Fra Håvard Mossiges samlinger
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739 407
SIDEVISNINGER PÅ NETTSIDENE I 2020

KJØNN SØKEORD

(fellesrådet og menighetene  
på kirkepartnerplattformen)

Menn 32,7 %
Kvinner 67,3 %

Mest populære søkeord:(Brukere av nettsiden)

dåp 
konfirmasjon 
menighetsblad 
gudstjeneste 
påmelding

HRavdelingen 
HR-avdelingen skal være en ressurs for 
menighetene og administrasjonen i forbin-
delse med personalforvaltningen. Det har i 
2020 vært jobbet målrettet med å skape en 
helhetlig, tydelig og forutsigbar personalpoli-
tikk gjennom HMS-arbeid, kompetansetiltak 
og arbeid med interne regelverk.

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK

Kompetansehevende tiltak er gjort gjen-
nom at ansatte får tilbud om kurs osv. enten 
gjennom BKF som arbeidsgiver, gjennom 
bispedømmekontoret eller andre samar-
beidsorgan. Noen ansatte har fått tilrettelagt 
for videreutdanning, og det har også vært 
lagt vekt på lederutdanning/kursing for 
administrasjonsledere. Det har ikke vært 

holdt innføringskurs for alle nyansatte i 2020 
grunnet koronapandemien.

KONTAKT MED TILLITSVALGTE

Det har vært godt samarbeid med tillitsvalgte 
i 2020. Det har vært 3 ordinære drøftingsmø-
ter i løpet av året, samt 4 drøftingsmøter i 
forbindelse med nedbemanningsprosessen. 
Saker som har blitt drøftet er bl.a. IT-utvikling, 
ny telefoniavtale, gjennomsnittsberegning 
av tillegg, arbeidstidsplanlegging i forbin-
delse med koronautbrudd, samt revidering 
av personalhåndbok.

Nedbemanningsprosessen har naturlig nok 
hatt stort fokus siste del av 2020.
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REKRUTTERING

Det har vært fem stillinger offentlig utlyst 
i 2020. Utover dette har det vært interne 
forflytninger og utvidelse av stillinger for 
deltidsansatte i stedet for å gå til offentlig 
utlysning. I alle tilsettingsprosessene har 
det vært tett kontakt med menighetsråd 
og/eller nærmeste leder og tillitsvalgte. Det 
har vært åpen og grundig saksbehandling 
og drøftingsmøter med representanter fra 
menighetsråd og tillitsvalgte før sakene har 
gått videre til tilsettingsvedtak hos Kirke-
vergen.

Antall rekrutteringer har vært svært lavt i 
2020, med liten turnover. 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET  
OG IA-ARBEIDET

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

• En sentral del av HMS-arbeidet 
er å kartlegge og vurdere risiko. 
Gjennom ulike tiltak er det i 2020 
blitt gjennomført kartlegging, 
risikovurdering og forebygging.

• BKF har pr. 31.12.2020 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 2020 
organisert i fem verneområder: 
Kirkevergens administrasjon, 

Fana prosti, Bergensdalen prosti, 
Domprostiet og Åsane prosti. Nye 
verneombud har gjennomgått HMS-
kurs i regi av bedriftshelsetjenesten.

• Det har vært holdt 4 vernemøter 
i løpet av 2020, og 4 møter 
i Arbeidsmiljøutvalget.

• Det ble utarbeidet en HMS-
handlingsplan i samarbeid med 
bedriftshelsetjenesten, vernetjenesten 
og arbeidsmiljøutvalget, som er viktige 
samarbeidspartnere i HMS-arbeidet.

• Tiltak i IA-arbeidet 2020 
har blant annet vært:

• Sommerfest 18.06.20 for alle ansatte 
i BKF og for prestene i Bergen.

• HMS-runder (vernerunder 
høsten 2020)

• Arbeidsplassvurdering

• Stabsutviklingsarbeid

• Avvikshåndtering

• Mange tiltak har blitt utsatt 
på grunn av korona.

• HR-avdelingen har vært aktiv i 
smittevernarbeidet med deltakelse 
i krisestab, informasjon ut til ansatte, 
og kursing av medvirkende på 
gudstjenester og kirkelige handlinger.

BEDRIFTSHELSETJENESTEN 

Salutis HMS har avtale med BKF og har bl.a. 
levert ergonomiske arbeidsplassvurderinger, 
vaksinasjon av kirketjenere (Hepatitt B og 
stivkrampe), og individuelle oppfølginger, 
som for eksempel vurdering av arbeidskapa-
sitet. I tillegg har de levert psykologtjeneste, 
rådgivning og konflikthåndtering.

De har også deltatt på vernemøter og møter 
i Arbeidsmiljøutvalget.
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SYKEFRAVÆR 2020

For 2020 hadde BKF et mål om et sykefravær 
på 6 %. Generelle faktorer bak sykefravær er 
svangerskapsrelatert og kjente fysiske diag-
noser, mens det i større grad er usikkert om 
det skyldes det psykososiale arbeidsmiljøet.

Sykefraværet totalt for 2020 landet på 4,08 % 
og er betydelig lavere enn foregående år. 
Dette skyldes i hovedsak koronapande-
mien, der man store deler av året har jobbet 
hjemme fra

Flyttingen til Kirkens Hus kan også ha hatt 
en positiv effekt på sykefraværet, med bedre 
kontorforhold og mer egnede møtelokaler, 
med høyere kapasitet. Resultatet av verne-
runden gjenspeiler også disse positive fakto-
rene. Det er likevel først når pandemien er 
over at vi vil se om effekten på sykefravær 
kommer til å vedvare.
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Glimt fra arbeidet

Forundringspakker til 
barna i Biskopshavn

April 2020: I Biskopshavn laget staben til et lite tre 
utenfor kirken der de har hengt opp forundrings-

pakker til barna i menigheten. 

- I vanlige tider har vi kor og barneklubb. 
Isolasjon er ikke lett for noen, men for dem 

som har små barn må det være ekstra 
vanskelig, så da tenkte vi litt over hva vi 

kunne gjøre for barna. Vi fant ut at et tre 
på kirketrappen der vi henger opp forun-

dringspakker kunne være en god ting, for-
teller administrasjonsleder i Biskopshavn, 
Jan-Erik Tangen. Pakkene inneholder en 

hilsen med en andakt for barn, og forskjel-
lige kreative ting som barna kan holde på 

med hjemme. 

-Responsen har vært formidabel! Vi har 
passert godt over hundre pakker, forteller 

Tangen.

Haukås  
– Digital lysmesse
Første søndag i advent er det 
tradisjon for lysmesse med 
konfirmantene i Haukås nærkirke. 
Denne ble som mye annet i 2020 
erstattet med en innspilling som 
ble lagt ut på nett.
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Glimt fra arbeidet

Loddefjord
Digital satsing i koronaåret. Her skal en 
gudstjeneste spilles inn.
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Glimt fra arbeidet

BKFS TO PRISER 
Årets kulturpris 2019 ble tildelt Kultur-
fest i Olsvik kirke for et bredt arrange-
ment med høy kunstnerisk kvalitet som 
ble holdt for 22. gang i fjor. Pionerprisen, 
som skal inspirere nyskapende arbeid 
i kirken ble tildelt klubbene Klubb+ 
og Klubb X'tra i Åsane menighet, to 
klubber for mennesker med psykisk 
utviklingshemming. Begge prisene ble 
delt ut på BKFs sommerfest i juni 2020.

Åsane – Drive in 17. mai
17. mai inviterte Åsane menighet til drive in 
gudstjeneste fremfor Åsane kirke. Barn fra 
Haukedalen skole hadde laget tegninger, og barn 
fra Kyrkjekrinsen skole holdt barnas 17. mai tale. 
Det var også hilsen ved stortingsrepresentant 
Kjersti Toppe. Nyborg brass spilte både i solskinn 
og regnbyger. Gudstjenesten ble avsluttet med 
at vi deltok i den nasjonale avsyngingen av Ja, vi 
elsker. Ca. 300 personer var til stede.
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Åpningsfest i Marken 3. mars

Statsråd Kjell Ingolf Ropstad fikk æren av å åpne det nyoppussede 
Kirkens hus Bergen på gatefest i Marken med boller og brus.  

- Jeg håper bygget kan være med på å sette 
sitt preg på byen og skape interesse. Lykke til 
med det viktige arbeidet dere skal gjøre her, var 
ministerens hilsen på åpningen. Han pekte på 
troen som en naturlig del av det offentlige rom, 
og som en positiv ressurs i samfunnet. 

- Jeg ønsker å anerkjenne Den norske kirke sin 
viktige posisjon i samfunnet. Jeg heier på kirkene 
og det viktige arbeidet som dere gjør her i Bergen. 
Jeg vil si til Bergen kommune: Jeg er glad for å 
høre at det er så godt samarbeid til kirken her. 
Det er imponerende, og er viktig for å sikre vår 
felles kulturarv. Bygget huser Bergen domkirke 
menighet, Gravplassmyndigheten og kirkever-
gens administrasjon. Byråd Katrine Nødtvedt 
(MDG), byråd for kultur, mangfold og likestilling 
gratulerte med nytt bygg i sin tale. - Kirken skal 
være åpen, inkluderende og tilgjengelig. Nå blir 
dere lettere å oppsøke for flere. Når dere i større 

grad blir en del av gåbyen Bergen, er dere også 
på lag med kommunens ønskede byutvikling. 
Det er vi i byrådet svært glade for.

Nødtvedt trakk også frem kirken som en viktig 
bidragsyter til et sosialt arbeid for alle aldersgrup-
per og som en del av byens sentrale kulturaktører. 

- For byrådet og for Bergen er det viktig at Den 
norske kirke får gode arbeidsbetingelser. Jeg 
håper også at kirken fortsetter å være en sterk 
samarbeidspartner i kampen mot klimakrisen. 
Kommunen har både et øye for det dere gjør 
og verdsetter det.

Glimt fra arbeidet
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Foto: Gyrid Cecilie Nygaard/BKF
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(mill. kroner)

Regnskap 
2020

Revidert 
budsjett 

2020

Opprinnelig 
budsjett 

2020
Regnskap 

2019

Investeringer i anleggsmidler             128,4             125,9             136,5           98,2 

Refusjon til menighetsråd                 0,3   

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

Avsetninger               22,6               43,8                   -             56,0 

Årets finansieringsbehov            155,3            173,7             140,5         158,2 

FINANSIERT SLIK:

Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.                -0,1                -0,1             -2,5 

Refusjoner             -25,3             -23,0           -16,8 

Tilskudd til investeringer             -86,6             -87,4              -88,0        -121,4 

Sum ekstern finansiering           -112,0           -110,5              -88,0        -140,7 

Overført fra driftsregnskapet                -2,7                -2,8                   -              -3,2 

Bruk av avsetninger             -40,6             -60,4              -52,5          -14,3 

Sum finansiering           -155,3           -173,7           -140,5        -158,2 

     

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

Investeringsregnskap 

Bergen kirkelig fellesråd – årsmelding 2020 41



21/21 Årsmelding 2020 - 21/02204-2 Årsmelding 2020 : Årsmelding 2020

(mill. kroner)

Regnskap 
2020

Revidert 
budsjett 

2020

Opprinnelig 
budsjett 

2020
Regnskap 

2020

Driftsinntekter -248,4 -248,2 -232,7 -248,0

Driftsutgifter 245,9 244,8 238,4 247,4

Brutto driftsresultat  -2,6 -3,4 5,7 -0,5

Netto finansinntekter/-utgifter -2,6 -2,5 -1,8 -3,9

Resultat før disposisjoner -5,1 -5,8  3,9 -4,4 

Bruk av bundet disposisjonsfond / disposisjonsfond -0,2 - -3,9 -3,6

Avsatt til disposisjonsfond/bundne driftsfond                 2,6                 3,0                   -                4,7 

Overført til investeringsregnskapet                 2,7                 2,8                   -                3,2 

Sum avsetninger                 5,1                 5,8                -3,9              4,4 

    

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

Driftsregnskap 
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(mill. kroner)

Regnskap 
2020

Regnskap 
2019

EIENDELER

Anleggsmidler         1 177,2         1 077,7 

Omløpsmidler             198,8             195,4 

Sum eiendeler         1 376,0         1 273,1 

Egenkapital og gjeld

EGENKAPITAL

Kapitalkonto        -1 177,2        -1 077,7 

Uinndekket i investeringsregnskapet                   -                   4,0 

Investeringsfond           -127,1           -143,6 

Disposisjonsfond             -27,2             -26,3 

Sum egenkapital        -1 331,5        -1 243,5 

GJELD

Kortsiktig gjeld             -44,5             -29,6 

Sum egenkapital og gjeld        -1 376,0        -1 273,1 

Balanse

Fullstendig regnskap med noter og revisors beretning 
finnes på kirken.no. Scann qrkoden for direkte link.
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Bergen kirkelige fellesråd
Fellesrådet er det øverste ansvarlige og styrende organ for BKF. Rådet er sammensatt av én representant fra hvert me-
nighetsråd 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 beslutnin-
ger 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. Fel-
lesrådet har hatt 6 møter og behandlet 71 saker.

Representant Vara Menighet

Bjørg Sveinall Øgaard (bsveinall@gmail.com)  Ellen Marie Martin Birkeland

Hans Martin Svarstad  Bjarte Abilgaard Arna

Christian Nesset  Bjørn Fjeld Bergen domkirke

Bjørn Norstrand  Ingrid Amalia Floen Utbjoem Biskopshavn

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 Nyhammar Laksevåg

Kari Davidsen  Johannes Kvamme Juliussen 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 Geistlig representanter

Harald Berge Breistein Arvid Nilssen Bergen kommune
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Arbeidsutvalg
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 7 møter og 
behandlet 69 saker.

Bjørg Sveinall Øgaard  BKF, leder 

Bjørn Norstrand BKF, nestleder

Asbjørn Valen  

Sølvi Mostraum Krabbedal  

Domprost Gudmund Waaler geistlig repr.

Thor Kalland vara

Hans Martin Svarstad vara

Lodve Giske vara

Signe Sandberg vara

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 37 saker.

Nils Gunnar Toppe leder 

Tord Byrkjeland Berntsen nestleder

Bjarte Flaten

Per Kristian Erdal

Randi Wollan Neuber

Kari Barca Davidsen vara

Tor David Hanson vara

Thor Brekkeflat vara

Kulturutvalget 
Kulturutvalget skal fremme samarbeid mellom me-
nighetsrådenes kulturvirksomhet, stimulere til økt kul-
turaktivitet, samt synliggjøre og dokumentere Dnk som 
kulturaktør i Bergen. Kulturutvalget hadde 6 møter og 
behandlet 26 saker i 2020. Utvalgets budsjett var ca. 
1,9 millioner hvorav 1,3 millioner var koronatiltakspak-
ke fra Bergen kommune for bortfall av inntekter knyttet 
til kulturarrangement og utleie. 

Knut Christian Jansson leder

Kjetil Almenning

Kristin Litlere

Elisabeth Rosendahl Andersen

Hans Martin Svarstad

Tor André Ljosland

Asbjørn Vilkensen

Lars Kristian Stendahl Gjervik sekretær

Kirkebyggutvalget 
Kirkebyggutvalget er et forberedende utvalg for fel-
lesrådet i saker som gjelder forvaltning og utvikling av 
kirkebygg. Utvalget har hatt 2 møter og to befaringer 
og behandlet 17 saker.

Asbjørn Valen leder 

Torstein Sætre nestleder

Per Kristian Erdal 

Tor David Hanson

Torgeir Wiig vara

Malin Backman Von Osten vara

Tord Byrkjeland Berntsen vara

Jostein Aarvik vara
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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 2 saker.

Bjørn Norstrand leder

Asbjørn Valen BKF 

Therese Nesse Mokkelbost

Hans Martin Svarstad  

Signe Sandberg

Lodve Gidske

Geir Møller tillitsvalgte

Nadine Larsen vara tillitsvalgte

Jostein Aarvik vara tillitsvalgte

Sven-Ove Rostrup vara tillitsvalgte

Nina Dale møtesekretær

Gravplassutvalget 
Gravplassutvalget er et forberedende utvalg til felles-
rådet i saker på gravplassområdet. Utvalget har hatt 3 
møter inkludert 2 befaringer og behandlet 17 saker.

Harald Berge Breistein BKF – Bergen  
kommune, leder

Nils Gunnar Toppe nestleder

Tanveer Ahmed Bergen moské 

Ewa Bivand Den katolske kirke

Sivagnanasundaram  
Sathalingam STLB

Thor Kalland BKF

Therese N. Mokkelbost vara, BKF 

Randi Wollan Neuber vara, BKF

Janeke Vatne vara, Human-Etisk For-
bund

Muhammad Azeem vara – Bergen moské

Birgit van der Lans vara, STL Bergen

Jorunn May Johnsen vara, BKF

Inghild Hareide Hansen gravplassjef, sekretær

Anne B. Jønsson Leder gravplassmyndighe-
ten - administrasjon
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Bidrag på nasjonalt nivå
KIRKEVERGEN leder Den norske kirke sitt 
digitaliseringsstyre som har tatt det overord-
nete ansvaret for digitalisering i Dnk. Han 
deltar også i G4 og G21 som er et nettverk av 
kirkeverger i henholdsvis de 4 og 21 største 
kommunene.

KIRKEBYGGSJEFEN har som medlem av 
kirkerådets kulturarvgruppe vært med på å 
utarbeide forslag til nasjonal kirkelig kultur-
arvstrategi og utvikling av et kirkeantikvarisk 
fagmiljø (utredning levert august 2020).  

Kirkebyggsjefen er også medlem av sty-
ringsgruppen for KAs ledernettverk for 
kirkebyggforvaltning.

KIRKELIVSJEFEN er BKF sin representant 
i KAs landsråd. I tillegg er han medlem i 
nasjonalt nettverk for kirkelige kultursenter, 
samt nasjonalt nettverk for unge voksne i 
storby.

ØKONOMISJEFEN bidrar i nettverksmøte 
med de fem største byene. 

ADMINISTRASJONSSJEFEN er med i 
områdegruppen «Styring og ledelse» som 
er en av områdegruppene i arbeidet med 
et digitalt løft i Den norske kirke. I tillegg 
har administrasjonssjefen, sammen med 
gravplassjefen, vært med i gruppen som 
har gjennomført en forstudie av hvordan 
digitalisere bestilling av grav og seremoni. 

GRAVPLASSJEFEN er bidragsyter til og sty-
ringsgruppeleder for forskningsprosjektet 
«Egnet jord til kistegraver». Bidragsyter til, 

samt at gravplassjefen er styringsgruppe-
medlem og områdeleder er aktiv deltaker 
i prosjektgruppe om integrasjon mellom 
fagsystem (gravarkivet) og arkivsystem 
(P360). 

Gravplassledelsen bidrar til digitaliserings-
arbeidet i Dnk; gravplassjefen er medlem 
av Porteføljerådet samt områdeleder for 
gruppen gravplassadministrasjon. Områ-
deleder er medlem i Dnks sikkerhetsutvalg.

Gravplassjefen bidrar i nettverksmøte med 
de fire storbyene og er nestleder i styret i 
Nordisk forening for kirkegårder og kre-
matorier.

LEDER I FELLESRÅDET i Bergen er med 
i Nasjonalt nettverk for fellesrådsledere, 
opprettet i 2017, som skal bistå fellesråds-
ledere i lederoppgaven, og være talerør for 
de folkevalgte lederne inn i ulike kirkelige 
sammenhenger. 

Leder i fellesrådet har vært leder for nett-
verket i Bjørgvin i 2020, og vært med i 
arbeidsutvalget (som består av tre felles-
rådsledere) for nasjonalt nettverk i 2020. På 
nasjonalt nivå har nettverket arbeidet mye 
med faglig støtte knyttet høringer om ny 
kirkeorganisering og vært de folkevalgtes 
kontaktpunkt inn mot prosjektledelsen 
for ny kirkeorganisering. Fellesrådsleder 
deltar i KA sitt landsråd som representant 
for Bjørgvin.

I tillegg er fellesrådsleder styremedlem i 
Kirkepartner. 
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Eierskap
AKASIA 

BKF opptrer på vegne av soknene som eier 
av Akasia AS. På samme vis som BKF er 
eier av kirkebyggene på vegne av soknene 
i Bergen, er BKF eier av Akasia AS. Selska-
pet har ikke andre eiere enn BKF. BKF er 
generalforsamling i selskapet og utøver sitt 
eierskap gjennom generalforsamlingen og 
eierdialogen.

Eierdialogen har primært vært ivaretatt ved 
at styreleder og administrerende direktør i 
Akasia har hatt regelmessige møter med 
fellesrådets leder og kirkevergen. 2020 har 
vært et utfordrende år for Akasia, selskapet 
har måtte gjennomføre store endringer 
for å sikre forsvarlig drift, spesielt av Akasia 
barnehage. Akasia Kirke og Gravplass (AKG) 
har god drift og er den viktigste samarbeids-
partner for BKF på drift og forvaltning av 
kirkebygg og gravplass. 

Gjennom dette krevende året har felles-
rådets leder og kirkevergen vært holdt 
løpende orientert og kommet med innspill 
på eiermøter og i annen kommunikasjon. 
Akasia har nå et styre og en administre-
rende direktør som leder selskapet på en 
betryggende måte. 

KIRKEPARTNER 

Kirkepartner AS er et IKT-selskap etablert 
av Den norske kirke og drives som et egen-
regiselskap, det vil si at de leverer primært 
tjenester til sine aksjonærer.  BKF ble aksjo-
nær og tok i bruk Kirkepartner sine systemer 
i 2016, og eier pr i dag 8,16 % av aksjene i 
selskapet. 

Selskapet er en sentral aktør i utvikling og 
drift av digitale tjenester i kirken. BKF har 
engasjert seg som eier ved at kirkevergen 
leder et utvalg som arbeider med overordnet 
strategi for IKT i kirken og fellesrådets leder 
er styremedlem i selskapet. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Bergen kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Asbjørn Vilkensen 60 21/02202-2 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

BKF - Bergen kirkelige fellesråd 22/21 28.04.2021 

 
 
 

Pionérprisen 2021 
 
  
 
         

Saksframlegg 
 
Fellesrådet skal vedta hvem som vinner Pionérprisen 2021. 
I reglementet for Pionérprisen står det bl.a.:  
 
Intensjon  
Intensjonen med prisen er å skape fokus og inspirasjon til nyskapende arbeid i kirken i 
Bergen…….  
 
Visjon  
Kirken i Bergen - en innovasjonsmotor i Den norske kirke.  
 
Kriterier  
Prisen tildeles menigheter som på en særlig måte har bidratt til nyskapende arbeid i kirken i 
Bergen. Det legges særlig vekt på 

- at nyvinningen er prøvd ut med suksess 
  - at nyvinningen bidrar til å nå kirkens mål  

- at nyvinningen er bærekraftig over tid 
- at nyvinningen bidrar til godt omdømme for kirken 

  - at erfaringene kan deles med andre i kirken  
 
Jury  
Fellesrådet er jury. Etter innstilling fra arbeidsutvalget, avgjør fellesrådet hvem som er vinner 
av prisen.  
 
Prisen  
Prisen på kr. 25. 000 går til den lokale menigheten i tillegg til diplom, heder og ære.  
 
 
Kandidater til Pionérprisen 2021  
Det er kommet inn tre forslag på kandidater til Pionérprisen 2021. To av dem vedrører digital 
satsing i Birkeland menighet. Nedenfor gjengis nominasjonene med begrunnelser. 
 

 
I dette "korona-året" foreslår jeg at vi gir prisen til noen som har utmerket seg med tilbud 
på digitale flater. Her er det mange kandidater, det er to menigheter jeg spesielt har lagt 
merke til: 
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1) Birkeland sokn (Birkeland og Sædalen)  

Der har de hatt en del overføringer av gudstjenester, tatt opp av frivillige. De har 

spenstige innslag, se eksempelvis https://www.youtube.com/watch?v=uEt8SE_odDQ  

Hver fredag kommer det ut "søndagspod" med en gjennomgang av søndagens tekst. 

Denne er tilgjengelig på facebook, hjemmeside og spotify. 

 

2) Bergen domkirke menighet  

På facebooksiden har det gjennom året vært et rikholdig utvalg av innslag, her kan 

nevnes:  

 Gudstjenester  

  Musikkinnslag  

  Adventskalender, med daglige hilsener fra fjern og nær  

  Historiefortellinger om byens mange kirker  

  Ukentlig søndagshilsen fra en av prestene 

  Andre interessante fortellinger/innslag  
 

3)  Søndagspodden  
Jeg vil nominere Søndagspodden, en ukentlig podcast som sendes fra Birkeland 
menighet hver fredag. Søndagspodden er en samtale mellom tre personer om 
søndagens tekst, framført i en undrende og lett form. Dette startet før påske i 2020, 
den gang Norge var nedstengt og det ikke var mulig å gå på gudstjeneste. 
Menighetsrådet drøftet hvordan vi skulle være kirke i Koronaens tid og søkte etter 
muligheter for å lage et prosjekt som kunne nå ut over kirkens murer, selv om kirken 
var stengt. Siden har det fortsatt med ukentlige sendinger. Det er to ansatte som er 
med fast i tillegg til en av menighetens teologer. Målet er at samtalen skal bære preg 
av undring. Det er lov til å stille spørsmål og reflektere med referanse til 
hverdagslivet. På den måten blir det levde livet med inn i teksten og inviterer lyttere til 
å ta teksten med seg inn i sine liv. Søndagspodden legges ut hver fredag og 
publiseres til menighetens nettside og sosiale media. Jeg synes at Birkeland fortjener 
Pionerprisen for dette nyskapende tiltaket, både fordi det holder en høy kvalitet og 
fordi det åpner for og inviterer inn i et rom for åpen refleksjon. Det startet som et 
prosjekt, men viste seg å fungere så godt vi fortsatt holder på nesten ett år etter. Vi 
har etter hvert fått trofaste lyttere, og seere og forstår at dette blir godt mottatt og 
betyr mye for mennesker.  

 
 
 

BKF Arbeidsutvalg sitt forslag til vedtak: 
Innstillingen legges frem i møtet 
 
 

Forslag til vedtak 
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DEN NORSKE KIRKE 
BKF Menighetsavdelingen 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Lars Kristian Stendahl 
Gjervik 

   21/02944-1 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

BKF - Bergen kirkelige fellesråd 23/21 28.04.2021 

 
 
 

BKF - Kulturpris 2021 
 
BKF kulturpris 2021 alle nominerte. 
 

Saksframlegg 
Hvert år deler BKF ut en kulturpris. I prisens reglement står det: 

 Intensjon med prisen er å løfte frem og anerkjenne kulturaktivitet i kirken – og å 
inspirere til innovativt og aktivt kulturarbeid i menighetene i Bergen. 

 Målgruppen for prisen er Den norske kirke i Bergen – det er menigheter, grupper i 
menigheten og/eller enhver som skaper kulturaktivitet i menigheten. 

 Menighetsråd, folkevalgte, ansatte, frivillige og ellers andre medlemmer i kirken kan 
nominere til prisen. Det er ingen begrensninger på antall tiltak som kan nomineres. 

 
Kulturaktiviteten må: 

 Være forankret i menigheten 

 Fremme kirkens formål 

 Stimulere menighetens virksomhet 

 Bidra til godt omdømme for kirken 
 
BKFs Kulturutvalg gir en begrunnet innstilling til fellesrådet som avgjør hvem som vinner 
prisen. Kirkevergen finner egnet tid og sted for bekjentgjøring av vinner og foretar utdeling 
av prisen som er på kr 25 000,-. 
Det har kommet inn fem nominasjoner til kulturprisen 2021 som gjelder for aktivitet i 2020. 
 
De fem nominerte er: 
1. Frederik Farsund Engelsen – musiker tilknyttet Nygård menighet 
2. Silje Strand Blichfeldt – korleder i Fridalen menighet 
3. Sammen for et varmere Nesttun – arbeid tilknyttet Birkeland menighet 
4. Hilde og Trond Trætteberg Serkland - salmeprosjektet Salmar for dagane, tilknyttet 
Landås menighet. 
5. Olav Arne Steinkopf – Kantor i Arna menighet. 
Ettersom prisen er hemmelig legges innstillingen fram i møtet. Vedlagt ligger alle 
nominasjonene med begrunnelse slik de ble sendt inn. 
 

Kirkevergens forslag til vedtak 
Bergen kirkelige fellesråd gir kulturprisen for 2021 til (legges fram i møtet) 
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Bergen 06.04.2021 

  

BKFs Kulturpris 2021 alle nominerte. 
 

Nominert: Silje Strand Blichfeldt 
▪ Hvem nominerer: Fridalen menighet og korstyret for Collegium Vokale Jenter og Ung 
▪ Hva er deres begrunnelsen for nominasjonen: 
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Nominert: Frederik Farsund Engelsen 
▪ Hvem nominerer: Nygård menighetsråd 
▪ Hva er deres begrunnelsen for nominasjonen: 

Bakgrunnen for nominasjonen er Fredrik sitt bidrag som ung musiker i kirken. Han har sammen med 
organistvikar Sjur Hjeltnes bidratt til å løfte det musikalske nivået på gudstjenester i Nygård og 
Laksevåg kirker. Blant annet har han deltatt i gudstjenester, høytidsgudstjenester og en digital 
gudstjeneste med musikalske innslag. Gjennom samspill med andre bidrar han også utenfor kirken 
gjennom å spille på arrangement. For eksempel fremførte Fredrik stykker i Hans Bru sin 80-års dag 
som fikk positiv omtale i Bergens Tidende. Fredrik har også deltatt ungdommens musikkmesterskap i 
regi av Norges Musikkorps Forbund. I 2018-2019 vant han nasjonal finale, og i 2020-2021 fikk han 1. 
plass i regional finale og kvalifiserte seg til den nasjonale finalen som skal arrangeres digitalt i mars. 
Nygård menighet har bidratt til å løfte fram et musikalsk talent som Fredrik og håper at han vi 
fortsette med å Bidra i menigheten og kirken. BERGEN: Trompetisten Fredrik Farsund Engelsen fra 
Bergen gjorde det skarpt i Ungdommens musikkmesterskap i januar 2019. Det resulterte i en fin 
premie: Konsertoppdrag i Kiev i Ukraina. (13) Norges Musikkorps Forbund (NMF) - Innlegg | 
FacebookUMM-prisvinner Fredrik på oppdrag i Ukraina > Ungdommens Musikkmesterskap. 
 

Nominert: Hilde og Trond Trætteberg Serkland 
▪ Hvem nominerer: Landås menighetsråd 
▪ Hva er deres begrunnelsen for nominasjonen: 

 
Landås menighetsråd ønsker å nominere Hilde og Trond Trætteberg Serkland for sitt arbeid med 
salmeprosjektet Salmar for dagane. Dette er et salmeprosjekt som har fostret flere salmer som har 
blitt gjengangere både i Landås menighet, men som også har funnet gjenklang i og utenfor kirker 
over det hele land. Blant annet tonesatte de Hans-Olav Mørk sitt dikt “Vi skal møtes igjen når dette 
er over”, en salme som gav trøst og håp til mange våren 2020 då korona-pandemien kom til landet: 
“Hilde Trætteberg Serkland ble umiddelbart grepet av diktet til Hans-Olav Mørk da det dukket opp i 
Facebook-feeden hennes lørdag 14. mars, bare to dager etter at regjeringen hadde innført de 
strengeste tiltakene i fredstid for å begrense koronaepidemien. – Melodien bare kom til meg, 
forteller Serkland, som er skuespiller og låtskriver fra Bergen. Hun sang inn teksten og sendte den til 
Mørk som ba henne om å dele den i sosiale medier. Siden har salmen «Vi skal møtes» spredd seg vidt 
og bredt. Nå er den også blitt en del av Vårt Lands salmedugnad, fremført av Serkland selv, med Erik 
Evja Eikill på gitar.” https://www.vl.no/kultur/2020/04/03/da-norge-ble-koronastengt-svarte-hans-
olav-mork-med-et-dikt-om-a-elskehverandre/ Vi overlater til ekteparet Trætteberg Serkland å 
beskrive målet med sitt salmeprosjekt: «– Salmer, og særlig språket i salmene, må treffe oss på 
noe, og det gjør de ikke alltid. Med «Salmar for dagane» ønsker vi å skrive salmer for mennesker som 
lever i dag med tekster som kan gjenspeile livene og hverdagen vi står. Vi forsøker å skrive salmer 
som snakker sant om livet – og som kan brukes både i og utenfor kirken.» 
https://www.vl.no/kultur/2020/10/12/utgir-kjonnsnoytral-salme-for-vielser/ Vi i menigheten er så 
heldige at vi ofte har fått oppleve Hilde gjenskape 
Bibelens fortellinger på en måte som gjør personene i historiene levende og nære. Det var nok 
mange som har sittet igjen med en klump i halsen etter 
hennes versjon av juleevangeliet. Dette er også en måte å fortelle på som gjenspeiles i salmene, noe 
også Bergens Tidende har fått med seg: “Det beste med låten er hvor få ord Serkland trenger for å 
gjøre figurene menneskelige, dette føles som personer av kjøtt og blod, som man kan relatere til. 
Jordnær jul – ja, takk!” https://www.bt.no/kultur/i/eKz1VR/her-er-seks-nye-julelaater-du-maa-
hoere?fbclid=IwAR3xsKBjCm87tvv2_Di1AqdkSt4_Y4szU1v5Kw5BJbnYCw7bBUrvzE1Lmy8  
https://www.vl.no/kultur/2020/12/19/salmen-ble-til-etter-at-vi-selv-bleforeldre/  Nyårsbøn, som var 
den første salmen som ble utgitt, har allerede rukket å bli en tradisjon ved nyttår i kirken vår. Ekstra 
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stas er det selvfølgelig at det i denne sangen deltar flere fra menigheten på innspillingen: Herre, høyr 
vår bøn for det nye året. Hjelp oss til å sjå kvarandre slik du gjer, og tole alt vi 
ikkje er. Vår bøn for det nye året: Lat oss kjenne deg kvar dag, må kvart steg, kvart hjarteslag få føre 
til deg. Nærare inntil deg. Nyårsbøn (feat. Hilde Trætteberg Serkland) Til slutt må vi selvfølgelig nevne 
Jubileumssalmen som de skrev til kirkens 50-årsjubileum i 2016: SALME TIL LANDÅS KYRKJE 50 ÅR 
Tekst: Trond og Hilde Trætteberg Serkland. Melodi: NOS nr 271 (Solrenning sæle)  
Så stod det der, som ei varsam berøring. Fem kvite trinn på ein uventa veg. 
Bygd slik i kraft av vår skjøre forteljing. Reist med eit håp og ein lengsel mot Deg. Underleg lent mot 
eit skiftande landskap. Fjellet med byen som buktar seg fram. Stilt stod det der og forandra det heile. 
Kyrkja i regnet, ein kvitmåla kam. Her bar vi borna til Deg, tett på armen.  Her tok vi sorgtynga siste 
farvel. Her sa vi ja til å velje kvarandre.  Her fann vi saman heilt stille ein kveld. Her finst det rom for 
dei dagar som bærer, her er det plass for dei dagar som brast.Alt det 
vi lever møtt av Di forteljing. Fem kvite trinn så vi kan halde fast. Lyset vert brutt gjennom torner i 
krona. Fargar bryt fram i ein beinkald betong. Strimer av varme treff andleta våre, ulike røyster som 
syng same song. Brødet og vinen og orda og songen, rommet som lengselen førte oss til. Stilt står det 
der og forandrar det heile. Fem kvite trinn for vår tru og vår tvil.  
 

Nominert: Sammen for et varmere samfunn.  
▪ Hvem nominerer: Birkeland menighetsråd 
▪ Hva er deres begrunnelsen for nominasjonen: 

 
Vi ønsker å nominere samarbeidet «Sammen for et varmere Nesttun». Det ble startet i 2014 ifbm 
åpningen av MO-senteret på Nesttun (MO: mottaks- og oppfølgingssenteret for rusavhengige), hvor 
Stiftelsen Sesam, Birkeland menighet og Fana og Ytrebygda kulturkontor gikk sammen om å lage en 
velkomstkonsert for våre nye naboer – på initiativ fra Sesam. Det hadde vært en del engstelse i 
lokalmiljøet for hva det ville ha å si for barn og unge spesielt, å få dette senteret lokalisert her. De tre 
barneskolene i kretsen ble invitert med som bidragsytere på konserten, det ble startet et prosjektkor 
«Kor e’ du» med øvelser i kirken fem ganger før konserten, og ungdomsprosjektet «Kom nærmere» 
som jobber med utsatt ungdom og flyktninger ble også med. Denne konserten ble starten på et fast 
samarbeid, og nå er også MO-senteret med som bidragsytere. Konserten holdes i Birkeland kirke i 
slutten av september hvert år. Da fylles kirken av familiene til deltakerne, og andre interesserte, og vi 
ser at vi når mange som til vanlig ikke er så ofte i kirken. Det gleder oss. Prosjektkoret har vært fast 
med, og flere forskjellige bidragsytere opp igjennom. Samarbeidet er også utvidet med andre tiltak: 
utdeling av adventssuppe hver fredag i desember, med frivillige og ansatte fra MO, kulturkontoret, 
Sesam og Birkeland menighet. I mai juni har vi de siste tre-fire årene åpnet et ønsketre utenfor 
kulturkontoret. Der kan forbipasserende skrive opp ønsker, håp og bønner som henges opp på treet. 
Åpningen markeres med en konsert, og lappene fra treet blir presentert i en utstilling på 
kulturkontoret før jul – for å minne oss på hva vi egentlig ønsker oss. Biblioteket på Nesttun er også 
med i arbeidet med ønsketreet. Det siste tilskuddet i dette samarbeidet er en pilegrimsvandring fra 
Smøråsen til Fana kirke. Der jobbes det også med et samarbeid med Fana og Skjold kirke. 
 
Vi ser at dette arbeidet virkelig er med på å skape gode ringvirkninger i lokalmiljøet vårt, og det har 
vokst fram et veldig godt samarbeid mellom alle aktørene som står bak. Det gir seg også utslag i 
hverdagen utenom de forskjellige arrangementene. Det er et uttalt ønske i Birkeland menighet, både 
i satsingsområder og i lokal diakoniplan, at en ønsker å bidra tett i lokalmiljøet – at folk i nærmiljøet 
opplever at de kan regne med oss som kirke. Samarbeidet har vist seg bærekraftig over tid – og vi har 
stadig noen nye tanker om hva som kan inkluderes i dette arbeidet. Vi tenker også at modellen som 
sådan kan overføres til andre steder, med eventuelt et annet utgangspunkt enn en velkomstkonsert 
som starten på et samarbeid. 
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Nominert: Olav Arne Steinkopf 
 

▪ Hvem nominerer: Arna Sokneråd 
▪ Hva er deres begrunnelsen for nominasjonen: 

 
Vi vil nominere kantor Olav Arne Steinkopf for hans rolle i arbeidet med å gjere kyrkja til ein aktiv 
forvaltar av salmeskatten - med å fornye og aktualisere denne. Særleg arbeidet for at nye 
generasjonar skal lære salmane å kjenne og bli glad i dei. Å arrangera gamle salmar på nytt er noko 
Olav Arne har drive med lenge. Olav Arne ble tilsett i kantorstillinga i Arna i 2016. Arna og Ytre Arna 
kyrkjekor var då med å øve inn og framføre BjerkrheimJazz med musikk komponert av Olav Arne, til 
tekstar av Trygve Bjerkrheim. I 2017 var det tid for LutherJazz i høve Luther-jubileet. Olav Arne 
komponerte og arrangerte Luther koraler i jazzstil. Kyrkja skal skape rom for ulike uttrykk gjennom 
kunst og kultur, særleg for unge. Då Olav Arne kom frå kantorstilling i Vaksdal hadde han med seg et 
eigenutvikla salmeprosjekt for konfirmantar - «Det store salmeslaget». Konfirmantane blir kjent med 
salmeskatten på en ny måte. Gjennom konfirmantåret øver gruppene inn kvar sin gode, gamle salme 
arrangert i ny jazz el. poprock versjon. Dei syng dei same salmane i gudstenester (og i 
konfirmasjonsgudstjenestene). Så er dei klare for «Det store salmeslaget» med koreografi, 
bandmusikarar, stor PA, proff lyssetting, konferansier, publikum og kåring av vinnar. Det er stolt 
ungdom som framfører sin salme! I vår skal Olav Arne gjere lydinnspilling og lage notemateriale til 
nye spennande salmearrangement for barn og unge. Soknerådet har fått midler frå Kyrkjerådet til 
prosjektet. Dette skal gjere det lettere å bruke salmar i konfirmantundervisninga og i andre 
trusopplæringstiltak. Det vil også være en verdifull ressurs for kyrkjemusikarar som skal ha med band 
i gudstenesta. Kyrkjemusikk skal være ein berebjelke i folkekyrkja i Arna og den samanheng som 
samarbeidspartner for kulturlivet. Gjennom Kulturdagar i Arna og i adventstida er Olav Arne 
engasjert med konsertar av ymse slag saman med lokale kor og korps. Fleire av dei er med i 
gudstenestene gjennom året som forsongarar og musikarar. Under Kulturdagar er det tradisjon med 
Salmefest. I tillegg inviteres det til Påskesalmefest og Julesalmefest. Olav Arne arbeider med 
rekruttering innan kyrkjemusikk m.a. ved at han har orgel-elever. Vidare samarbeider han med 
lokale, unge musikk-talent; innan song eller ulike instrument - på konsertar og i gudstenester. Han 
har og med seg musikk-konfirmantar som vel det som aktivitet. Kyrkja skal ivareta og fornye 
kyrkjemusikken. I Arna kyrkje inviterast det til temagudstenester gjennom året - ofte med dåp. Då 
har Olav Arne med seg band og forsongarar og salmene er arrangert i jazz/pop versjon. Dette er med 
å skape eit gudstenesteliv som blomstrar! Vi voner at gudstenesta som fellesskap opplevast som meir 
ope, deltakande og inkluderande for dei som kanskje ikkje er der så ofte.Sokneprest i Arna Kristin 
Hjertaker: Den bragda det var å formidla gamle salmar og gammal liturgi på ein så nyskapande og 
heilskapleg måte til ca. 90 fornøgde Arna-familiar gjennom 12 konfirmasjonar i korona-året, fortener 
minst ein pris! Eit eige aspekt er også korleis Olav Arne har trekt inn fleire unge musikarar i dette 
arbeidet; som når improvisasjon på elgitar klarer å fornya eit gammalt Kyrie. Folk var frå seg av 
begeistring over musikken på desse gudstenestene, men ikkje alle var klar over at det utelukkande 
vart spelt gamle salmar og gammal liturgi – i heilt ny drakt. (Og liturgen er framleis ikkje komen heilt 
til hektene etter desse opplevingane.) Det å fornya salmar og liturgi er også aktuelt i desse dagar. Det 
er stadige debattar om korleis kyrkja kan fornya seg – og kva for musikalske uttrykk som når fram til 
folk i dag. 2020 var også året for revisjon av den liturgiske musikken i kyrkja, gjennom arbeidet med 
ny lokal grunnordning. Når Arna kyrkjelyd ikkje var i tvil om at det var rett å velja den mest 
tradisjonelle av dei tre allmenne seriane, handlar det også om at me veit kva potensiale som ligg i 
denne slitesterke musikken – og at me har sett korleis den likevel kan bli «ny» gjennom det kreative 
arbeidet til Olav Arne og dei musikarane han trekkjer med seg. 
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Saksframlegg 
BAKGRUNN 
Gravplassmyndigheten i Bergen kirkelige fellesråd har som mål å legge til rette for graver i 
navnet minnelund ved flest mulig av gravplassene i Bergen. Gravplassmyndigheten ønsker 
derfor å etablere minnelund på Møllendal gravplass, Planen er utarbeidet av 
landskapsarkitektene Anta Sharif Chowdhury og Frode Røynesdal, Akasia AS. 
Planen innebærer å bygge navnet minnelund i to faser. Første byggetrinn består av 
plattform med minnesmerker A, B-C, og D-E. Minnesmerke B og E monteres, og tas i bruk 
først når det er behov og når det er tilstrekkelig med urnegraver tilgjengelig til minnesmerke 
B og E. Minnesmerkene A, C, og D gir til sammen plass for 383 navneplater og 383 
urnegraver. 
Neste byggetrinn består av plattform F med minnesmerke, samt forlengelse av gangvei. 
 
LOKALISERING 
Den nye minnelunden er plassert i bakkant av felt MØ.H00. Inngang til navnet minnelund 
starter fra vei i øst, og strekker seg til grav som er foreslått bevart i vest. 
 
FORMÅL 
Det skal opparbeides navnet minnelund på Møllendal gravplass. Prosjektet omfatter 
masseutskifting av den delen der gangvei og plattformer til minnesmerker skal plasseres, 
bygging av gangvei og plattformer til minnesmerker samt beskjeden justering av terreng mot 
navnet minnelund. Det etableres kontroll på masser i skåning bak minnelunden og det skal 
monteres benker ved inngang og ved hver plattform med minnesmerke. Det skal etableres 
vannpost ved inngang i øst. Eksisterende trær i skråningen skal bestå. Det tas hensyn til 
eksisterende graver og jordsmonnet på Møllendal er generelt godt til bruk til graver. 
 
UTFORMING 
Navnet minnelund utføres i betong, belagt med barrikadedekke og glass i minnesmerker og 
gjerder for å oppnå en gjennomsiktighet. Ideen er at ved at det velges gjennomsiktighet i 
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minnesmerkene så vil selve Møllendal gravplass og utsikten til byfjellene være en del av 
minnelunden. Gangveien som fører inn til plattformene for minnesmerker blir utført i betong. 
Gangvei er universelt utformet. Benker plasseres i bakkant ved hver plattform for 
minnesmerke. Benkene blir montert på en mur i naturstein. Kant mellom gangvei og terreng i 
bakkant utføres i betong. Plattformene utføres også i betong med barrikadedekke. Det blir 
montert glassrekkverk på gangvei der det er høydeforskjell mot terreng forkant. Det skal 
monteres glassrekkverk i forkant av plattform, mellom minnesmerkene. I forkant av 
plattformene mot terreng, er det planlagt forblendingsmur i naturstein som ellers på 
Møllendal. Denne fungerer også som fundament i forkant av plattform. Selve minnesmerket 
består av en glassplate innrammet i rustfritt stål, med navneplater som ivaretar universell 
utforming. Etter forsøk gjort på felt MØ.H00 viser det seg at belysning fungerer godt om 
minnesmerke belyses fra topp, med for eksempel ledlys for å få en god nok belysning uten 
at det skaper blendingseffekt. Dette forsøket viste at navneplate i plexiglass/akryl hadde god 
lesbar tekst under forskjellige lysforhold, og tider på døgnet. Fordelen med lys fra topp av 
minnesmerke, er at også vasehylle for blomster blir opplyst. Lyskonsulent vil bli kontaktet for 
å kvalitetssikre belysning av gangvei og minnesmerke før bygging. Under minnesmerkene 
plasseres vasehyller for blomster i rustfritt stål. Holder for lys utføres i rustfritt stål, og 
plasseres mellom minnesmerke og gangvei. Ved inngang etableres det en ny vannpost og 
en benk. 
 

 
Minnelunden vil bli etablert langs lindetrærne i bakkant av feltet her.  
 
PLANLØSNING  
Navnet minnelund følger terrenget i bakkant av felt MØ.H00. I bakkant av gangvei plasseres 
benker i utsparinger mot terreng, Utsparring til benk mot terreng utføres i naturstein. 
Minnesmerker er plassert på plattformer som peker mot nord i forkant av gangvei.  
 
TERRENG OG JORDBUNNSFORHOLD  
Dagens terreng justeres i forkant, og i bakkant av gangvei, og ved plattformer i forhold til 
dagens nivå. Gangveien til minnesmerke senkes ned i terrenget, slik at det blir minst mulig 
høydeforskjell mellom gangvei og terreng i forkant. Terrenget senkes i bakkant av gangvei. 
Det er tatt hensyn til rotsonene til de lindetrærne som står i skråningen bak navnet 
minnelund. For å bevare trærne er det fortatt prøvegraving i forkant for å avdekke rotsoner i 
samarbeid med trepleier. Røttene tas hensyn til i anleggsarbeidet. Terrenget justeres slik at 
det oppstår minst mulig høydeforskjell mellom gangvei og terreng.  
 
INFRASTRUKTUR  
Det etableres drenering under gangvei slik at overvann ledes bort fra feltet i størst mulig 
grad. Strømkabel til belysning legges frem til området navnet minnelund skal etableres. 
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GRAVER 
Det skal etableres nye urnefelt nedenfor navnet minnelund på felt MØ.H00. Det er tegnet 
nye gravkart i samarbeid med Gravplassmyndigheten. Fase 1 med minnesmerke A, C, og D 
gir til sammen 383 nye urnegraver. I tillegg gir minnesmerke B og E, opp til 255 urner når 
graver frigis til urnegraver. Det er mulig å bygge plattform A, B-C, og D-E i første byggetrinn. 
Minnesmerke B og E monteres, og tas i bruk når det er tilstrekkelig med urnegraver 
tilgjengelig til minnesmerke B, og E. Situasjonsplanen vil bli oppdatert på antall graver. 
Neste byggetrinn med plattform med minnesmerke F, gir 126 nye urnegraver. Samlet antall 
graver 764. 
 
FREMDRIFT 
Det arbeides videre med lyssetting og Byantikvaren blir konsultert. Forutsatt at forslaget er i 
tråd med Byantikvarens vurderinger samt at godkjenninger fra BKF og Statsforvalteren i 
Vestfold og Telemark foreligger kan anleggsarbeidet startes opp i 2021. 
 
Gravplassutvalget behandlet sak 4/21 i sitt møte 17.03.2021 og gjorde følgende 
vedtak: 
Gravplassutvalget anbefaler Bergen kirkelige fellesråd å godkjenne planene om navnet 
minnelund på gravfelt MØ.H00 på Møllendal gravplass 
 
Etter vedtaket i Gravplassutvalget er det gjort et ytterligere arbeid med å avklare antall 
mulige graver og samlet antall graver i minnelunden er økt fra 555 til 764. 
 
BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd har behandlet saken i møte 13.04.2021 
sak 27/21: 
 
BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak 
BKF Arbeidsutvalg tar saken til orientering 
 
 

Kirkevergens forslag til vedtak 
1. Bergen kirkelige fellesråd godkjenner planene for navnet minnelund på felt MØ.H00 på 
Møllendal gravplass. 
2. Bergen kirkelige fellesråds vedtak legges ved søknad til statsforvalteren i Vestfold og 
Telemark om godkjenning av planene. 
 
 

Forslag til vedtak 
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DEN NORSKE KIRKE 
BKF Personalavdelingen 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Knut Arne Aasen    21/03020-1 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

BKF - Bergen kirkelige fellesråd 25/21 28.04.2021 

 
 
 

HMS-rapport april 2021 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
 

Sykefravær 01.01.21 - 31.01.21     

        

Egenmeldt fravær Syk legemeldt Totalt 

1-8 dg % 1-40 dg. % >40 dg. % Dg. % 

61,00 0,69 115,45 1,3 290,34 3,27 466,79 5,26 

 
 
Sykefraværet har økt en del den siste måneden. Dette gjelder først og fremst legemeldt 
langtidsfravær. Årsakene til dette er kjente, og de ansatte følges tett opp. 
 
Det ble avholdt drøftingsmøte med de tillitsvalgte 11.03.21. 
 
Det ble avholdt møte i Arbeidsmiljøutvalget 28.04.21 
 
Det blir for tiden avholdt individuelle drøftingssamtaler som et ledd i 
nedbemanningsprosessen. 
 
Det er ikke kommet inn nye avviksmeldinger siden forrige rapport. 
 
Det er ikke foretatt nye ansettelser siden forrige rapport. 
 
 
 
 

Kirkevergens forslag til vedtak 
Bergen kirkelige fellesråd tar rapporten til orientering 
 
 

Forslag til vedtak 
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DEN NORSKE KIRKE 
BKF Administrasjonsavdelingen 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Siri Hoff Austgulen 414 19/04444-96 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

BKF - Bergen kirkelige fellesråd 26/21 28.04.2021 

 
 
 

Referat- og orienteringssaker 
 
Vedlegg:  
Protokoll BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 23.03.2021 - Ekstraordinært møte 
Offentlig Protokoll BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 13.04.2021 
Protokoll BKF - Gravplassutvalg 17.03.2021 
 
 

Saksframlegg 
1. Protokoll fra ekstraordinært møte i Arbeidsutvalget 23.03.21 
2. Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 13.04.21 – møte nr 01/21 
3. Protokoll fra møte i Gravplassutvalget 17.03.21 
4. Muntlig informasjom fra leder 
5. Muntlig informasjon fra kirkevergen 

 Nedbemanningsprosessen i BKF 

 Tennebekk, informasjon om prosess rundt reguleringsplan  

 Orientering vedrørende planer om seminar med tema grensesnitt mellom 
administrasjon og fellesråd/styre om samhandling 

 
 
 
 
 

Kirkevergens forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering 
 
 

Forslag til vedtak 
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DEN NORSKE KIRKE 
BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 

  
 

1 
 

Møteprotokoll ekstraordinært møte  
BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 23.03.2021 kl. 17:00 
Møtested: Teams 
Arkivsak: 20/00035 
  
Til stede:  Gudmund Waaler, Sølvi Mostraum Krabbedal, Bjørg Sveinall 

Øgaard, Bjørn Norstrand 
  
  
Meldt forfall:  Asbjørn Valen 
  
Andre: Asbjørn Vilkensen (kirkeverge), Ørjan Hummelsund og Edvard 

Thormodsæter fra rekrutteringsselskapet Human 
  
 
 
 
 
 
 
SAKSLISTE Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

15/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 

Saker til behandling 

16/21 Rekruttering av  kirkeverge 2 
   
 
 
Bergen, 26.03.2021 26.03.2021 

 
Bjørg Sveinall Øgaard 
Leder      
 

Asbjørn Vilkensen (s) 
Kirkeverge  
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

15/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige 
fellesråd 

23.03.2021 15/21 

 
 
 
Kirkevergens forslag til vedtak 
 
Innkalling godkjennes 
Saksliste godkjennes slik den foreligger 
 
Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 23.03.2021: 

 
BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

Innkalling godkjennes 
Saksliste godkjennes slik den foreligger 
 

 

 
Saker til behandling 

16/21 Rekruttering av  kirkeverge 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige 
fellesråd 

23.03.2021 16/21 

 
 
Human ble valgt som rekrutteringsselskap etter forenklet anbudsrunde, og dette var 
oppstartmøte mellom dem og AU 
 
 
Kirkevergens forslag til vedtak 
 
BKFs arbeidsutvalget drøftet i dette møtet profil for ny kirkeverge sammen med 
Human og har formidlet følgende momenter til stillingsprofil med tanke på 
utlysningstekst for ny kirkeverge:  

- Relasjon til menighetene 

- Relasjon til Bergen kommune 

- Aktuelle utfordringer på gravplass- og kirkebyggområdet 
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- Dnk i organisatorisk endring og kompetanse på endringsledelse 

- Nødvendigheten av kjennskap, forståelse og engasjement for Dnk 

- Digitalisering 

- Verdier, mål og visjon 

- Dokumentert ledererfaring 

- Faglighet 

- Personlige egenskaper 

 
Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 23.03.2021: 

 
BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

BKFs arbeidsutvalget drøftet i dette møtet profil for ny kirkeverge sammen med 
Human, og har formidlet følgende momenter til stillingsprofil med tanke på 
utlysningstekst for ny kirkeverge:  

- Relasjon til menighetene 

- Relasjon til Bergen kommune 

- Aktuelle utfordringer på gravplass- og kirkebyggområdet 

- Dnk i organisatorisk endring og kompetanse på endringsledelse 

- Nødvendigheten av kjennskap, forståelse og engasjement for Dnk 

- Digitalisering 

- Verdier, mål og visjon 

- Dokumentert ledererfaring 

- Faglighet 

- Personlige egenskaper 
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DEN NORSKE KIRKE 
BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 

  
 

1 
 

Møteprotokoll nr 02/21  
BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 13.04.2021 kl. 13:15 
Møtested: Teams 
Arkivsak: 20/00035 
  
Til stede:  Gudmund Waaler, Sølvi Mostraum Krabbedal, Bjørn Norstrand,  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Thor Kalland for Bjørg Sveinall Øgaard 

  
Meldt forfall:  Asbjørn Valen 
  
Fra 
administrasjonen: 

Asbjørn Vilkensen (kirkeverge), Arne Tveit (kirkebyggsjef), Mette 
Rogstad Heimli (økonomisjef), Knut Arne Aasen (HR-sjef), Inghild 
Hareide Hansen (gravplassjef), Mona Gangsøy Eide 
(administrasjonssjef, Lars Kristian Stendahl Gjervik (sjef kirkeliv, 
kultur og diakoni) 

  
  
 
 
 
 
SAKSLISTE Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

17/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 

Godkjenning av protokoll 

18/21 
Godkjenning av protokoll fra AU møte nr 01/21 - 09.02.21 og 
Ekstraordinært møte 23.03.21 

3 

Saker til behandling 

19/21 
Godkjenning av årsregnskap 2020 med revisjonsberetning og 
revisjonsrapport 

4 

20/21 BKF - Økonomirapport pr 28.02.2021 5 

21/21 
Budsjettsøknad 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 til Bergen 
kommune 

5 

22/21 Årsmelding 2020 6 

23/21 
Pionérprisen 2021 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. 
ledd 

6 

24/21 Kulturpris 2021 7 

25/21 
Søknad om godkjenning av kirketekstiler i grønn farge til Bergen 
domkirke 

7 

26/21 Fjerning av benker fra sideskipet i Bergen domkirke 8 
27/21 Navnet minnelund på Møllendal gravplass 9 
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28/21 Orienteringssak fra Gravplassmyndigheten - Belegningsplan 2020 9 
29/21 Kirkelig dialogsenter Bergen - oppnevning av styremedlem 10 

Orienteringssaker 

30/21 HMS-rapport mars 2021 10 
31/21 Referat- og orienteringssaker 11 
   
 
 
Bergen, 15.04.2021 15.04.2021 
 
 
Bjørn Norstrand (s) 
nestleder       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asbjørn Vilkensen (s) 
kirkeverge 
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

17/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige 
fellesråd 

13.04.2021 17/21 

 
 
 
Kirkevergens forslag til vedtak 
 
Innkalling godkjennes 
Saksliste godkjennes slik den foreligger 
 
Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 13.04.2021: 

 
Sak 19/21 - Godkjenning av årsregnskap 2020 med revisjonsberetning og 
revisjonsrapport - Utsettes 

 
BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

Innkalling godkjennes 
Sak 19/21 utsettes, for øvrig godkjennes sakslisten slik den foreligger 
 

 

 
Godkjenning av protokoll 

18/21 Godkjenning av protokoll fra AU møte nr 01/21 - 09.02.21 og 
Ekstraordinært AU møte 23.03.21 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige 
fellesråd 

13.04.2021 18/21 

 
 
 
 
Kirkevergens forslag til vedtak 
 
Protokoll fra AU møte nr 01/21 - 09.02.21 og ekstraordinært AU møte 23.03.21 
godkjennes 
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Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 13.04.2021: 

 
BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

Protokoll fra AU møte nr 01/21 - 09.02.21 og ekstraordinært AU møte 23.03.21 
godkjennes 
 

 

 

 

 

 
Saker til behandling 

19/21 Godkjenning av årsregnskap 2020 med revisjonsberetning og 
revisjonsrapport 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige 
fellesråd 

13.04.2021 19/21 

 
 
 
 
Kirkevergens forslag til vedtak 
 
BKF arbeidsutvalg tar Godkjenning av årsregnskap 2020 med revisjonsberetning og 
revisjonsrapport til orientering. 
 
Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 13.04.2021: 

 
Møtebehandling 

 
Saken utsettes 
 
BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

Saken utsettes 
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20/21 BKF - Økonomirapport pr 28.02.2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige 
fellesråd 

13.04.2021 20/21 

 
 
 
 
Kirkevergens forslag til vedtak 
 
BKFs arbeidsutvalg tar økonomirapport pr 28.02.2021 til orientering. 
 
Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 13.04.2021: 

 
BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

BKFs arbeidsutvalg tar økonomirapport pr 28.02.2021 til orientering 
 

 

 

 

 

21/21 Budsjettsøknad 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 til Bergen 
kommune 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige 
fellesråd 

13.04.2021 21/21 

 
 
 
 
Kirkevergens forslag til vedtak 
 
BKF arbeidsutvalg tar Budsjettsøknad 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 til Bergen 
kommune til orientering. 
 
Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 13.04.2021: 

 
BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

BKF arbeidsutvalg tar Budsjettsøknad 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 til Bergen 
kommune til orientering med de innspill som fremkom i møtet 
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22/21 Årsmelding 2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige 
fellesråd 

13.04.2021 22/21 

 
 
 
 
Kirkevergens forslag til vedtak 
 
BKF Arbeidsutvalg tar forslag til Årsmelding 2020 til orientering 
 
Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 13.04.2021: 

 
 

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

BKF Arbeidsutvalg tar forslag til Årsmelding 2020 til orientering 
 

 

 

 

 

23/21 Pionérprisen 2021 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige 
fellesråd 

13.04.2021 23/21 

 
 
Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
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24/21 Kulturpris 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige 
fellesråd 

13.04.2021 24/21 

 
 
 
 
Kirkevergens forslag til vedtak 
 
BKF Arbeidsutvalg tar saken til orientering.  
 
Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 13.04.2021: 

 
BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

BKF Arbeidsutvalg tar saken til orientering 

 

 

 

 

25/21 Søknad om godkjenning av kirketekstiler i grønn farge til 
Bergen domkirke 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige 
fellesråd 

13.04.2021 25/21 

 
 
 
 
Kirkevergens forslag til vedtak 
 

1) Bergen kirkelige fellesråd v/AU godkjenner de vedlagte skissene til 
kirketekstiler fra kunstner Jon Pettersen i fargen grønn.  

2) Søknaden sendes videre til biskop for godkjenning – med kopi til domprosten.  
3) Total pris for de grønne tekstilene antas å være 120 000,- kroner. Bergen 

domkirke menighet har betalt en egenandel i det totale tekstilprosjektet på ca 
50%.  BKF dekker resten som en del av inventardelen av rehabiliteringen av 
Bergen domkirke 

 
Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 13.04.2021: 
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BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

1) Bergen kirkelige fellesråd v/AU godkjenner de vedlagte skissene til 
kirketekstiler fra kunstner Jon Pettersen i fargen grønn.  

2) Søknaden sendes videre til biskop for godkjenning – med kopi til domprosten. 
3) Total pris for de grønne tekstilene antas å være 120 000,- kroner. Bergen 

domkirke menighet har betalt en egenandel i det totale tekstilprosjektet på ca 
50%.  BKF dekker resten som en del av inventardelen av rehabiliteringen av 
Bergen domkirke 

 
 

 

 

 

26/21 Fjerning av benker fra sideskipet i Bergen domkirke 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige 
fellesråd 

13.04.2021 26/21 

 
 
 
 
Kirkevergens forslag til vedtak 
 

1) Bergen kirkelige fellesråd v/AU godkjenner søknaden fra Bergen domkirke 
menighetsråd om å fjerne alle benkene i sideskipet i Domkirken, og erstatte 
dem med 190 stoler, typen «Curvy» med matt krom understell og valnøtt sete. 

2) Søknaden sendes videre til biskop og Riksantikvaren for godkjenning, med 
kopi til domprosten.  

3) Prosjektet er kostnadsberegnet til 550 000,- kroner, finansieres av BKF som 
del av rehabiliteringsprosjektet i Domkirken.  

 
Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 13.04.2021: 

 
BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

1) Bergen kirkelige fellesråd v/AU godkjenner søknaden fra Bergen domkirke 
menighetsråd om å fjerne alle benkene i sideskipet i Domkirken, og erstatte 
dem med 190 stoler, typen «Curvy» med matt krom understell og valnøtt sete. 

2) Søknaden sendes videre til biskop og Riksantikvaren for godkjenning, med 
kopi til domprosten.  

3) Prosjektet er kostnadsberegnet til 550 000,- kroner, finansieres av BKF som 
del av rehabiliteringsprosjektet i Domkirken 
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27/21 Navnet minnelund på Møllendal gravplass 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige 
fellesråd 

13.04.2021 27/21 

 
 
 
Kirkevergens forslag til vedtak 
 

1. Bergen kirkelige fellesråds arbeidsutvalg anbefaler fellesrådet å godkjenne planene 
for navnet minnelund på Møllendal gravplass. 

2. Bergen kirkelige fellesråds vedtak legges ved søknad til statsforvalteren i Vestfold og 
Telemark om godkjennelse av planene.  

 
Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 13.04.2021: 

 
BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

BKF Arbeidsutvalg tar saken til orientering 
 
 
 

 
 

 

28/21 Orienteringssak fra Gravplassmyndigheten - Belegningsplan 
2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige 
fellesråd 

13.04.2021 28/21 

 
 
 
 
Kirkevergens forslag til vedtak 
 
Bergen kirkelige fellesråds arbeidsutvalg tar den fremlagte Belegningsplan 2020 til 
orientering. 
 
Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 13.04.2021: 

 
BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

Bergen kirkelige fellesråds arbeidsutvalg tar den fremlagte Belegningsplan 2020 til 
orientering. 
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29/21 Kirkelig dialogsenter Bergen - oppnevning av styremedlem 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige 
fellesråd 

13.04.2021 29/21 

 
 
 
Kirkevergens forslag til vedtak 
 
Bergen kirkelige fellesråd oppnevner Sjef avd. kirkeliv, kultur og diakoni som 
Fellesrådets representant til styret i Kirkelig dialogsenter Bergen. Kirkevergen er 
personlig vara.  
 
Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 13.04.2021: 

 
BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

Bergen kirkelige fellesråds Arbeidsutvalg oppnevner Sjef avd. kirkeliv, kultur og 
diakoni som Fellesrådets representant til styret i Kirkelig dialogsenter Bergen. 
Kirkevergen er personlig vara 
 
 

 

 
Orienteringssaker 

30/21 HMS-rapport mars 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige 
fellesråd 

13.04.2021 30/21 

 
 
 
Kirkevergens forslag til vedtak 
 
BKF Arbeidsutvalg tar rapporten til orientering. 
 
Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 13.04.2021: 

 
BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

BKF Arbeidsutvalg tar rapporten til orientering. 
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31/21 Referat- og orienteringssaker 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige 
fellesråd 

13.04.2021 31/21 

 
 

1. Protokoll fra BKF møte nr 01/21 – 24.02.21 
2. Protokoll fra møte i Gravplassutvalget 17.03.21 
3. Muntlig orientering fra leder (ingen) 
4. Muntlig orientering fra kirkevergen 

 
Muntlig orientering fra kirkevergen: 

 Nedbemanningsprosessen i BKF 

 Tennebekk, informasjon om prosess rundt reguleringsplan  

 Orientering vedrørende planer om seminar med tema grensesnitt 
mellom administrasjon og fellesråd/styre om samhandling 
 

 
Kirkevergens forslag til vedtak 
 
BKF Arbeidsutvalg tar sakene til orientering 
 
Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 13.04.2021: 

 
BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak  

BKF Arbeidsutvalg tar sakene til orientering 
 

 

 

 



26/21 Referat- og orienteringssaker - 19/04444-96 Referat- og orienteringssaker : Protokoll BKF - Gravplassutvalg 17.03.2021

 

DEN NORSKE KIRKE 
BKF - Gravplassutvalg 

  
 

1 
 

Møteprotokoll  
BKF - Gravplassutvalg 
 

Møtedato: 17.03.2021 kl. 16:00 
Møtested: Marken 34 og Teams 
Arkivsak: 20/03631 
  
Til stede:  Harald Berge Breistein, Nils Gunnar Toppe, Tanveer Ahmed, Thor 

Kalland, Birgit Elise Astrid Van Der Lans, Ewa Maria Siarkiewicz-
Bivand, Anne Bjordal Jønsson, Inghild Hareide Hansen 

  
  
Protokollfører: Therese Cecilie Lykkebø 
  
 
 
SAKSLISTE Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

1/21 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 17.03.2021 2 

Godkjenning av protokoll 

2/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 10.11.2020 2 

Saker til behandling 

3/21 
Informasjon om godkjenning av Antveit  gravplass som ferdig 
bygget 

3 

4/21 
MØLG1905 - Navnet minnelund på Møllendal gravplass - 
Gravplassutvalgets behandling 

3 

5/21 Orienteringssak fra Gravplassmyndigheten - Belegningsplan 2020 4 
6/21 Ansvar for bårerom 4 

Orienteringssaker 

7/21 Orienteringssaker til møtet 17.03.2021 5 

Eventuelt 

   
 
Bergen, 07.04.2021 07.04.2021 
 
Harald Berge Breistein 
 

Therese Cecilie Lykkebø 
Sekretær 
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

1/21 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 17.03.2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Gravplassutvalg 17.03.2021 1/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Innkalling godkjennes slik den foreligger 
Saksliste godkjennes slik den foreligger 
 
Møtebehandling i BKF - Gravplassutvalg 17.03.2021: 

 
BKF - Gravplassutvalgs vedtak  

Innkalling godkjennes slik den foreligger 
Saksliste godkjennes slik den foreligger 
 

Godkjenning av protokoll 

2/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 10.11.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Gravplassutvalg 17.03.2021 2/21 

 
Forslag til vedtak 
 
Protokoll godkjennes slik den foreligger 
 
Møtebehandling i BKF - Gravplassutvalg 17.03.2021: 

BKF - Gravplassutvalgs vedtak  

Protokoll godkjennes slik den foreligger 
 
Til protokollen er det spørsmål om hvordan man skal ta inn spørsmål som kommer 
opp på møtet. Dette legges heretter inn under eventuelt. 
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Saker til behandling 

3/21 Informasjon om godkjenning av Antveit gravplass som ferdig 
bygget 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Gravplassutvalg 17.03.2021 3/21 

 
 
 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 
 
Gravplassutvalget tar informasjonen om godkjenning av Antveit gravplass som ferdig 
bygget til orientering. 
 
Møtebehandling i BKF - Gravplassutvalg 17.03.2021: 

 
BKF - Gravplassutvalgs vedtak  

Gravplassutvalget tar informasjonen om godkjenning av Antveit gravplass som ferdig 
bygget til orientering. 
 

 

 

 

 

4/21 MØLG1905 - Navnet minnelund på Møllendal gravplass - 
Gravplassutvalgets behandling 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Gravplassutvalg 17.03.2021 4/21 

 
 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 
 
Gravplassutvalget anbefaler Bergen kirkelige fellesråd å godkjenne planene om 
navnet minnelund på gravfelt MØ.H00 på Møllendal gravplass 
 
Møtebehandling i BKF - Gravplassutvalg 17.03.2021: 
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BKF - Gravplassutvalgs vedtak  

Gravplassutvalget anbefaler Bergen kirkelige fellesråd å godkjenne planene om 
navnet minnelund på gravfelt MØ.H00 på Møllendal gravplass 
 

 

5/21 Orienteringssak fra Gravplassmyndigheten - Belegningsplan 
2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Gravplassutvalg 17.03.2021 5/21 

 
 
 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 
 
Bergen kirkelige fellesråds Gravplassutvalg tar fremlagt Belegningsplan 2020 til 
orientering. 
 
Møtebehandling i BKF - Gravplassutvalg 17.03.2021: 

 
BKF - Gravplassutvalgs vedtak  

Bergen kirkelige fellesråds Gravplassutvalg tar fremlagt Belegningsplan 2020 til 
orientering. 
 

6/21 Ansvar for bårerom 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Gravplassutvalg 17.03.2021 6/21 

 
 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 
 
Gravplassutvalget tar informasjonen om administrasjonens ønske om en utredning 
og en regulering av ansvaret for bårerom til etterretning.  
 
Møtebehandling i BKF - Gravplassutvalg 17.03.2021: 

 
BKF - Gravplassutvalgs vedtak  

Gravplassutvalget tar informasjonen til etterretning og støtter administrasjonens 
ønske om en utredning og en regulering av ansvaret for bårerom. 
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Orienteringssaker 

7/21 Orienteringssaker til møtet 17.03.2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BKF - Gravplassutvalg 17.03.2021 7/21 

 
Administrasjonens forslag til vedtak 
 
Sakene tas til orientering 

 
Møtebehandling i BKF - Gravplassutvalg 17.03.2021: 

 
BKF - Gravplassutvalgs vedtak  

Sakene tas til orientering 

 
Eventuelt 

Til protokollen var det spørsmål om hvordan man skal ta inn spørsmål som kommer 
opp på møtet. Dette legges heretter inn under eventuelt. 
 
Saker til utvalget som må forberedes, må leveres skriftlig i god tid før møtet. 
 
STLB skal ha rådsmøte 15. april. Sak om åpning på Antveit gravplass tas opp der. 
 
Det er ønskelig at representant for kommunen blir med på neste 
gravplassutvalgsmøte eller i en annen sammenheng for å drøfte livssynsnøytralt 
seremonirom. I etterkant er kommunen kontaktet og blir med på møte og befaring 20. 
mai. 
 
Gravplassutvalget ytret også interesse for å møte gravferdsbyråene.  
 
En representant i utvalget tar opp at rullgardinene som gjør seremonirommene på 
Møllendal kapell livssynsnøytrale ikke er verdige, de dekker ikke korsene helt og er 
etterhvert blitt slitt. 
 
Det var også spurt etter utredningen av å åpne Loddefjord kapell som 
livssynsnøytralt seremonirom. Dette skal utredes i løpet av 2021 /2022.  
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