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Bymenigheten Sandnes (BMS) 
Bymenigheten - Sandnes er en menighet for hele byen. Alle er velkomne! Du kan være med i 
Bymenigheten uansett hvor du bor i byen! Gudstjenestene har vi i Ganddal bydelshus, mens 
cellegruppene samles rundt omkring i hele byen. 

Menighetssenteret er i Lundegeilen 18, Ganddal i Sandnes kommune. 

Barne- og ungdomsarbeidet holdes på forskjellige lokasjoner herunder Salem, Normisjon                    
på Ganddal i Sandnes. 

Vi er en menighet i Den norske kirke. 

Kirken og beredskap 
Den norske kirke har en allmenn hjelpeplikt. Som kristen kirke har vi en særlig forpliktelse  
overfor mennesker i nød og kriser.  
 
Den offentlige redningstjenesten er organisert som et samvirke mellom en rekke offentlige  
etater og frivillige organisasjoner som er egnet til innsats for å redde liv. I Politiets  
beredskapssystem del 1 (PBS I) er Den norske kirke oppført som en slik samvirkeaktør. 
 
Redningstjenesten er den offentlig organiserte virksomheten som utøves ved øyeblikkelig  
innsats for å redde mennesker fra død eller skade som følge av akutte ulykkes- eller  
faresituasjoner, og som krever koordinering. Den er organisert som et samvirke mellom en  
rekke offentlige etater og private frivillige organisasjoner som er egnet til innsats for å redde  
liv. Det er HRS og LRS som har ansvaret for all ledelse og koordinering av redningsaksjoner  
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innen sine ansvarsområder. 
 
Beredskap ved kriminelle handlinger koordineres av politiet. 
 
Det kan oppstå hendelser i samfunnet som ikke er redningstjeneste eller kriminell handling, ofte 
koordineres dette av kommunale resurser eller fylkesberedskapsrådet v/ Statsforvalteren i Rogaland. 
 
Melding til pårørende om dødsfall utenfor hjem eller helseinstitusjon er et politiansvar. I  
Norge er det avtalt ordning at politiet ber Den norske kirke (prest/diakon) om å ta kontakt  
med den/de pårørende på deres hjemsted (eller annet kjent oppholdssted) med anmodning om  
å gi slik melding, jfr. Politidirektoratets rundskriv 2007/003: ”Formidling av informasjon til  
pårørende ved brå død, ulykke, katastrofe og kriminelle handlinger”. Dødsfallet eller ulykken  
kan utløse bistand fra kommunalt kriseteam der kirkelig personell vanligvis er representert, og  
der representant for annet tros- eller livssynssamfunn kan tilkalles.  
 
Ved katastrofer/ulykker med mange rammede skjer i prinsippet det samme. Men her vil det  
være behov for et større apparat for at kirkelig personell og andre hjelpere skal kunne utføre  
sitt oppdrag tilfredsstillende. 
 
Biskopen oppnevner LRS-prester/diakoner (etter avtale med diakonens arbeidsgiver) og deres  
stedfortredere til et LRS-team og meddeler disse til politimesteren. LRS prest/diakon må ikke  
ha andre beredskapsmessige oppdrag som kan være til hinder for tjenesten i redningsledelsen. 
 
Det forventes at prost og kirkeverge har en gjennomtenkt beredskap vedrørende bruk av  
kirkelig innsatspersonell ved en ekstraordinær hendelse. Prost og kirkeverge må ha klare  
avtaler som sikrer en effektiv og hensiktsmessig bruk av personell og bygninger i en  
katastrofesituasjon. LRS-prest/diakon sitt mandat til innkalling inngår i disse avtalene. 
 
Når LRS i samråd med LRS-presten/diakonen finner det påkrevet, blir annet kirkelig  
personell innkalt til tjeneste blant evakuerte og pårørende. Prester og diakoner innkalles i  
henhold til avtalte rutiner. Målsettingen med prestens/diakonens arbeid er å bistå evakuerte og 
pårørende og andre berørte gjennom informasjon, samtale og sjelesorg. 
 
Kirkens sentrale aktører skal øve på beredskapshendelser. Dette gjelder for BMS både prest/ daglig 
leder, stab og menighetsråd. 
 
 

Samarbeidende parter 
 

Den norske kirke er formelt innlemmet i samarbeid med politiet om redningstjenesten. Der hvor 
kirkelig personell er i direkte kontakt med berørte etter ulykker, har man et ansvar for at også 
representanter for andre kirker, religioner og livssynsamfunn trekkes inn der det er behov for det. 
LRS-prest/diakon og prost bør ha en løpende kontakt med lederne for lokale tros- og 
livssynssamfunn. 

Kirkelig fellesråd vil som gravferdsmyndighet ha lokalkunnskap om de ulike tros- og livssynsamfunn i 
kommunen. Innen hvert politidistrikt finnes liste over aktuelle tros- og livssynssamfunn som Den 
norske kirke er ansvarlig for å fremskaffe hos Fylkesmannen. Bispedømmekontoret skaffer årlige 
ajourførte oversikter hos de respektive Fylkesmenn og stiller dem til disposisjon for proster og LRS-
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prester/diakoner. 
 

Fylkesberedskapsrådet har som oppgave å drøfte samfunnssikkerhets- og beredskapsspørsmål og 
skal være et forum for gjensidig orientering om beredskapsarbeidet på de forskjellige områder. Det 
skal holde oversikt over sikkerhets- og beredskapsarbeidet i fylkene og skal kunne være et 
instrument for fylkesmannen for koordinering av krisehåndtering under alvorlige hendelser i fred, 
krise og krig. 

Biskopen er Den norske kirkes representant i dette rådet. Politimestrene samler de samarbeidende 
organer/etater og organisasjoner til jevnlige drøftelser og øvelser.  

I kommunene er det opprettet psykososiale kriseteam som har en viktig oppgave ved ulike mindre og 
større kriser og ulykker i området. Organiseringen av kriseteamene kan variere fra kommune til 
kommune. Men felles er at disse teamene også utgjør grunnstammen i oppfølging av 
berørte/pårørende ved ulykker og i større krisesituasjoner. 

Det anbefales at prest eller diakon er fast med i disse teamene (jfr Veilederen fra Helsedirektoratet, 
s.53) Ved mange hendelser vil det ikke føre til en redningssituasjon lokalt, men kriseteamene i 
kommunen vil bli koblet inn. Kirkens bistand på pårørende/evakuerte-senter og annen kirkelig 
bistand, kan derfor være den samme som ved en redningssituasjon, men henstillingen om bistand 
kommer ikke nødvendigvis fra politimesteren. 

Det er derfor viktig at det er gode relasjoner og samarbeidslinjer mellom kriseteamene og kirkelig 
personell. Det som fungerer i det daglige, vil også fungere i de ekstraordinære situasjonene. Det 
forventes at prostene har kontakt med lederen av kommunens kriseteam og sørger for at 
prest/diakon om mulig er fast medlem. 

Oppfølging 
 

- av kirkelig personell  

• Arbeidsgiver har ansvar for oppfølgingen. Det er meget viktig at de kirkelig ansatte som blir  

involvert i en ulykke/katastrofe får den oppfølging som er nødvendig.  

• Avlastningssamtale i gruppe eller individuelt skal gjennomføres etter endt oppdrag. Andre  

tiltak kan være psykologisk debriefing etter en tid, mulighet til tjenestefri for å få noen dagers  

rekreasjon, andre oppfølgings- og støttetiltak.  

 

-av frivillige  

• Frivillig personell kan ha viktige oppgaver, for eksempel i forbindelse med tilstedeværelse i  

åpen kirke eller ved forpleining.  

• Det er viktig at den som har ansvar for de frivillige ser og verdsetter deres innsats og at også 
de får nødvendig oppfølging.  
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- av berørte  

Personer kirkelig ansatte kommer i kontakt med i forbindelse med arbeidet på evakuert-senter  

og pårørendesenter eller pr. telefon, kan ha behov for kontakt, samtale og sjelesorg etter  

akuttfasen. Kirkens personell må formidle eller gi veiledning om hvem de kan ta kontakt med  

etter akuttfasen. 

 

Organisering i BMS 
Denne planen retter seg mot alle sider av beredskap som Bymenigheten Sandnes kan stå ovenfor og 
er ikke begrenset til redningstjeneste, kriminelle handlinger eller annen form for kommunal 
beredskap. 

Det er nødvendig at menighetsråd og stab gjennomtenker sin oppgave og praksis ved lokale 
katastrofer/ulykker og andre hendelser. 

Menighetsrådet, kirkevergen og prosten skal gjensidig informere hverandre om lokale planer. 
Følgende momenter kan være en hjelp i planarbeidet:  

Ved ulykker i lokalmiljøet eller ulykker andre steder hvor mange fra lokalmiljøet er rammet, vil det 
være behov for å åpne kirken for lystenning og samtale, eventuelt også et lokale/menighetshus der 
folk kan samles. Kirkelig fellesråd er ansvarlig for sikkerhet og brannberedskap ved åpne kirker. 
Kirkevergens HMS-plan må være kjent og sikkerhet i og for åpne kirker må ivaretas.  

Det må være klare avtaler på hvem som skal uttale seg til pressen og det anbefales å ha en egen 
presse/ media kontakt. Taushetsplikten i forhold til de pårørende må ivaretas. I BMS er prest/ daglig 
leder mediekontakt. 

Tilstedeværelsen blant rammede og berørte består i å lytte, være stille sammen, gi kvalitetssikret 
informasjon og ellers stå til tjeneste. Kirkelig ansatte og frivillige kan stå sammen om denne 
tjenesten.  

Kirkens ansatte kan være behjelpelig med å kontakte ønsket hjelp fra annet tros- eller 
livssynssamfunn, eller med å kontakte medisinsk, psykologisk eller sosialfaglig bistand.  

Ansatte følger opp behov for kirkelig medvirkning ved minnemarkeringer lokalt, for eksempel på 
arbeidsplass, i skole eller barnehage.  

Menighetsråd/stab kan selv ta initiativ til lokale bønne- og klagegudstjenester, sørge- eller 
minnegudstjenester, tilpasset den aktuelle situasjonen. Dette skal alltid skje i samråd med prost og 
kirkeverge.  

Når grupper fra menigheten reiser på tur, må reiserute og deltakerlister oppbevares på kontoret. 
Slike lister skal være kjent i stab og menighetsråd. Stab skal utarbeide tiltakskort for den enkelte tur, 
leir osv. Tiltakskortet skal oppbevares av leirledelse og ved menighetens kontor. 

Daglig leder/ prest er BMS sin lokale beredskapsleder. Sammen med seg har han AU som er 
beredskapsråd. Utvidet beredskapsråd er Menighetsrådet og fagpersoner fra menigheten. Dette vil 
være situasjonsbetinget. 
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Varsling i BMS 
 

I Bymenigheten Sandnes er daglig leder/ prest kontaktperson ang beredskap. Dette gjelder 
henvendelser fra politi, biskop, prost, kirkeverge eller andre aktører innen beredskap. 

Daglig leder/ prest varsler andre i stab og menighetsrådets leder. 

Menighetsrådets leder varsler menighetsrådets medlemmer. 

Dersom andre mottar varsel på vegne av BMS skal straks prest/ daglig leder varsles. Dersom 
vedkommende ikke er tilgjengelig varsles menighetsrådets leder. 

 

Overordnet planverk i kirken 
 

I tillegg til denne planen vil det være nødvendig at kirkelig personell har andre sentrale dokumenter 
lett tilgjengelig ved eventuell innsats.  

• Bispedømmets planverk 
• Prostens oppgaver 
• Kirkevergens oppgaver 

 

Vedlegg: 
For mer informasjon om organisering av redningstjenesten i Norge henvises til: 

 

Håndbok for redningstjenesten, nivå 1, Systembeskrivelse – prinsipper – verdier: https://nso.no/wp-
content/uploads/2020/03/H%C3%A5ndbok-for-redningstjenesten.pdf 

og 

PBS 1 – Politiets beredskapssystem del 1, retningslinjer for politiets beredskap: 
https://www.politiet.no/globalassets/05-om-oss/03-strategier-og-planer/pbsi.pdf 

Her spesielt: 

5.5 Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn 

Den norske kirke samarbeider med politiet ved hendelseshåndtering og er forberedt på å ta del i 
arbeidet med å gi omsorg og krisestøtte til de rammede. 

Trengs annen kulturell kompetanse eller tros- og livssynskompetanse, kan politiet og andre søke 
dette gjennom opparbeidede kontakter og gjennom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og 
Norges Kristne Råd. 
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Kirkerådet har ansvar for å koordinere kirkens del av beredskapen. Kirkens oppgaver vil først og 
fremst være å gi medmenneskelig støtte.  

Ellers vil oppgavene være å: 

● avgi en prest som rådgiver til politimesterens stab, lokale redningssentraler og 
Hovedredningssentralen 

● varsle pårørende etter anmodning fra politiet 

● gi støtte og sjelesorg 

● forberede og lede sørgegudstjenester og andre markeringer 

● bistå ved syning og overlevering av bårer 

● bistå pårørende ved besøk på ulykkesstedet 

● mobilisere det lokale kirkelige nettverket 

● gi særskilt oppmerksomhet til pårørende som ikke får sine  

døde tilbake 

 

 

 


