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Bindal kirkelige fellesråd



Bindal menighetsråd og kirkelige fellesråd

Vårt samfunnsoppdrag:

• Ansvarlig for menighetsarbeid 

• Gudstjenester, kirkelige handlinger, trosopplæring i samarbeid med 

prestetjenesten

• Antall gudstjenester forordnes av biskopen

• Gravplassmyndighet

• §: gravplassloven med forskrift

• Innebærer gravferdsforvaltning for alle innbyggere i Bindal, uavhengig av 

tros- og livssyn.
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Bindal menighetsråd og kirkelige fellesråd

Vårt samfunnsoppdrag:

• Krever bemanning som har erfaring, ferdigheter/kompetanse og 

forståelse for særegenhetene ved både menighetsarbeid og drift av 

gravplass
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Menighetsarbeid

• 41 forordnede gudstjenester per år

• Ca. 24 gravferder per år

• Ca. 2 vielser per år

• I tillegg kommer trosopplæring, kirkemusikalsk arbeid og 

diakoniarbeid gjennom dåp, konfirmasjon samt andre aktiviteter 

som menigheten ønsker å ha i sin lokalmenighet.
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Behov kirketjener

• 41 gudstj. á 8 timer (forberedelse, 

renhold, tilstedeværelse helt til det 

lukkes og låses).

• 26 kirkelige handlinger á 6 timer 

(forberedelse, renhold, 

tilstedeværelse helt til det lukkes 

og låses).

• Det estimeres reisetid 50/50 

Vassås/Solstad, altså Terråk-Holm 

t/r for 50% av aktivitetene.

Timer 

pr. 

enhet

Antall Årlig 

timesforbruk

Gudstjenester 8 41 328

Kirk.handlinger 6 26 156

Kjøring 1,33 34 45

Annet som hører med i 

stillingen/arb.forholdet

143

Sum 672
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1) Timesforbruk og -budsjett menighet

Tall fra Kirkerådet (2001), brukt i menigheter over hele landet.



Gravplassmyndighet
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Gravplasser i Bindal kommune

Skotnes Åbygda
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Gravplasser i Bindal kommune

Vassås Solstad, Holm
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Gravplasser i Bindal kommune

Aunstranda Bindalseidet
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Gravplassdrift - behov

• Totalt areal gravplasser ca. 24 daa

• Utfordring: mange små med 

avstand imellom

• Noe sesongbetont, men også 

gravferder vinterstid krever 

(ekstra) tid og planlegging

Tall hentet fra Norges landbrukshøgskole (nå: NMBU), Ås 

(1993)

Timer 

pr 

enhet

Antall Årlig 

timesforbruk

Kistegravlegging 10 20 200

Urnenedsettelse 2 4 8

Kjøring 1,33 18 24

Vedlikehold: 

gressklipping, 

snømåking, maling 

osv. 

75 

t/daa

24 1800

Annet som hører med 

stillingen/arb.forholdet

143

Sum 2175
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2) Timesforbruk og -budsjett gravplassdrift



Årsverk/stillingsberegning:

Kirketjenerstilling:

672 årstimer tilsvarer 36,4% stilling

Gravplassarbeider:

2175 årstimer tilsvarer nesten 

1,2 årsverk

TOTALT: behov for 1,5 årsverk

• Hva har vi i dag?

• 0,5 årsverk 

• Ekstra bistand: 

• Snøbrøyting p-plass Vassås

• Snøbrøyting p-plass Solstad

• Gressklipping Skotnes

• Gravetjeneste

Ekstra bistand beregnes til omlag 

310 t/år, som fører til at vi totalt har 

behov for litt over 1,3 årsverk.
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Hvordan ser verden rundt oss ut?

• Vega:

• 1 kirke, 1 gravplass + gp Ylvingen

• 100% stilling 

kirketjener/gravplassarbeider

• Ekstra hjelp som sørger for stell 

på Ylvingen

• Sømna:

• 1 kirke, 1 gravplass 

• 100% stilling 

kirketjener/gravplassarbeider
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Hvem har ansvaret?

Tros- og livssynssamfunnslovens § 14, 2.-4.ledd:

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.

Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd etter andre ledd.

Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i kirkebygg og tilhørende varige driftsmidler.

Gravplasslovens § 3:

Gravplassmyndigheten har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og 

verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser.

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.

Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i gravplasser og tilhørende varige driftsmidler.
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Gravplassforskriften

§ 1.Orden og verdighet

Gravplassen skal holdes i hevd og forvaltes med den orden og verdighet 

som dens egenart tilsier.
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Vedlikeholdsbehov kirkebygg
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Prosjekter framover
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Arealbehov
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