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Stillinger Finansiering

Randa- 
berg

Grø-
dem

Kirke-
gård Totalt Felles-

råd
Bispe-
døm.

Menig- 
het

Kirkeverge 1 1

Daglige ledere 1,0 0,8 1,8 1,6 0,2

Frivillighetskoord. 0,2 0,2 0,4 0,4

Renhold kontor/kirke 0,2 0,2 0,4 0,4

Kirketjener/vaktm. 0,4 0,4 0,3 1,1 1,1

Organist/m. musiker 0,6 0,5 1,1 1,1

Diakoner* felles 1,55 0,85 0,4 0,3 1,1

Prest** 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2

Barne- og ungd.arb. 0,6 0,7 1,3 0,3 1,0

Trosoppl.medarb. 1 0,55 1,55 1,25 0,3

Sum 10,3 6,95 2,05 1,6

Randaberg kirkelig fellesråd er i følge kirkelo-
ven forvalterorgan for menighetenes virksom-
het. Det vil si at Fellesrådet ivaretar arbeidsgi-
veransvaret for kirkens ansatte og har ansvar 
for drift og vedlikehold av kirkebygg og kirke-
gårder.

Fellesrådet forvalter de midler som Randaberg 
kommune utreder etterl kirkeloven, tilskudd fra 
staten, inklusive midler via Stavanger bispe-
dømmeråd og ikke minst midler som menighe-
tene selv samler inn.
 
Kirken i Randaberg er livskraftig, flotte kirker, 
vakre kirkegårder og, ikke minst, mange gode 
og engasjerte medarbeidere - lønnende og 
frivillige.

Arbeidsområdet
Randaberg kirkelige fellesråd har  
som oppgave å forvalte de menn- 
eskelige-, økonomiske- og materi- 
elle ressursenene til beste for den  
lokale menighet og gravferdsvirk- 
somheten.  
 
Fellesrådet vil bidra til:
• At kirken er en åpen og tjenende  
folkekirke der mennesker møter  
tro, felleskap og kultur.
• At kirken er en aktiv samfunnsaktør  
til beste for enkeltpersoner og bygda.
• At mennesker blir møtt på en  
positiv møte når de søker tjenester  
fra gravferdsvirksomheten.
 
Vi tror at en livskraftig kirke gjør  
Randaberg til et bedre sted å bo i.

* Inklusiv 20 % i forbindelse med prosjekt sammen med Randaberg kommune om ensomhet.
** Fellesrådet lønner 20 % vikarprest fra 2016-2019, men får alle utgifter dekket av BDR.

Arbeidsområder

>>   Kirken i Randaberg er livskraf-
tig, flotte kirker, varkre kirkegårder 
og, ikke minst, gode og engasjerte 
medarbeidere - lønnede og frivil-
lige.

Personalet

Fellesrådet har arbeidsgiveransvar for de 
kirkelige ansatte; diakoner, barne- og ungdoms-
arbeidere, trosopplæringsmederarbeidere, 
menighetsmusiker/organist, daglig ledere for 
menighetene, kirketjenere, kirkegårdspersonell, 
renholdere og kirkeverge (prost og soknepres-
tene er ansatt av biskopdømmet). De kirkelige 
ansatte har arbeidsoppgaver knyttet til alle 
aldersgrupper og innenfor et vidt spekter av 
tjenester. De har ansvar for kirkelige handlinger, 
dåps- og trosopplæring, ledertrening av barn og 
unge, diakoni blant unge og eldre, musikk og 
kulturtiltak (for eksempel sommerkonsertene), 
og mange andre tiltak for barn, unge, voksne 
og eldre. Nasjonale beregninger har vist at hver 
ansatt i kirken genererer opp til 4 årsverk i frivil-
lig innsats.

Årsverk
Fellesrådet har per 1. september 2018 arbeids-
giveransvar for 17 ansatte, fordelt på 10,6 
årsverk. Av disse er 2,05 årsverk finansiert av 
statlige midler (via bispedømmet) og 1,6 års-
verk fra menighetenes egne innsamlede midler. 
De resterende 6,95 årsverk er finansiert av fel-
lesrådet via kommunale bevilgning.
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Budsjettramme for 2018. Drift Revidert budsjett 2018 2019

Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter

Personalkostnader 7 127 000 7 043 000

Driftsutgifter 4 270 000 3 628 000

Rammeoverføring Randaberg kommune -6 694 000 -6 888 000

Tjenesteyting fra Randaberg kommune -671 000 -684 000

Ensomhetsprosjekt fra Randaberg kommune -138 000 -140 000

Inntekter: utleie, feste, gravstell, renter -1 247 000 -622 000

Tilskudd trosopplæring bispedømmet -871 000 -881 000

Innsamlet til lønn,  Randaberg m. -366 000 -383 000

Innsamlet til lønn, Grødem menighet -480 000 -481 000

Tilskudd fra Bispedømmerådet -580 000 -592 000

Bruk av fond og overskudd -350 000

Underskudd (-) /Overskudd 0 0

Totalt 11 397 000 -11 397 000 10 671 000 -10 671 000

Økonomi
Økonomi:
Randaberg kirkelig fellesråd forvalter de midler 
som Randaberg kommune utreder i henhold 
til Kirkeloven §15, tilskudd fra staten, inklusive 
midler via Stavanger bispedømmeråd,samt 
midler som Randaberg og Grødem menighets-
råd samler inn. Dette fremlegget er basert på 
behandling i fellesrådets møte 25. september 
2018 og en forutgående prosess i både Randa-
berg og Grødem menighetsråd.

Det er et godt samspill mellom Fellesrådet og 
kommune. Fellesrådets regnskapet for 2017 
viste kr 32 448 i overskudd/mindreforbruk. Det 
reviderte budsjettet for 2017 er et budsjett i 
balanse. 

Budsjettet for 2019 er planlagt som et budsjett 
i balanse. Det er lagt inn en vekst på 2 % på 
verdien av tjenesteytingen fra Randaberg kom-
mune ift 2017. Lønnsveksten er lagt inn med 
2,8 %. De ansatte i kirken har pensjon gjen-
nom KLP/SPK og vi har i budsjettet benyttet 
samme satser som kommunen.

Kommentarer til den økonomiske 
situasjonen og måloppnåelse

Økning i driftsbudsjettet 2019-2022

Tiltak Kostnad Kommentar

Styrke musikalsk arbeid 200 000 A

Større renholdsstillinger 150 000 B

20 % utvidelse av ungdoms- og 
trosopplæringsprest

150 000 C

100 % anleggsdiakon/prest 800 000 D

A. Styrke det musikalske arbeidet
Menighetene har drevet og driver et utstrakt 
musikalsk kulturelt arbeid for barn og unge. 
Vi ser at dette arbeidet har gitt bygda en rik 
og variert flora av musikalske blomster. I dag 
er det kor for barn og ungdom i alle aldre og 
menighetene driver egen bandskole. Tre barne-
kor, Randaberg Soul childen, Randaberg Soul 
Teen/Credimus og Bandskolen. Bandskolen 
tilbyr unge individuell opplæring i et instrument 
og øvelse i samspill i band. Dette musikalske 
arbeidet er for begge menigheter. Vi ser også 
at brukerne på institusjonene der menighetene 
har andakter har svært gode opplevelser når 
vi stiller med organist på samlingene. Sang og 
musikk bidrar til å gi gode opplevelser for alle.  
 
Vi har i dag ikke midler til å ha organist/musiker 
på alle disse samlingene. Midlene er tenkt å gå 
til styrking og videreføring av alt dette arbeidet.
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B. 30 % utvidelse av renholdstillingene i  
kirkene
Randaberg og Grødem kirker brukes mye gjen-
nom hele uken. I dag er stillingene for renhold 
så små at det oppleves ofte at vi får klage på at 
det ikke ser rent ut i kirkene i forkant av arran-
gementer. Utifra standard normer for renholder 
i bygg bør stillingsrammene økes. Midlene vil 
gå til styrking av renholdsstillingene i Grødem 
(20%) og Randaberg (10%).

C. 20% Utvidelse av ungdoms –og trosopplæ-
ringsprest i Randaberg menighet
Vi ønsker en utvidelse av stillingen for ung-
doms –og trosopplæringsprest, fra 80 til 100 
%. Det er behov for videre satsning på unge og 
ikke minst blant ungdom i alderen 15-18 år.

D. 100 % Anleggsdiakon/prest, Rogfast
Det største tunnelprosjektet i Norge skal igang-
settes rett foran vår kirkedør. Flere hundre 
arbeidere skal starte anleggsarbeid fra Ran-
daberg, Kvitsøy og Bokn. Vi har ønske om å 
ansette i prosjektstilling en diakon/prest skal 
kan følge opp personell, tilby samtaler, sørge 
for kirkelig betjening, samt (som er et hoved-
mål) å bygge bro mellom lokalsamfunnet og 
anleggsmiljøet. Dette til beste for alle. 

Den ansatte skal også kunne tilbyrde verdifull 
spesialkompetanse innenfor beredskap og kri-
sehåndtering. Vi tenker oss en prosjektstilling, 
gjerne i 100 % fra 2019 til 2026 (inntil prosjektet 
er ferdig). Innretning og oppgaver må avklares 
nærmere med prosjektledelse og de som måtte 
få kontrakt med arbeidet.

Investeringsbudsjett 2019–2022

År Tiltak Kostnad Komm.

2019- 
2021

Renovering av Randaberg 
kirke, innvendig

1 100 000 
5 000 000

F

2020 Navnet minnelund  
Grødem kirkegård

500 000 G

2019 Utvendig belysning av 
kirkene

700 000 H

2020 
2020- 
2021

Forskjønnelse og utvidelse 
av Randaberg kirkegård

250 000 
500 000

4 500 000

I

>>   Vi har et ønske om å ansette 
i prosjektstilling en diakon/prest, 
som kan følge opp personell...å 
bygge bro mellom lokalsamfunnet 
og anleggsmiljøet.

F. Renovering av Randaberg kirke, innvendig
Det er behov for en større renovering av Ran-
daberg kirke innvendig. Det er så langt vi vet 
ikke gjort siden 1970-tallet. Malingen flasser 
av mange steder. Bygget er i bruk flere ganger 
i uken. Innvendig ny gjennomtenkt belysning 
vil også være et viktig moment i renoveringen, 
samt moderne utstyr for lyd og bilde, tilpasset 
kirkerommet. 

Arkitekt Ole Trodahl ser for seg endring av 
alterpartiets vegger, tak, alter og alterringen, 
renovering av dåps- og prestesakristi, rom over 
sakristi, renovering av våpenhus, istansetting 
og reperasjon av kirkebenker, benkeputer, ny 
ventilasjon i kirkerommet, samt sikre ovenene 
under benkene med mer.

Det ble beviglet 100 000 kr til prosjektering av 
den innvendige renoveringen i både 2017 og 
i 2018. Planarbeidet er godt i gang. Det kom 
tilleggskrav om at det måtte gjennomføres 
brannteknisk vurdering av kirken. Dette er  
gjennomført. I tillegg har også malerikonserva-
torer fra Arkeologisk museum foretatt tilstands-
vurdering av den gamle altertavla og kommet 
med forslag til behandling av denne, samt 
fargeundersøkelser av kirkens interiør.
 
Andre eksterne rådgivere har også vært invol-
vert i planarbeidet. Det trengs derfor midler 
i dels til videre kartlegging av fargeundersø-
kelsene med mer og dels oppstart av deler av 
renoveringsprosjektet. De delprosjektene som 
blir igangsatt i 2019 vil kunne gjennomføres 
uten at den nødvendigvis binder videre bevilg-
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ninger for kommende år. Midlene er blant annet 
tenkt brukt til behandling av altertavla er regi 
av Arkeologisk museum (i tett samarbeid med 
riksantikvar).

Ii løpet av 2018/2019 blir det søkt om god-
kjennelse på hele prosjektet til riksantikvar og 
biskop. Ved godkjennelse vil hovedprosjekt-
gjennomføringen kunne skje i 2020-2021, for-
utsatt finansiering. Til selve gjennomføringen 
vil budsjetttallet bli justert, når en ser endelig 
hva som bør gjøres og hva en får godkjennelse 
til (kun anslag nå). Beløpet for 2019 er på 1,10 
mill. kroner. Dette er mindre en avsatt i fjorårets 
budsjettvedtak i Randaberg kommunestyre.

G. Navnet minnelund, Grødem kirkegård
Med navnet minnelund menes at det på et 
område av gravlunden er et felles gravminne 
med tilhørende gravfelt for primært urner. På 
felles gravminne settes navneplater med nav-
net til avdøde. Navnet minnelund er tilrettelagt 
for primært for urnegraver, men ev. også noen 
kistegraver og barnegraver. En del av Grødem 
kirkegård kan med fordel tilrettelegges som 
navnet minnelund. 

Det er alt opprettet en slik minnelund på Randa-
berg kirkegård som er tatt meget godt imot. Det 
bør også behov for eget massedepot med tak 
for oppbevaring av masser.

H. Utvendig belysning av Randaberg og Grø-
dem kirker
Både Randaberg og Grødem kirker er sentrale 
bygg i bygda. De representerer hver sine tidspe-
rioder. Det er et ønske om å få til en spennende 
utvendig belysning av byggene, for å kunne vise 
de store arkitektoniske kvalitetene i byggene, 
også når mørket senker seg. Opplysningen av 
byggene vil også kunne ha en preventiv virk-
ning i forhold til hærverk m.m.. Det er hentet inn 
priser på prosjektet fra aktuelt fagmiljø i 2018.

I. Forskjønnelse og utvidelse av Randaberg 
kirkegård
Randaberg kirkegård ligger som selve sen-
trumstomten i Randaberg kommune. Kirke-
gården er i tillegg til å være gravlund også en 
”grønn lunge” i et sentrum preget av betong 

og asfalt. Det vil være viktig å få utarbeidet en 
helhetlig plan for hvordan kirkegården kan vide-
reutvikles og midler må settes av til gjennom-
føring av det planen foreslår. Temata som må 
vurderes  er beplanting av blomster, busker og 
trær (inkludert spørsmål om fjerning av trær), 
belysning, skikkelig opparbeidelse av plass for 
søppeldunker, fornyelse av benkene, brostein 
helt rundt kirken, evt. forlengelse/oppjustering 
av stier. Alt må planlegges basert på kravet om 
universell utforming. Det bør også opparbeides 
eget massedepot med tak for oppbevaring av 
masser.

Reguleringsplanen for sentrum øst, vedtatt 
august 2015, har regulert inn en utvidelse av 
kirkegården på omkring 7 meter mot Harestad 
skole. Utvidelsen av kirkegården vil kunne gi 
et sted mellom 100 og 150 nye graver. Det vil 
kunne foretas masseutskifting slik at en kan få 
dobbel dybde. Det vil da kunne gi plass til 200-
300 kister. Ved ev. utvidelse vil driftsbygningen/
garasjen også måtte rives og en ny bygges.

Fellesrådet ser for for seg at en først får utar-
beidet en plan ett år, og at når denne er vedtatt 
så vil en gjennnomføre det planen foreslår.  
Første års budsjettall er til planlegging, andre 
budsjettall er til noe forskjønnelse og siste år til
utvidelsen. Budsjettallet for selve prosjektgjen-
nomføringen vil bli justert når en ser hva som 
bør gjøres. Etatimat er basert på NOU’en «Lik 
og Likskap», som tilsier en kostpris per ny 
grav på 15 000 kroner. Selve driftsbygningen 
kommer i tillegg og er ikke tatt med i denne 
omgang.

>>  Utvidelsen av kirkegården (i 
sentrum) vil kunne gi et sted  
mellom 100 og 150 nye graver.


