
SIDE 103

Altertavlen i Randaberg kirke ble i høst demontert for nødvendig 
vedlikehold. Her er tavla tatt ned fra veggen, og Anne Ytterdal fra 
Arkeologisk museum UiS, til høyre, kirketjener Berit Knoph Bø og 
snekker Michael Heng fra Museum Stavanger, kan puste lettet ut.
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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 1,75 0,75 0,8 0,2

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

Barne- og ungd.arb. 0,7 0,8 1,5 0,3 1,2

Trosoppl.medarb. 0,9 0,55 1,45 1,25 0,2

Sum 10,9 6,85 2,45 1,6

Randaberg kirkelig fellesråd er i følge kir-
keloven forvalterorgan for menighetenes 
virksomhet. Det vil si at Fellesrådet ivaretar 
arbeidsgiveransvaret for kirkens ansatte og har 
ansvar for drift og vedlikehold av kirkebygg og 
kirkegårder. Fellesrådet forvalter de midler som 
Randaberg kommune utreder etter kirkeloven, 
tilskudd fra staten, inklusive midler via Stavan-
ger bispedømmeråd og - ikke minst - midler 
som menighetene selv samler inn.

Kirken i Randaberg er livskraftig; flotte kirker, 
vakre kirkegårder og ikke minst  
mange gode og engasjerte med- 
arbeidere, lønnende og frivillige.

Arbeidsområdet
Randaberg kirkelige fellesråd har  
som oppgave å forvalte de menne- 
skelige-, 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 samfunns- 
  aktør, 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 % ifm. prosjekt sammen med Randaberg kommune om ensomhet (som Helse og  
velferd stoppet finansiering av etter 2019).
** Fellesrådet lønner 20 % vikarprest fra 2016-2019, men får alle utgifter dekket av BDR. 
*** BDR har gitt 200 000 kr til økt diakonal satsing i 2019, under forutsetning av at vi finner 
ekstern tilsvarende finansiering. Dette utgjør stilling i 30 % (se pkt. A).

Arbeidsområder

>>   Fellesrådet har (...) arbeidsgi-
veransvar for 17 ansatte.

Personalet

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 kultur-
tiltak (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 frivillig 
innsats.

Årsverk

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). 

Fellesrådet har per 1. september 2019 arbeids-
giveransvar for 17 ansatte, fordelt på 10,9 
årsverk. Av disse er 2,45 årsverk finansiert av 
statlige midler (via bispedømmet) og 1,6 års-
verk fra menighetenes egne innsamlede midler. 
De resterende 6,85 årsverk er finansiert av fel-
lesrådet via kommunale bevilgning.
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2019 2020

Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter

Personalkostnader 7 043 000 7 200 000

Driftsutgifter 3 628 000 3 618 000

Rammeoverføring Randaberg kommune -6 888 000 -7 018 000

Tjenesteyting fra Randaberg kommune -684 000 -694 000

Ensomhetsprosjekt Randaberg kommune* -140 000

Inntekter: utleie, feste, gravstell, renter -622 000 -534 000

Tilskudd trosopplæring bispedømmet -881 000 -920 000

Innsamlet til lønn,  Randaberg m. -383 000 -395 000

Innsamlet til lønn, Grødem menighet -481 000 -476 000

Tilskudd fra Bispedømmerådet -592 000 -652 000

Bruk av fond og overskudd -125 000

Underskudd (-) /Overskudd 0 0

Totalt 10 671 000 -10 671 000 10 818 000 -10 818 000

År Tiltak Kostnad Komm.

2020 Ungdomsdiakoni 200 000 A

Styrke musikalsk arbeid 200 000 B

Større renholdsstillinger 150 000 C

100 % anleggsdiakon/prest 800 000 D

Økonomi
Randaberg kirkelig fellesråd forvalter midlene 
som Randaberg kommune utreder etter kirke- 
loven § 15, tilskudd fra staten, inklusive midler 
via Stavanger bispedømmeråd, samt midler 
som Randaberg og Grødem menighetsråd sam-
ler inn. Dette fremlegget er basert på behand-
ling i fellesrådets møte 2. oktober 2019, samt
en forutgående prosess i både Randaberg og 
Grødem menighetsråd.

Kommentarer til den økonomiske situasjonen
• Det er et godt samspill mellom Fellesrådet  
  og kommune. 
• Fellesrådets regnskap for 2018 viste 13 632 kr  
   i overskudd/mindreforbruk. 
• Det reviderte budsjettet for 2018 er et budsjett  
   i balanse. 
• Budsjettet for 2020 er planlagt som et  
  budsjett i balanse.
• Det er lagt inn en vekst på 2 prosent på  
  verdien av tjenesteytingen fra Randaberg  
  kommune i forhold til 2017. 
• Lønnsvekst er lagt inn med 2,8 prosent. 
• De ansatte i kirken har pensjon gjennom    
  KLP/SPK. I budsjettet er det benyttet samme  
  satser som i Randaberg kommune.

Budsjettramme for 2020. Drift

* Prosjekt fra 2013-2019 som ble finansiert via midler fra Helse og velferd.

>>   Menighetene har drevet, og dri-
ver, et utstrakt musikalsk arbeid.

Økning i driftsbudsjettet 2020-2023

Kommentar
A. Ungdomsdiakoni – forsterkingsmidler
I statsbudsjettet for 2019 ble det tildelt 14 mil-
lioner til kirken for deres omsorgsarbeid (dia-
koni) for ulike grupper. Randaberg søkte og fikk 
tildelt 200 000 kr per år. Det ble stilt krav om at 
tilsvarende beløp blir gitt fra andre. Vi vil i dette 
arbeidet fokusere på lavterskeltilbud for ung-
dom i bygda, og være tilgjengelig og oppsøke 
unge på deres arenaer. Vi vil sterkt oppfordre 
kommunen til å bidra, slik at kan få til en bred 
og solid satsning.

B. 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 children,  
    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 menig- 
    heter.  
 
    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. 
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Investeringsbudsjett 2020–2023

År Tiltak Kostnad Komm.

2020- 
2021

Renovering av Randaberg 
kirke, innvendig

2 500 000 
5 000 000

E

2021
2022

Utvidelse av Randaberg
kirkegård

3 500 000 
3 500 000

F

2021
2022

Navnet minnelund,  
Grødem kirkegård

150 000 
500 000

G

2023 Utvevdig belysning av 
kirkene

700 000 H

Kommentarer
E. Renovering av Randaberg kirke, innvendig
Kirken har fått 1,1 millioner i 2019 (i tillegg til 
planleggingsmidler på til sammen 200 000 kr 
i 2017 og 2018). Arbeidet med renovering av 
Randaberg kirke har derfor startet opp. Midlene 
er blant annet brukt til å demontere altertavla, 
som er sendt til Arkelogisk museum for videre 
behandling. Museet har også konservatorer til 
stede som i høst har foretatt fargeundersøkel-
ser av kirkens interiør. Vi regner med endelig 
godkjenning i løpet av høsten fra biskop og 
riksanktivar på hva som skal/kan gjøres.

I 2020 er det tenkt å gjennomføre et større 
arbeid med koret, der det skal skiftes innven-
ding tak og vegger, male opp disse, samt få 
på plass ny og bedre belysning. I tillegg vil vi 
få til moderne lyd- og bildeutstyr i kirka, som 
også blir plassert på en bedre måte. Arbeidet er 
tenkt delt inn i flere mindre prosjektet, som gjør 
kompeksiteten mindre, økonomistyringen bedre 
og belastingen med stengt kirke over lengre tid 
mindre. Arkitekt Ole Trodahl er arkitekt for hele 
prosjektet. Hovedgjennomføringen vil kunne 
skje i 2020-2021, forutsatt finansiering.

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.

C. 30 prosent utvidelse av renholdstillingene i 
kirkene  
Randaberg og Grødem kirker brukes mye  
gjennom hele uken. I dag er stillingen for 
renhold så liten, at vi får klage på at det ikke 
ser rent ut i kirkene i forkant av arrangementer. 
Utifra standard normer for renholder i bygg bør 
stillingsrammene økes. Midlene vil gå til styrk-
ing av renholdsstillingen i Grødem (20 %) og 
Randaberg (10 %).

D. 100 prosent anleggsdiakon/prest Rogfast
Det største tunnelprosjektet i Norge vil trolig 
igangsettes rett foran vår kirkedør. Flere hundre 
arbeidere skal starte anleggsarbeid fra Randa-
berg, Kvitsøy og Bokn. 

Vi har et ønske om å ansette en diakon/prest 
i prosjektstilling, som kan følge opp personell, 
tilby samtaler og sørge for kirkelig betjening. 

Det er et hovedmål å bygge bro mellom loka-
lsamfunnet og anleggsmiljøet. Dette til beste 
for alle. Den ansatte skal også kunne tilby ver-
difull spesialkompetanse innenfor beredskap 
og krisehåndtering. Vi tenker oss en prosjek-
tstilling, gjerne i 100 prosent fra oppstart til 
prosjektet er ferdig. Innretning og oppgaver må 
avklares nærmere med prosjektledelse og de 
som måtte få kontrakt med arbeidet.

Konservator Anne Ytterdal fra Arkeologisk 
museum har i høst gjort fargeprøver av 
interiøret i Randaberg kirke.
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>>  En del av Grødem kirkegård kan 
med fordel tilrettelegges som nav-
net minnelund.

F. Utvidelse av Randaberg kirkegård
Randaberg kirkegård er selve sentrumstomten 
i Randaberg kommune. De alle fleste som grav-
legges i kommunen velger Randaberg kirke-
gård, fremfor Grødem kirkegård. Det begynner 
å bli få doble graver igjen på Randaberg, så i 
løpet av få år vil en måtte henvise til Grødem.
Reguleringsplanen for sentrum øst, vedtatt 
august 2015, har regulert inn en liten utvid-
else av kirkegården på omkring 8 meter mot 
Harestad skole I budsjettet for 2019 ble det gitt 
midler til utarbeidelse av planer for en utvidelse 
Dette er nå utført av Akasia AS. 

Utvidelsen av kirkegården vil kunne gi crika 
150 nye graver. 

Det vil kunne foretas masseutskifting for å få 
dobbeldybde i gravene. Dette vil kunne gi plass 
til 300 kister. Ved utvidelse vil driftsbygnin-
gen/garasjen/leskuret rives, og en ny bygges. 
Steinmuren vil også måtte rives og re-etableres. 
Fellesrådet ser for for å søke godkjenning av 
prosjektet i 2020. Bispedømmet skal godkjenne 
endringer av gravplasser, og kommunen skal 
godkjenne riving/oppføring av driftsbygningen. 
Prosjektet kan da gjennomføres i  2021 og 
2022.

G. Navnet minnelund, Grødem kirkegård
Med navnet minnelund menes det at det på 
et område av gravplassen etableres et felles 
gravminne med tilhørende gravfelt. På felles 
gravminne settes navneplater med navnet 
til avdøde. Navnet minnelund er tilrettelagt  
primært for urnegraver, men det kan også være 
kistegraver og barnegraver her. 

En del av Grødem kirkegård kan med fordel 
tilrettelegges som navnet minnelund. Det er 
alt opprettet en slik minnelund på Randaberg 
kirkegård som er tatt meget godt imot av 
beflokningen. 

Det må inngås et samarbeid med en landskaps-
arkitekt eller tilsvarende for planlegging. Påføl-
gende år kan selve arbeidet utføres.
 
H. Utvendig belysning av Randaberg og Grødem 
kirke
Både Randaberg og Grødem kirke er sentral-
bygg i bygda. De representerer hver sine tids- 
perioder. Det er et ønske om å få til en spenn- 
ende og verdig utvendig belysning av byggene, 
for å kunne vise de store arkitektoniske kvalite-
tene i byggene også når mørket senker seg.
Opplysningen av byggene vil også kunne ha 
en preventiv virkning overfor hærverk mm. Det 
er hentet inn priser på prosjektet fra aktuelle 
fagmiljø i 2018.

Randaberg menighet vil bygge navnet  
minnelund på kirkegården på Grødem, 
lignende den som ble bygget på Randaberg 
kirkegård i mai 2018, blangt annet av Gezi-
nus Hoiting (t.h. over) og Kjell Ove Sande.


