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Stillinger Finansiering

Randa- 
berg

Grø-
dem

Kirke-
gård Totalt Felles-

råd
Bispe-

dømme
Menig-

het

Kirkeverge 1,0 1,0

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 1,85 0,85 0,8 0,2

Barne- og ungd.arb. 0,9 0,8 1,7 0,3 1,4

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

Sum 10,8 6,75 2,25 1,8

* BDR har gitt 200 000 kr til økt diakonal satsing fra 2019. Kom-
munen bevilget 200 000 kr fra 2020.

Arbeidsområder

>>   Fellesrådet har (...) arbeidsgi-
veransvar for 16 ansatte.

Randaberg kirkelig fellesråd er i følge kirkeloven 
forvalterorgan for menighetenes virksomhet. Det 
vil si at Fellesrådet ivaretar arbeidsgiveransvaret for 
kirkens ansatte og har ansvar for drift og vedlike-
hold av kirkebygg og kirkegårder. Fellesrådet for-
valter de midler som Randaberg kommune utreder 
i henhold til kirkeloven, tilskudd fra staten, inklu-
sive midler via Stavanger 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 medarbeidere -  
lønnende og frivillige.

Arbeidsområdet
Randaberg kirkelige felles- 
råd har som oppgave å for- 
valte de menneskelige,  
økonomiske og materielle  
ressursenene til beste for 
den lokale menighet og  
gravferdsvirksomheten.

Fellesrådet vil bidra til:
• At kirken er en åpen og  
tjenende folkekirke der mennesker møter tro, felle-
skap 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.

Personal
Fellesrådet har arbeidsgiveransvar for de kirkelige 
ansatte; diakoner, barne- og ungdomsarbeidere, 
trosopplæringsmederarbeidere, menighetsmusiker/
organist, daglig ledere for menighetene, kirketjenere, 
kirkegårdspersonell, renholdere og kirkeverge (prost 
og sokneprestene 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 kir-
ken genererer opp til fire årsverk i frivillig innsats.

Årsverk
Fellesrådet har per 1. september 2020 arbeidsgi-
veransvar for 16 ansatte, fordelt på 10,8 årsverk. 
Av disse er 2,25 årsverk finansiert av statlige midler 
(via bispedømmet) og 1,8 årsverk fra menighetenes 
egne innsamlede midler. De resterende 6,75 årsverk 
er finansiert av fellesrådet via kommunale bevilg-
ning.
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Økonomi
Randaberg kirkelig fellesråd forvalter de midler 
som Randaberg kommune utreder etter kirkelo-
ven, § 15, tilskudd fra staten, inklusive midler via 
Stavanger bispedømmeråd, samt midler som Ran-
daberg og Grødem menighetsråd samler inn. 

Dette budsjettframlegget er basert på behandling i 
fellesrådets møte 15. september 2020 og en for-
utgående prosess i både Randaberg og Grødem 
menighetsråd.

Kommentar til den økonomiske
situasjonen

Det er et godt samspill mellom Fellesrådet og kom-
mune. Fellesrådets regnskapet for 2019 viste 5 825 
kr i overskudd/mindreforbruk. Det reviderte bud-
sjettet for 2020 er et budsjett i balanse. Budsjettet 
for 2021 er planlagt som et budsjett i balanse.

Det er lagt inn en vekst på 2 % på verdien av tje-
nesteytingen fra Randaberg kommune i forhold 
til 2020. Lønnsveksten er lagt inn med 2 %. De 
ansatte i kirken har pensjon gjennom KLP/SPK 
og vi har i budsjettet benyttet samme satser som 
kommunen.

Status renovering  
av Randaberg  
kirke, innvendig
Kirken har fått 1,1  
millioner kr i 2019  
(i tillegg til plan- 
leggingsmidler på  
totalt 200 000 kr 
i 2017 og 2018).  
Det er bevilget  
2,5 mill. kr per år 
 i 2020 og 2021  
til renovering.  
Arbeidet med å 
renovere Randa- 
berg kirke er så  
smått i gang. 

Alle tegninger er klare. Altertavla er sendt til 
Arkelogisk museum for restaurering. Konserva-
torer fra Stavanger museum har gjort fargeunder-
søkelser av kirkens interiør, som blir brukt som 
grunnlag for oppmaling og fargesetting av koret.
Det er innhentet tilbud på tømmerarbeidet i koret, 
og inngått avtaler om snekkerarbeid i forbindelse 
med nytt alter og alterring. AV-utstyr er også bestilt 
og delvis montert.
 
Vi regner med endelig godkjenning fra biskopen 
i oktober 2020. Riksantikvaren har i september 
2020 gitt sin tilslutning til søknaden.

I januar 2021 er det tenkt gjennomført et større 
arbeid i kirken, der en skal skifte innvending tak og 
vegger i koret, male opp disse, samt montere ny og 
bedre belysning. I tillegg vil en få til moderne lyd 
og bildeutstyr i kirka som blir plassert mer hen-
siktsmessig.

Arkitekt Ole Trodahl er arkitekt i hele prosjektet. 
Head Energy er engasjert for å hjelpe til med pro-
sjektstyring. Hovedgjennomføringen vil forhåpent-
ligvis kunne skje i 2021.

Budsjettramme for 2021. Drift

BUD 2020 BUD 2021

Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter

Personalkostnader 7 296 800 7 428 000

Driftsutgifter 3 917 000 3 957 700

Rammeoverføring Randaberg k. -6 986 000 -7 125 700

Tjenesteyting fra Randaberg k. -698 000 -712 000

Inntekter: utleie, feste, gravstell, renter -477 000 -459 000

Tilskudd trosopplæring bispedømmet -934 000 -934 000

Innsamlet til lønn, Randaberg m. -408 000 -362 000

Innsamlet til lønn, Grødem menighet -386 000 -441 000

Tilskudd fra Bispedømmerådet -509 800 -652 000

Bruk av fond og overskudd -815 000 -700 000

Underskudd (-) /Overskudd

Totalt 11 213 800 -11 213 800 11 385 700 -11 385 700
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>>  Sang og musikk bidrar til å gi 
gode opplevelser for alle.

År Tiltak Kostnad Komm.

Større renholdsstillinger 150 000 A

Styrke musikalske arbeidet 200 000 B

100 % anleggsdiakon/prest 800 000 C

Kommentarer:

A) 30 % utvidelse av renholdstillingene i kirkene.
Randaberg og Grødem kirke brukes mye gjennom 
hele uken. I dag er stillingen for renhold så liten at 
vi ofte får klage på at det ikke ser rent ut i kirkene 
i forkant av arrangementer. Med den pågående 
koronapandemien har dette blitt enda tydeligere. 
Vi er nå pålagt mye strengere rengjøringsrutiner, 
blant annet med vask av alle berøringsflater mellom 
arrangementer. Det er utfordrende å få gjennom-
ført dette med en allerede liten stilling. Per nå 
bruker prester og andre ansatte mye ekstra tid på å 
gjennomføre dette renholdet. Også utifra standard 
normer for renholder i bygg bør stillingsrammene 
økes. Midlene vil gå til styrking av renholdsstillin-
gen i Grødem (20 %) og Randaberg (10 %)

B) Styrke det musikalske arbeidet
Menighetene 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 har drevet egen bandskole. 
Tre barnekor, Randaberg Soul childen, Randaberg 
Soul Teen/Credimus og Bandskolen. På grunn av 
personalressurser og økonomiske vurderinger har 
Bandskolen pause skoleåret 20/21.

Vi ser også at brukerne på institusjonene, der 
menighetene har andakter, har svært gode opp-
levelser 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.

Driftsbudsjettet 2021-2024 C) 100 % anleggsdiakon/prest Rogfast  
Det største tunnelprosjektet i Norge igangsettes 
trolig rett foran vår kirkedør. Flere hundre arbei-  
   dere skal starte anleggsarbeid fra  
  Randaberg, Kvitsøy og Bokn.   
  Vi ønsker å ansette en diakon/prest  
  i prosjektstilling som skal følge opp  
  personell, tilby samtaler, sørge for 
  kirkelig betjening.  
 
Det er et hovedmål å bygge bro mellom lokalsam- 
funnet og anleggsmiljøet. Dette til beste for alle.  
 
Den ansatte skal også kunne tilby verdifull spesi-
alkompetanse innenfor beredskap og krisehåndte-
ring. Vi tenker oss en prosjektstilling, gjerne i 100 
%, fra oppstart til prosjektet er ferdig. Innretning 
og oppgaver må avklares nærmere med prosjektle-
delse og de som måtte få kontrakt med arbeidet.

Minnelunden ved Randaberg kirke. 
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År Tiltak Kostnad Komm.

2021-
2022

Utvidelse av Randaberg  
kirkegård

3 500 000 
3 500 000

D

2022-
2023

Navnet minnelund Grødem 
kirkegård

150 000 
500 000

E

2021 Stoler og bord til Kirkestua 250 000 F

2024 Parkmessig tilrettelegging med 
belysning av Grødem kirkegård

1 000 000 G

Investeringsbudsjettet  
2021–2024

Kommentarer: 

D) Utvidelse av Randaberg kirkegård
Randaberg kirkegård ligger som selve sentrums-
tomten i Randaberg kommune. De alle fleste som 
gravlegges i kommunen velger Randaberg kirke-
gård, framfor Grødem kirkegård. Det er få doble 
graver igjen på Randaberg, så i løpet av ett års tid 
vil en måtte henvise til Grødem.

Reguleringsplanen for sentrum øst, vedtatt i 
august 2015, har regulert inn en liten utvidelse av 
kirkegården på omkring 8 meter mot Harestad 
skole Det ble i budsjettet for 2019 gitt midler til å 
utarbeide planer for en utvidelse Dette er nå utført 
av Akasia AS. Utvidelsen av kirkegården vil kunne 
gi 150 nye graver. Det vil kunne foretas masseut-
skifting slik at en kan få dobbeldybde i gravene. 
Det vil da kunne gi plass til 300 kister. 

Ved utvidelse vil driftsbygningen/garasjen/leskuret 
rives og en ny bygges. Steinmuren vil også måtte 
rives og re-etableres. Fellesrådet ser for for seg, i 
2021, å kunne søke godkjennelse av prosjektet 
(bispedømmet skal godkjenne endringer av grav-
plasser og kommunen skal godkjenne riving/opp-
føring av driftsbygningen). Da kan man i 2022 og 
2023 gjennomføre prosjektet.

E) Navnet minnelund, Grødem kirkegård
Med navnet minnelund menes at det på et område 
av gravplassen er et felles gravminne med tilhø-

rende gravfelt for primært urner. På felles grav-
minne settes navneplater med navnet til avdøde. 
Navnet minnelund er tilrettelagt primært for urne-
graver, men ev. også noen kistegraver og barne- 
   graver. En del av Grødem kirke- 
  gård kan med fordel tilrettelegges 
  som navnet minnelund.  
  Det er alt opprettet en slik  
  minnelund på Randaberg kirke- 
  gård, som er tatt meget godt imot 
  av befolkningen. Det må inngås et  
  samarbeid med en landsskapsarki- 
  tekt elller tilsvarende for planlegg- 
  ging. Påfølgende år kan selve arbei-
det utføres. 

F) Nye bord og stoler til kirkestua
Kirkestua i Randaberg stod ferdig for seks år siden, 
og den er svært mye i bruk. Det går nesten ikke 
én dag uten ett eller flere arrangemnet. Her er det 
mandagskafé, leksehjelp, barne- og ungdomssam-
linger, Sofus klubb og språkkafé. Dette merkes på 
bord og stoler. Dagens møbler er ikke beregnet på 
storhusholdninger. Særlig stolene bærer preg av 
mye bruk. Bordene som i dag brukes er svært tunge 
og vanskelige å håndtere, og med så mange ulike 
aktiviteter blir det mye rigging av bord og stoler. 

Nye, lettere håndterbare bord, som er beregnet på 
denne typen bruk, hadde gjort arbeidet enklere for 
de ansatte. Fellesrådet har i vinter skiftet ut oppbe-
varingsmøblementet til en mer holdbar skjenk laget 
av Vågane Viste. Dette for å kunne tåle bruken. 
Kirkestua er ikke bare et samlingssted for menig-
hetn, men leies også ut til minnesamvær, dåpssel-
skap, konfirmasjoner og familieselskaper. Veldig 
mange i bygda er derfor innom kirkestua i løpet av 
et år. Vi ønsker å ha stoler og bord som tåler å bli 
brukt, og som varer i mange år.

G) Parkmessig tilrettelegging med belysning av 
Grødem kirkegård
Grødem kirkegård ligger flott plassert ved Grødem 
kirke, og kan med fordel opparbeides til en park 
for hele bygda. Med en mer planmessig beplanting, 
flere benker og god belysning vil kirkegården også 
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G) Parkmessig tilrettelegging med belysning av 
Grødem kirkegård
Grødem kirkegård ligger flott plassert ved Grødem 
kirke, og kan med fordel opparbeides til en park for 
hele bygda. 

Med en mer planmessig beplanting, flere benker 
og god belysning vil kirkegården også fungere som 
park. Man finner mange flotte eksempler på kirke-
gårder som parkanlegg, og fellesrådet mener at det 
er stort potensiale for dette på Grødem.

Ekstrabevilgning for å gjennomføre renovering 
av galleri
Før oppstart av hvoedrenoveringen, må vi be om en 
tilleggsbevilgning for å kunne gjennomføre reno-
veringen av hele kirkerommet samlet. Dette for å 
unngå unødig stenging av kirken, og for å unngå 
ekstrakostnader ved oppdeling av prosjektet. 

For å kunne gjennomføre de planlagte endringene 
på galleriet, trengs en ekstrabevilgning på 0,5 mill. 
kroner i 2021. 

I denne delen av prosjektet inngår heving av galle-
rifront (til godkjent høyde), oppmaling, ny ventila-
sjonsvifte, oppdeling av benker og nye benkeputer.

>> Grødem kirkegård ligger flott 
plassert ved Grødem kirke, og kan 
med fordel opparbeides til en park 
for hele bygda.
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Grødem kirke med kirkegården bak, fotografert i oktober i år.




