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Innledning 

 
Hovedsaker for Mandal kirkelige fellesråd i 2014. 

 

Mandal kirke fikk stor oppmerksomhet både i fellesrådet og i media etter at det ble oppdaget store 

råteskader med angrep av ekte hussopp. Det var etter igangsetting i februar,  av det man trodde var 

en mindre reparasjon, at dette ble oppdaget. 

 

I Mandal kirke er alle pærer i lysekronene og hengelampene i kirken byttet ut med LED-pærer. 

 

På Mandal kapell skulle noe råteskader repareres på utvendig kledning. Det ble også her oppdaget 

større skader enn først antatt. 

 

I Holum kirke har Riksantikvaren i samarbeid med NIKU (Norsk Institutt for 

Kulturminneforskning) satt i gang arbeidet med restaurering av maleriene på galleribrystningen. 

 

Torbjørn Kloster ble tilsatt i ett års vikariat som kirkegårdsarbeider. Han begynte i jobben etter 

påske. 

 

Kirketjener Mari Sørensen informerte om at hun  slutter som kirketjener pr. 1. mars 2015. Stillingen 

ble utlyst og ny kirketjener, Anna Lankinen, ble ansatt i desember med oppstart 9. mars 2015. 

 

 

 

 

Marianne Pedersen døde 29.04.2014, i sitt hjem på Tregde etter litt over 1 års sykdom. Marianne 

ble bare 51 år gammel. Hun arbeidet for Mandal kirkelige fellesråd  fra 2005 og frem til hun ble 

syk, høsten 2012. Hennes bortgang ble mottatt med stor sorg og er et stort tap for Mandal kirkelige 

fellesråd og staben på Mandal kirkesenter. 
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Fellesrådets sammensetning 

Mandal kirkelige fellesråd har i 2014,  bestått av: 

 

For Mandal:      For Holum:    

Kai Stoveland, leder     Gunnar Holbek    

David Kolstad      John Morten Varhaug 

1.varamedlem       1.varamedlem 

Lars Kjølberg      John Kittelstad 

2.varamedlem:     2.varamedlem: 

Torunn Westermoen     Ingrid Valand 

 

         

    

Geistlig representant,    Kommunens representant: 

oppnevnt av biskopen:    

Per Ragnar Haraldstad      Åse Lill Kimestad, nestleder 

Vararepresentant:     Vararepresentant: 

Håkon Borgenvik     Torgrim Olsen 

 

   

 

 

 

Fellesrådets oppgaver 

Fellesrådet har etter Kirkelovens § 14 i oppdrag å: 

 ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene 

 utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen 

 fremme samarbeid mellom menighetsrådene 

 ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen 
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 daglig drift og vedlikehold av kirkene 

 drift og forvaltning av kirkegårdene 

 arbeidsgiveransvar for alle kirkelig ansatte med unntak av prestene 

 stille til disposisjon menighetskontor, prestekontor og kirkevergekontor 

 gi administrativ hjelp til prostens kontor når staten gir tilskudd til dette 

 legge til rette for konfirmasjonsundervisning og annen kirkelig aktivitet 

 

Fellesrådet forvalter inntekter og formue knyttet til kirkene, samt tilskudd fra kommunale og 

statlige myndigheter og menighetenes givertjeneste. 

Kirkevergen er saksbehandler og sekretær for Fellesrådet. 

Fellesrådsarbeidet 

Fellesrådet hadde  8 møter i 2014. 

Fellesrådet behandlet totalt 33 saker i 2014 - samt 15  meldingssaker. 

De ordinære sakene var: 

Sak 001/14 Budsjett drift 2014, endringer jan.-14 (Dok: 13/00022-003) 

Sak 002/14 Regnskapsrapport 4. kvartal 2013 (Dok: 13/00010-005) 

Sak 003/14 Tiltaksplaner, rev. jan 2014 (Dok: 11/00034-006) 

Sak 004/14 Kirkens Hus, avtale med Mandal kommune (Dok: 10/00005-019) 

Sak 005/14 Kirkens Hus- avtale med kommunen 2.g.beh. (Dok: 10/00005-021) 

Sak 006/14 Årsrapport 2013 (Dok: 14/00002-002) 

Sak 007/14 Klage på sletting av grav (Dok: 14/00003-001) 

Sak 009/14 Kirkens hus, avtale med kommunen 3.gangs beh. (Dok: 10/00005-022) 

Sak 010/14 Årsregnskap 2013 (Dok: 14/00005-001) 

Sak 012/14 Revisors beretning - 2013 (Dok: 13/00009-003) 

Sak 013/14 Plan for vedlikehold og reparasjoner i Mandal kirke (Dok: 13/00014-004) 

Sak 014/14 Søknad om flytting av gravsted. (Dok: 14/00003-004) 

Sak 015/14 Investeringsbudsjett 2013-2014 (Dok: 13/00022-004) 

Sak 016/14 Regnskapsrapport jan - april 2014 (Dok: 14/00007-001) 

Sak 017/14 Fellesåd/menighetsråd- felles møte- dato og tema. (Dok: 12/00002-003) 

Sak 018/14 Signaturrett for fellesrådet (Dok: 14/00009-002) 

Sak 019/14 Vedr habilitet i fellesrådet (Dok: 14/00009-001) 

Sak 020/14 Reparasjoner av råteskader. (Dok: 14/00008-001) 

Sak 021/14 Status for arbeidet med reparasjoner av Mandal kirke (Dok: 13/00014-006) 

Sak 022/14 Regnskapsrapport pr.30.09.14 (Dok: 14/00007-002) 

Sak 023/14 Høringsuttalelse: Staten og Den Norske kirke - Et tydelig skille (Dok: 14/00011-001) 

Sak 024/14 Kirkelig inndeling i Agder og Telemark - HØRING (Dok: 14/00012-001) 

Sak 025/14 Trådløse mikrofoner, nye frekvenser. (Dok: 14/00013-002) 

Sak 026/14 Belysning, utskifting av pærer (Dok: 14/00013-001) 

Sak 027/14 Telefonsystemet på kirkesenteret (Dok: 14/00014-001) 

Sak 028/14 Tilrettelegging av arbeoidsforhold på kirkesenteret (Dok: 14/00014-003) 

Sak 029/14  Telefonsystemet på kirkesenteret (Dok: 14/00014-002) 

Sak 030/14 Budsjett, drift 2015, forslag pr. des. 2014 (Dok: 14/00016-001) 

Sak 031/14 Investeringsbudsjett, justeringer 2014. (Dok: 14/00016-002) 

Sak 032/14 Betalingssatser for 2015 (Dok: 11/00031-005) 

Sak 033/14 Møteplan, våren 2015 (Dok: 11/00026-007) 
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Arbeidsutvalg 

Fellesrådets arbeidsutvalg (AU) har bestått av Kai Stoveland( leder),  John Morten Varhaug, 

( nestleder), Per Ragnar Haraldstad, samt kirkevergen. 

 

Kirkelig administrasjonsutvalg 

Kirkelig administrasjonsutvalg (KAU) består av tre representanter for fellesrådet og to 

representanter for arbeidstakerne, og er virksomhetens partssammensatte utvalg. KAU har i 2014 

bestått av: Kai Stoveland (leder), Gunnar Holbek (nestleder), Per Ragnar Haraldstad,  Einar 

Sørensen og Oddveig F Olsson (de to siste er arbeidstakerrepresentanter). 

 

Kirkevergen er sekretær for utvalget. KAU behandler saker som har med ansettelser og 

ansettelsesforhold å gjøre. KAU hadde 5 møter  i 2014. 
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Mandal kirke 

 

 
 

Om kirken: 

Mandal kirke er det første monumentalbygg i Norge bygget etter 1814. Kirken ble tatt i bruk fra 

1819, men innvigslet først i 1821. Kirken er bygget i empire-klassisistisk stil, og er en langkirke. 

Konstruksjonen er laget av bindingsverk, med utfyllende murverk av tegl (utmurt bindingsverk). 

Murverket er synlig fra innsiden av tårnet, og i gangen bak prekestolen. Utvendig er kirken kledd 

med trekledning, og regnes derfor som en trekirke. Kirken ble bygget fordi den gamle kirken brant 

ned under den store bybrannen i 1810. 

 

Kirken er tegnet av arkitekt Jørgen Gerhard Løser. Kirkerommet er en stor søylehall, hvor koret går 

i ett med skipet, noe som er typisk for klassisismens sal kirker. Over midtskipet er det tønnehvelv 

som fortsetter helt frem til koret. Taket bæres av kraftige søyler, såkalte kolossal søyler. Begge 

sideskipene har gallerier som er knyttet sammen med orgelgalleriet over hovedinngangen. 

 

Interiøret inne i Kirken er stilrent og tildels minimalistisk. Veggene er hvitkalkede, og benkeradene 

er malt gråaktige, med nyanser av grønt og brunt. De tolv søylene som bærer galleriet er malt slik at 

de fremstår som grå marmor. 

Orgelet er plassert på galleriet, bak ovenfor inngangen. Orgelet er fra kirkens 100 års jubileum, og 

har 32 stemmer fordelt på 2119 piper. Orgelet er unikt i form og det i svært liten grad er ombygd 

eller modernisert. 

 

Om skadene på kirken: 

Det ble ved ordinært vedlikeholdsarbeid vinteren/våren 2014 oppdaget omfattende råteskader i 

innvendig vegg mellom våpenhus og trapperom i bygningens sydvestre hjørne. Som følge av dette 

ble også ytterveggen i samme område og vegg mellom våpenhus og kirkerom åpnet for kontroll. 

Kontrollen ble utført av Lavtox as (rådgivende ingeniør i bygningsbiologi) februar/mars 2014, og i 

den sammenheng ble det konstantert at råteskadene blant annet skyldes skade fra ekte hussopp. 
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Råteskadene er meget omfattende og har angrepet 

tårnets bærende konstruksjoner, som består 

avtrekonstruksjon ommurt av tegl . Både bunnstokk, stolper 

og skråavstivere har store skader. 
 

Bildet til høyre viser de mest alvorlige skadene i 

våpenhuset.  

 

Det ble utarbeidet et notat som beskriver 

skadeomfang og kalkyler på reparasjoner. Notatet 

omhandler de skader som man mener må utbedres 

så snart som mulig og har en sikkerhetsrisiko. Det er 

også tatt med en del innvendig og utvendig arbeid i 

rapporten. Innvendig i kirken dreier det seg 

hovedsakelig om skader på overflater, slitasje og 

avskalling av maling og murpuss. Utvendige 

arbeider dreier seg om trapp/repos og steinlegging 

utenfor kirkens hovedinngang. Her er forholdene 

slik at faren for personskade er stor. Det er også 

vanskelig for brukere av rullestol/gåstol å ta seg 

frem på kirkebakken. Ved gravfølge fra kapellet 

som må passere på fremsiden av kirken er 

forholdene slik at bårevogn med kiste har en 

nærmest uverdig ferd over steinleggingen. 

 

På de arbeid i Mandal kirke som hastet mest ble det 

innhentet anbud. Dette dreier seg om skadene i 

bærende konstruksjoner i og rundt våpenhus samt sidevåpenhus samt skader i overflater oppover i 

og rundt tårnet og veggen bak orgelet. Avgjørelse om tildeling var ikke avgjort ved årsskiftet.  

 

 

 

 

Bildet til høyre viser hvordan ekte 

hussopp viser seg på treverket. 

 

Mandal kirkelige fellesråd sendte en 

henvendelse til Mandal kommune ang. 

dette og ba kommunen ta stilling til 

finansiering av kostnadene til 

reparasjonene på Mandal kirke. I 

Mandal kommunes budsjettmøte i 

desember ble det klart at i budsjett for 

2015 tildeles Mandal kirkelige fellesråd 

kr.8.000.000,- til reparasjoner og 

vedlikehold av Mandal kirke. For 

Mandal kirkelige fellesråd var dette 

svært gledelig. Man kan nå planlegge 

videre reparasjonene i kirken. Man kan 

også begynne planlegging av nødvendig 

vedlikehold innvendig og utvendig på 

kirken. 
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LED-belysning i Mandal kirke. 

 

Den største endringen i kirken i 2014 er belysningen. Det har alltid vært en utfordring med pærene i 

lysekronene. Da disse har hatt begrenset levetid har man med jevne mellomrom måtte skifte ut 

pærer. Det har vært brukt glødepærer av typen mignon med sokkel E14. Da glødepærer av denne 

typen ikke produseres lenger valgte man å teste ut LED-pærer. Flere typer ble prøvd ut og det ble 

tatt hensyn til utseende, dimming og pris. Valget falt på en LED-pære fra Megaman, fra lokal 

leverandør hvor vi fikk en god pris. Det ble kjøpt inn ca. 200 stk LED-pærer totalt. Alle pærene i 

lysekronene, gulvlampene og hengelampene under og over galleriet ble byttet. Det vil si at hele 

kirkerommet nå er belyst med LED-pærer. 

 

Mandal kapell 

 

Det var  planlagt noen mindre reparasjoner på Mandal gravkapell i 2014. . Dette dreide seg om 

utskiftning av nederste kledningsbord med pyntelist. Det ble da oppdaget betydelige råteskader i 

bunnstokk og nedre del av stolper. I noen områder er hele bunnstokken borte og bygningen har 

sunket ned slik at ytre gulvbord inne i kapeller har blitt skjevt. Ganske store deler av kledningen 

måtte skiftes, samt hjørneklossene fler steder.  Reparasjonene på kapellet ble kalkulert til kr. 

556.000,- eks.mva. Det ble utarbeidet og sendt ut anbudsdokument på dette arbeidet til tre aktuelle 

firma. Arbeidet ble tildelt byggmester Steinar Bråten som begynte på arbeidet like før jul. Arbeidet 

forventes ferdig i jan-febr 2015. Den endelige regningen på arbeidet ser ut til å bli en god del lavere 

en kalkulasjonene tilsa. Arbeidene blir finansiert av fellesrådet. 

 

 

 

 

Orgelet i Mandal kirke 

Orgelet i Mandal kirke er i dag en sjelden representant for sin tidsepoke. Faktisk blir ikke 

pneumatiske orgel som dette laget lenger, siden de trenger svært mye vedlikehold. Dette ble 

installert i 1923. Det er bygget av Oscar Walcker i firmaet W. Sauer, Frankfurt an der Oder. At det 

er pneumatisk betyr at orgelet drives med lufttilstrømming (til forskjell fra mekanisk og elektronisk 

drivverk). Orgelet har 1500 piper fordelt på 32 stemmer. 

 

I sammenheng med skadene i kirken ble man oppmerksom på store sprekker i kalkpussen på 

veggen over og bak orgelet. Ved nærmere undersøkelser viste det seg at store stykker av pussen var 

løs og bulet kraftig ut fra veggen. Det var stor fare og sannsynlighet for at dette kunne løsne og falle 

ut. Det ville i så fall kunne få dramatiske konsekvenser for orgelpipene dersom dette skjedde. Det 

var helt nødvendig å gjøre noe med dette før arbeidet i veggene i våpenhuset under startet opp. Det 

ble bygd stilas opp over orgelet slik at murer kunne komme til for å reparere sprekkene. En god del 

av orgelet måtte demonteres. De største pipene og en del andre piper måtte bort for å gi plass. 

Orgelet ble selvsagt en del redusert, men var hele tiden spillbart. Den løse murpussen ble fjernet og 

ny kalkpuss ble lagt inn. Resultatet ble bra og veggen er nå i en slik stand at det ikke skal være fare 

for orgelet. Etter at reparasjonene var ferdige ble stillaset tatt ned. 

 

Harkmark kirke 

Mye ble gjort ved Harkmark kirke i 2013 i forbindelse med 400 års jubileet. Kirken fremstår fortsatt  

svært fin etter at den ble malt sommeren 2013. De nye trappen og rampen fungerer godt og 

lyktestolpene ved veien inn til hovedporten passer fint inn og gir den nødvendige belysningen som 

man lenge ønsket seg. Det er ikke blitt gjort vesentlige tiltak ved kirken i 2014. 
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Holum kirke 

I Holum kirke er det ikke gjort vesentlige ting med selve kirken i 2014. Den vesentlige saken har 

vært arbeidet med maleriene på gallerifronten. Riksantikvaren (RA) og Norsk Institutt for 

Kulturminneforskning (NIKU)  var på befaring i oktober 2012 og fattet interesse for de 16 

maleriene på gallerifronten over orgelet. Maleriene var i svært dårlig stand. De er datert 1648 og er 

trolig malt av den tyske kunstneren Gottfried Hendtzschel. På bakgrunn av befaringen ble det 

gjennomført et forprosjekt for konservering i 2013. Det ble deretter gjennomført konsolidering i 

september 2014. Konsolideringen går ut på å feste den oppskallede malingen. Dette gjøres med en 

varmeskje og spesielt lim. Det forventes at arbeidet med maleriene vi gjøres ferdig i 2015. Bildene 

må da videre renses for gammel ferniss (lakklag), retusjeres og påføres ny ferniss. Kostnadene med 

arbeidet på maleriene dekkes i sin helhet av Riksantikvaren. I 2014 utgjorde dette ca. kr. 350.000,-. 

 

Om maleriene: 
Over profetrekken er et skriftfelt med teksten:  

«DISSE PULPITURERS MALWERK OC STAFFERING HAFVER NIELS NIELSØN OG BARBARA 

LØCKISD: SAMT ARNE OEMVNDSØN OC ANNA NILSD: LANGELAND TIL GUDS ÆRE OC KIRKENS 

BEPRYDELSE LADET VDI HERRENS FRØGT BEKAASTE. ANNO DOMINI 1648».  

Profetrekken er delt i to, og portrettet av Amos er trolig tapt og er erstattet av Christian IV.  

 

Portrettene er (fra venstre mot høyre): 

 
Christian IV                Joel               Hoseas           Jonas             Daniel         Esekiel       Jeremias      Esaia 

 

 

 

 
     Malakias      Sakarias     Haggeus    Zophonias      Habacuk         Nahum          Mikeas          Abdias 
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Kirkens Hus 

Arbeidet med kirkens hus er i all hovedsak nå lagt til Mandal menighetsråd som vil være byggherre 

og eier av huset. Prosjektet er organisert med  en hovedkomite  som har det overordnede ansvar og 

en innsamlingskomite som arbeider med finansieringen. Det er innsamling av penger som har vært 

hovedfokus i 2014 og resultatene har vært gode og målet om å nå 100 faste givere ved årsskiftet er 

innfridd. KFUM/KFUK-huset er også blitt solgt i 2014 og ga ca. 2.mill. til Kirkens Hus. Det vises 

ellers til Mandal menighets årsrapport vedrørende dette prosjektet. 

 

 

 

IT verktøy i staben 

Programmene fra Labora brukes aktivt i staben. Programmene, medarbeideren, saksbehandler, 

menighet og gudstjeneste fungerer for det meste meget bra og man får bra support fra Agrando når 

det trengs. 

Det benyttes ecclesia.tab for web som arbeidsverktøy for kirkegårdsadministrasjonen. 

 

Datautstyr på kirkesenteret 

Det ble investert i noe nytt datautstyr i 2014.  

Noen datamaskiner måtte skiftes. En ny datamaskin ble kjøpt  til Halsefidja pga tyveri. 

Den store printeren var utslitt og ny tilsvarende ble innkjøpt med avtale gjennom KNIF. 

 

Ansatte og arbeidsmiljø 

Antall stillinger under Mandal kirkelige Fellesråd ved årsskiftet 2014 er som følger: 

 

*Kirkeverge (100 % stilling )    Øystein F. Ramstad 

*Menighetssekretær (86 % stilling).    Astrid Braadland 

*Kontorfullmektig på kirkevergekontoret, 

  prostesekretær  og klokker i Harkmark 

  med til sammen( 83 % stilling).   Elbjørg Eigebrekk 

*Undervisningsleder   (100% stilling)  Oddveig Flatebø Olsson 

*Menighetspedagog (80 % stilling)   Beate Frigstad 

*Menighetsutvikler (50% stilling):    Johanna Engamo 

*Kantor (100% stilling)    Tormod Lindland 

*Kantor (70% stilling)    Britt Turid Madsen 

*Kirketjener (75% stilling)    Mari Sørensen 

*Kirketjener (50% stilling)    Marit Røiseland 

*Kirkegårdsarbeider/kirketjener (100% stilling) Einar Sørensen 

*Kirkegårdsarbeider (100% stilling)   Torbjørn Kloster 

*Renholder (25% stilling)    Henriett Lorantne Csecsi 

 

På grunn av permisjoner har menighetsutvikler vikariert som undervisningsleder på våren,  og 

menighetspedagog på høsten av året. 

Lasse Braadland arbeidet som vikar for menighetsutvikler, og noe på trosopplæring våren 2014. 

Dianne Lauen Singstad arbeidet som vikar for menighetsutvikler høsten 2014. 

 

Klokkertjenesten i Holum ivaretas av frivillige. 

Klokkertjenestene på Skjernøy ivaretas av frivillige. 

Klokkertjeneste i Mandal ivaretas av frivillige. 
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Generelt er det en positiv og motivert stab med solid faglig kompetanse, som setter høye krav til 

kvalitet i arbeidet. Arbeidsfellesskapet funger stort sett godt og legger til rette for en god dialog 

mellom de ulike yrkes/faggrupper i de ulike arbeidsprosessene. 

 

Fraværsprosenten i staben  i 2014 er 2,97 %. 

 

Mandal kirkelige fellesråd har stor glede av IA-avtalen med NAV og et meget godt samarbeid med 

saksbehandler i NAV. 

 

 

Givertjenesten – tilskudd fra menighetsrådene 

Givertjenesten til menighetsrådene videreføres og finansierer deler av menighetsutviklerstillingen 

og deler av trosopplæringen. Det er gjort avtale med menighetsrådene om at tilskuddet fra 

givertjenesten i 2014 settes til kr.600.000,-.  Dette dekker ikke inn for alle utgifter. For å 

opprettholde aktiviteten og bemanningen budsjetterte fellesrådet med kr 250.000,- for disse 

oppgavene (trosopplæring/menighetsutvikler). 

 

 

Nøkkeltall  

Når det gjelder oppslutningen om den kirkelige aktiviteten, vises det til menighetsrådenes 

innrapporteringer. Fellesrådet har særskilt ansvar for kirkegårdsdriften. Tabellen viser antall 

gravlagte i hvert sokn for årene 2009 til 2014.  Tallene i parentes viser herav urner/bisettelser. 

 

Sokn /årstall 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Mandal 87 (13) 105 (15) 121 (16) 116   (14) 135    (26) 134    (11) 

Holum 11 (1) 11 (0) 10 (1)   10   (0) 11      (1) 20      (1) 

Harkmark 2 (0) 7 (1) 7 (1)    1    (0) 9        (2) 5        (1) 

Totalt 100 (14) 123  (16) 138 (18) 127   (14) 155   (29) 159    (13) 

 

 

Kirkevergens protokoller inkluderer de som faktisk er gravlagt på kirkegårdene, uavhengig av om 

seremonien er foregått i soknet eller i kommunen, samt medlemmer av andre tros- og 

livssynsamfunn enn  Den norske kirke.  Den norske kirkes medlemmer utgjør ca 90 % av antall 

gravlagte, mens de resterende 10 % er medlemmer av andre livs- og trossamfunn.   Det er også av 

og til slik at om seremonien foregår i Mandal, så kan selve gravleggingen foregå i annen kommune.  

 

 

Økonomi 

Fellesrådets økonomiske stilling framkommer i drifts- og investeringsregnskapet for Mandal 

kirkelige fellesråd. Hovedinntektskilden er bevilgninger fra kommunen. Andre vesentlige 

inntektskilder er brukerbetalinger for stell og festeavgift på graver.  Statlig tilskudd fra 

bispedømmet som i hovedsak er øremerket trosopplæring, samt bidrag fra menighetsrådenes 

givertjeneste til menighetsutvikler og trosopplæring. 



13 

 

Fellesrådet behandles likt med kommunenes egne enheter når det gjelder økte midler i forbindelse 

med lønnsoppgjøret, samt eventuell reduksjon i driftsrammen når dette er påkrevd. I 2014 ble 

tilskudd fra kommunen økt tilsvarende lønnsvekst. 

 

Fellesrådet har for øvrig god  kontroll på økonomien når det gjelder driftsregnskapet. For 2014 vises  

netto driftsresultat på kr. 37.620,-. Dette må regnes som et godt resultat da det var budsjettert med 

bruk av fond kr. 630.000,- som gir et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 592.380. Det må tas 

med i betraktningen at sluttregning for vedlikehold og reparasjoner på kapellet på .ca. 200.000,- 

ikke kom i 2014. 

Mindreforbruk i driftsbudsjettet vil vanligvis bli plassert på driftsfond.  

 

Fellesrådets inntekter og utgifter i 2014 fordeler seg slik: 

 

 

 

 

DRIFTSREGNSKAPET

2014

Driftsinntekter:

600-659 Brukerbetalinger, salg, avgifter og leieinntekter (993 550)          

700-789 Refusjoner/overføringer (1 926 811)       

790 Kalk. Inntekt ved komm. Tj.ytingsavtale (150 000)          

800-829 Statlige tilskudd (921 176)          

830-839 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (6 559 100)       

840-859 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd -                   

(10 550 637)     

Driftsutgifter:

010-099 Lønn og sosiale utgifter 6 731 173        

100-299 Kjøp av vare og tjenester 2 991 850        

300-389 Refusjoner/overføringer 28 800             

390 Kalk. Utg. ved komm. Tj.ytingsavtale 150 000           

400-479 Tilskudd og gaver 787 159           

10 688 983      

Brutto driftsresultat 138 346           

Finansinntekter:

900-909 Renteinntekter og utbytte (100 725)          

(100 725)          

(100 725)          

590 Avskrivninger 996 358           

990 Motpost avskrivninger (996 358)          

NETTO DRIFTSRESULTAT 37 620             

SUM DRIFTSINNTEKTER

SUM DRIFTSUTGIFTER

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER

RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANS.
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Samarbeid 

 

Samarbeidsforholdene med Mandal kommune er gode. Det er et godt samarbeid med de andre 

fellesrådsområdene i prostiet, med jevnlige samlinger for kirkevergene og øvrige ansatte. I 2014 har 

man også hatt to samlinger for kirketjenere og  kirkegårdsarbeidere. Dette har vært godt mottatt hos 

de ansatte. Det utveksles erfaringer både når det gjelder utstyr og rutiner. 

 

. 

 

 

 

 

 

Mandal   mars  2015 

 

 

Kai Stoveland        Øystein Ramstad 

 

 

Leder, Mandal kirkelige fellesråd     Kirkeverge 

 

 


