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Sammendrag 

 
Hovedsaker for Mandal kirkelige fellesråd i 2017 
 
Det er ingen tvil om at mye av året som har gått har vært preget av arbeidet med å få i gang 

reparasjonene på Mandal kirke. Det ble gjennomført anbudsrunde og Tradisjonsbygg-Sør AS ble 
tildelt anbudene på trearbeid og murarbeid. Mandal Stillasutleie vant anbudet på stillasbyggingen. I 

august kom arbeidet med stillaset i gang og senere på høsten startet arbeidet med å ta ut 
teglsteinsmuren inne i tårnet. I desember hadde man tatt ut mur i de 2 øverste etasjer og kunne 
konstatere at skadene var dramatiske. Nærmest alt reisverk i ytterveggene var råteskadet. 

 
Holum kirke er undersøkt, og det er konstatert at taket er ok. Takstein er gamle og slitt, men det 

lekker ikke. Vinduer trenger oppussing og maling. Det blir sjekket om det kan være mulig å få til 
maling av hele kirken i 2018.  
 

Det er arbeidet med oppvarmingssystemer for kirkene. Konsulent har gått gjennom de tre kirkene 
og det ventes en rapport på dette våren 2018. 
 

Holum kirkegård, nytt felt, er nå tatt i bruk. Det var noe spenning til hvordan jordsmonnet var. Det 
ser ut til å fungere bra. 

 
Det har vært fokus på stab og arbeidsmiljø i 2017. Stabstur til Skjernøy med reker og aktiviteter. 
Det var god stemning og nydelig vær. 

 
I 2017 begynte arbeidet med kommunesammenslåing. Det ble etablert fellesnemnd med to repr. fra 

hver kommune, geistlig repr. og kommunal repr. Det ble også ansatt prosjektleder i 25% stilling. 
Informasjon om arbeidet blir lagt ut på nettsiden, mandal.kirken.no fortløpende. 
 

Anna Lankinen hadde siste arbeidsdag som kirketjener i Mandal kirke i påsken. Tor Magne 
Stoveland ble tilsatt i stillingen fra mai. 

 
Arbeidet med Kirkens Hus tok en ny retning i 2017. Det ble klart at prosjektet i fjellet ved kirken 
ble svært dyrt. Etter å ha sjekket ut flere alternativer ble det klart at lokalene til Sparebanken Sør i 

gågata, og gamle kinolokalene blir nytt kirkesenter. Lokalene ble kjøpt av Mandal sokn, og 
fellesrådet blir leietaker i lokalene i 2.etg. i gågata. 
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Fellesrådets sammensetning i 2018. 

Det er ingen endringer fra 2016. Ragnvald Madland ble gjenvalgt som leder og John Morte Varhaug 

som nestleder. 

 

Fra Mandal menighetsråd: 

Ragnvald Madland , leder 

Mette Skaret Kjos-Hanssen, medlem 

1. vara: Lars Kjølberg 
2. vara: Anne Marie Telhaug Winsnes 

 

Fra Holum menighetsråd: 
John Morten Varhaug, nestleder 

Kari Roksvold Lindland, medlem 

1. vara: John Kittelstad 
2. vara: Kristin Røiseland Soteland 

 
Geistlig representant oppnevnt av biskopen: 

Per Ragnar Haraldstad, medlem - Vararepr: Jan Helge Kristensen 
 

Kommunal representant oppnevnt av bystyret: 

Heidi Johanne Sandaa, medlem – Vararepr: Jorun Nilsen Stallemo 

 

 

UTVALG: 

 
Til KAU (Kirkelig administrasjonsutvalg): 
Leder: Ragnvald Madland 

Nestleder: Mette Skaret Kjos-Hanssen 
Medlem: Per Ragnar Haraldstad 

1. vara: Kari Roksvold Lindland 
2. vara: Heidi Johanne Sandaa 

2 stk representanter utpekt av og fra arbeidstakerne.  

Torbjørn Kloster med Einar Sørensen som vara. 
Johanna Engamo med Britt Turid Madsen som vara. 

 

AU (Arbeidsutvalget) 

Leder: FR leder, Ragnvald Madland 

Medl: John Morten Varhaug 
Medl: Heidi Johanne Sandaa 

 

Forhandlingsutvalget: 
Leder: Ragnvald Madland 

Nestleder: Mette Skaret Kjos-Hanssen 
Medl: Kirkevergen 
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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 

 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. 

 

 

 

Mandal kirke 

 

For Mandal kirke har svært mye dreid seg om å komme i gang med videre renovering. Det var nå 

klart at staten bidro med 12 mill. og Mandal kommune 4 mill. til renoveringsarbeidet. Det ble satt i 
gang arbeid med anbudsutlysning av arbeidet på Doffin. Dette var en omfattende prosess der bygg-
teknisk konsulent, statiker og råte og sopp-ekspert var på befaring for å gi et best mulig bilde av 

skadene. Det ble snart klart at hele tårnet sannsynligvis måtte demonteres og bygges opp på nytt. 
Repr. fra riksantikvaren var på befaring i samme periode og hadde ingen bemerkninger til det 

planlagte arbeidet. 
 
Anbudene på arbeidet ble tildelt Tradisjonsbygg Sør AS på trearbeid og murerarbeid. Stillasarbeidet 

ble tildelt Mandal stillasutleie. 
 

Arbeidet med å bygge stillas kom i gang i august, og pågikk i ca. 2 måneder. Hele fronten på kirken 
ble dekket med stillas, og noe rundt på begge sidene av fronten. Stillaset ble kledd med presenning 
slik at man kan jobbe tørt og lunt gjennom vinteren. Orgelet inne i kirken ble pakket inn for å 

beskyttes mot støv. En del av de største orgelpipene ble demontert og oppbevares i 2 av benkene. 
Disse er kledd inn med plater for å ligge trygt. 

 
Stillaset ble ferdig i begynnelsen av nov. Det ble noe forsinket p.g.a været. Vinden var en utfordring 
når stillaset skulle klees med plast. Det ble montert heis på yttersiden av stillaset. Her kan man 

frakte materialer og personer opp og ned. Dette ble spesielt nyttig i forhold til å frakte alt av 
murstein ned på paller, for så å fraktes videre til lager på Jåbekk.  

 
Murere kom etter hvert på plass og begynte arbeidet med å ta ut teglsteinsmuren øverst i tårnet. På 
slutten av året var det fjernet mur i de 2 øverste etasjene. Dette avdekket det ytre reisverket som 

viste seg å være bortimot totalskadd av råte. Mye av dette i form av hussopp. 
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Av annet arbeid som ble gjort, så var det noe demontering av kledningsbord, skifer på taket, og etter 

hvert merking og nummerering av bygningsdeler. 
 
Innvendig i Mandal kirke 

 

Menighetsrådet sende søknad til Riksantikvaren (via Fellesråd, prost og Bispedømme) om å gjøre 

noen endringer inne i kirken. Dette dreier seg i hovedsak om å fjerne tre benkerader bakerst i 
kirken. Dette for å gi fleksible muligheter til bruk, bl.a. som å dekke bord til kirkekaffe, plass til 
barnevogner, rullestoler o.a. Det er også ønskelig å bygge ny teknikerplass/benk. Dette kan gjøres 

der hvor teknikerpult er plassert nå, men ved å fjerne hele eller del av benken her vil man kunne få 
en fin og funksjonell plass for dette her. Det søkes også om å montere rekkverk fremme på hver 

side av alterringen for bedre sikkerhet. 
 
 

Servisehuset bak kirken (WC og kaffeboden) 

 

Det planlegges fra menighetsrådets side å gjøre endringer på dette. Det er et ønske om å rive det 
gamle bygget for å bygge et nytt bygg med flere muligheter. Man ønsker seg et bygg med 2 
grupperom som kan brukes til undervisning, søndagsskole og annet. Det skal også inneholde nye 

toaletter og noe lagerplass. Det ble sendt søknad til Riksantikvaren om dette.   
 

 
Mandal kapell 

 

Etter at  hovedinngangsdør ble byttet ut i 2016 er det ikke gjort vesentlig arbeid på kapellet i 2017. 
Det trenger etter hvert en del vedlikehold på vinduer som er malt igjen og kitting faller av. 

Trappa til hovedinngang må følges med på, da skifer er noe slitt og kan løsne. 
 

 

Harkmark kirke 

Harkmark kirke fremstår i god stand. Det er ikke utført vesentlig vedlikehold på selve kirken i 2017. 

 
 

Holum kirke 

 

Det var søkt om, og bevilget kr. 500.000,- til vedlikehold av Holum kirke i 2016. Det ble igangsatt 

undersøkelser av taket. Det viste seg at taket ikke var så dårlig som fryktet. Det er mye slitasje på 
takstein, men taket er tett. Det ble derfor ikke gjort ytterlige arbeid her. Det planlegges derfor å gå 

videre på prioriteringslisten og begynne med vedlikehold av viduene, og maling av kirken i 2018 
dersom midlene strekker til. 
 

I januar ble de endringer i kirkerommet det var søkt om, og innvilget, utført. Det ble fjernet benker 
flere steder for å gi plass til rullestoler, barnekrok og barnevogner. Det ble også fjernet benker foran 

under talerstolen for å gi plass til pianoet og lysglobe m.m. Alle fronter mot midtgangen ble 
beholdt, med noen endringer på hengsling. 
 

 
 

 

 

KIRKEGÅRDSRAPPORT  2017 
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HARKMARK 

Det har vært utført vanlig stell av bed, graver, plenklipping og klipping av hekker og trær. 
Har rydda vekk mye kratt rundt kirkegården og ned mot bekken 

 

HOLUM 

Det har vært utført vanlig stell av bed, graver, plenklipping og klipping av hekker og trær. 
Har også fortsatt på arbeidet med å vaske og male opp verna gravminner. 
 

MANDAL 

Det har vært utført vanlig stell av bed, graver, plenklipping og klipping av hekker og trær. 

Testa ut Sanvitalia og Betulia som sommerblomster og er veldig fornøyd med det 
Har rydda mye kratt og små trær i randsonene rundt kirkegården. Hogd ferdig hasselkratt i 
skråningen i Halsefidja 

Jevnet ut og sådd gras på HH etter at gamle jord- og barkhauger ble fjernet. 
Fortsatt å vaske og male opp verna gravminner  

Fortsatt med å legge skifer på verna graver på D og på enkelte stellegraver på D (etter bestilling fra 
fester). 
Det ble skutt to rådyr i 2017. Anbefaler at det søkes om løyve for to hver vår for at ikke stammen 

skal ta seg opp igjen. 
 

 

 

 

BYGNINGER OG MASKINER 

 

MANDAL 

Bytta noen takstein på kapellet og rensa takrennene 
I løpet av vinteren har vi reparert og malt et par søppelcontainere og en del benker 

Det er utført vanlig service og vedlikehold på alle maskiner.  
Den lille traktoren hadde full service fra Felleskjøpet 

Graveren har fått ny topp-pakning og full service 
Vi har fått ny traktor (Deutz) med henger, snøskuffe, jordskuffe og skjær. 
Varebilen har vært på service 

 

HOLUM 

Ikke noe arbeid på bygningene 
 

HARKMARK 

Bytta tak (sutaksplater, sløyfer, lekt og takstein) på pumpehuset. Døra er høvla av litt (var veldig 
trang) og malt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkens Hus 

Det ble i 2017 klart at prosjektet, Kirkens Hus i fjellet ved kirken ble svært dyrt. Det ble jobbet med 
å finne alternativer. Man endte til slutt opp med lokalene til Sparebanken Sør, i gågata og den gamle 
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kinoen i Bryggegata. Lokalene ble kjøpt av Mandal menighet, og arbeidet med tegninger var 

nærmest sluttført og ferdige på slutten av året. Det legges opp til at lokalene i gågata skal være 
ferdigstilte mot slutten av 2018. Da skal staben, prestene og de øvrige fellesrådsansatte flytte inn i 
kontorer i 2.etg. Det vises for øvrig til oppdatert informasjon om dette på nettsiden til Mandal 

menighet.  
 

 
 
 

IT verktøy i staben 

Det er ingen endringer på datasystemer i 2107. Kirkedata er fortsatt leverandør av serverfunksjonen 

til fellesrådet. Det er Agrando som er leverandør av programvarene, medarbeideren, saksbehandler, 
menighet og gudstjeneste fungerer bra og man får bra support fra Agrando når det trengs.  
Det benyttes Ecclesia for web, som arbeidsverktøy for kirkegårdsadministrasjonen. 

 
 

 

 

Datautstyr på kirkesenteret 

I 2017 ble datamaskiner til trosopplærere byttet ut med nye bærbare maskiner med ekstern skjerm. 
En av organistene fikk ny iPad og tok i bruk denne for å digitalisere, arkivere og bruke denne til å 

lese noter. 
 
Ansatte og arbeidsmiljø 

Kirketjener i Mandal kirke, Anna Lankinen, sa opp sin stilling fra 30. april. Hun reiser tilbake til 
Kirkenes, og begynner i sin tidligere stilling som kirketjener der. Stillingen ble utlyst, og Tor 
Magne Stoveland ble tilsatt fra 1. mai. 

Det har vært noen utfordringer for noen ansatte, og arbeidssituasjonen i 2017. Detter har vært 
arbeidsrelaterte saker og andre private saker som har ført til flere sykemeldinger enn tidligere. 

Det har vært fokus på arbeidsmiljø gjennom hele året. Etter stabsturen til Båly, juni 2016, ble det 
som kom frem fulgt opp i storstabsmøte med staben. Tema om arbeidsmiljø var med på å 
bevisstgjøre staben på viktigheten av dette. I juni 2017 ble stabsturen lagt til Skjernøy. Det var her 

fokus på det sosiale med aktiviteter, konkurranser og et fantastisk rekemåltid. 
Personalarbeidet ble styrket ved at Tanja fikk en justering på arbeidsoppgaver. Hun fikk tittelen 

personalkonsulent. Hun jobber nå 50% etter at hun begynte som kirkeverge i Marnardal fra 1. 
desember. 
 

 

HMS-arbeid 

Det er i 2017 blitt avholdt brannøvelse i Mandal kirke for staben og for frivillige deltakere ved 
gudstjenester. Kirketjener Tor Magne Stoveland ledet disse. 

Arbeidet med å oppdatere HMS-permen ble fullført. Nytt avviksskjema ble ferdig, inkl. reglement 

og instruksjon for hvordan dette skal brukes. Staben ble informert om dette arbeidet underveis og 

ved ferdig fullført arbeid. 

 

 

 

 

Antall stillinger under Mandal kirkelige Fellesråd pr 31.12.2016 er som følger: 

 

  Administrasjon  Stilling     % 

  Ramstad, Øystein F. Kirkeverge 100 
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  Husby, Tanja Sævik Konsulent/ Personalkonsulent fra 01.12.17 50 

  Henriett (Csècsi Lòrantnè) Renholder 25 

  Kirkene     

 Engamo, Johanna   (till.valgt) Menighetskonsulent 100 

  Lankinen, Anna     Kirketjener, sluttet 30. april 100 

 Tro Magne Stoveland Kirketjener fra 1. mai 100 

  Lindland, Tormod Kantor 100 

  Madsen, Britt-Turid Kantor 80 

  Røiseland, Marit Kirketjener 50 

  Singstad, Dianne Lauen Vikar for konsulent 01.12.17-31.12.19 50 

  Kirkegårdene     

 Kloster, Torbjørn   (till.valgt) Kirkegårdsarbeider 100 

 Sørensen, Einar  (verneombud) Kirkegårdsarbeider 80 

  Idland, Åsmund Kirkegården   

  Trosopplæring/Andre kirkelige formål     

  Olsson, Oddveig Flatebø Undervisningsleder 100 

  Aalvik, Lotte Ploug Menighetspedagog 100 

  Prestene  (ikke under fellesrådet)     

  Haraldstad, Per Ragnar Prost 100 

  Jansvik, Eva Marie  (i permisjon) Sokneprest Mandal 100 

  Kristensen, Helene Lohne Prostiprest 50 

  Kristensen, Jan Helge Sokneprest Holum 100 

 

Klokkertjenesten ivaretas fortsatt av frivillige i alle kirkene. Fellesrådet gir et tilskudd til 

menighetene som kompensasjon for dette, etter antall gudstjenester. 

 

Antall ansatte i fellesrådet var pr.  desember 2017, 14 personer. I tillegg kommer sommervikarer på 

kirkegården og i kirkene. Sykefravær i staben i 2017 er 6,67 %. Dette utgjør 235 dager, av totalt 
2664 dagsverk. 
Mandal kirkelige fellesråd har stor glede av IA-avtalen med NAV og et godt samarbeid med 

saksbehandler i NAV. 
 

 
 
Givertjenesten – tilskudd fra menighetsrådene og bispedømmerådet til trosopplæring. 

Givertjenesten til menighetsrådene videreføres og finansierer deler av trosopplæringen. I 2017 var 
tilskuddet fra menighetsrådene kr. 630.000,- etter avtale. Fra bispedømmet var tilskuddet til 

trosopplæring for 2017, kr. 904.000,-. 
 

 

 

 

 

Nøkkeltall, gravferd. 

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 2012 til 2017.  Tallene i parentes viser herav urner/bisettelser. 
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Av urnene er 7 stk. spredd på havet eller annet sted etter søknad. Det er en liten økning hvert år av 

kremasjoner. Den største økningen til nå har vært fra 2016 til 2017, med 10 stk. 

 

Sokn /årstall 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Mandal 124 (29) 125 (21) 118 (19) 87 (13) 105 (15) 121 (16) 

Holum 8 (0) 11 (1) 13  11 (1) 11 (0) 10 (1) 

Harkmark 5 (3) 5 (1) 2 2 (0) 7 (1) 7 (1) 

Totalt 137  (32) 141 (23) 133 (19) 100 (14) 123  (16) 138 (18) 

 

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. Av 137 

seremonier er 99 av disse forrettet av prest fra Den Norske Kirke. 

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 i forhold til fellesrådets 

lovpålagte oppgaver. Andre vesentlige inntektskilder er betalinger for stell på graver som utføres av 

eget personell, og festeavgift på graver. Statlig tilskudd fra bispedømmerådet som i hovedsak er 
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øremerket trosopplæring. Menighetsrådenes givertjeneste bidrar med kr. 620.000,- til 

trosopplæringen. 

Fra bispedømmet kommer også tilskudd til sekretær for prosten. Tilskuddet utgjorde i 2017           

kr. 125.000,- og dekker omtrent 20% stilling. 

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

med lønnsoppgjøret. I 2017 ble tilskudd fra kommunen økt tilsvarende lønnsvekst. 

 

Regnskap for 2017 er ferdig avsluttet og blir revidert før møtet 5. april. 
Revisjonsrapport blir levert etter at regnskap er godkjent og signert. 
 
Årets resultat viser et betydelig regnskapsmessig mindreforbruk av naturlige årsaker. 
Total regnskapsmessig mindreforbruk med økte inntekter og noen innsparinger summerer seg til 
kr. 1.064.076,-. 
 
I hovedsak skyldes mindreforbruket høyere inntekter på kirkegården i form av festeavgift og 
stellavtaler. Vi har også utført en del ekstra tjenester på kirkegården for festere mot betaling. 
 Av innsparinger, så dreier det seg om at vi har utsatt innkjøp av en del maskiner og utstyr som har 
holdt noe lenger enn forventet. Totalt gir dette en mindreforbruk på kr. 586.410,- på 
kirkegårdsdriften. 
 
På lønn viser årets resultat et forbruk på nærmest 100%. Der er brukt kr 7.425.010,- på lønn (inkl. 
sos. utg.) i 2017, mot budsjett på kr. 7,433.296,-. På grunn av langtidssykemeldinger er det 
refundert ca. kr. 240.000,- fra NAV. 
 
På avd. 1400, trosopplæring går regnskapet omtrent i null, kun med et lite mindreforbruk på grunn 
av sykelønnsrefusjon. Dette betyr at med et nøkternt forbruk og bevissthet på økonomien klarer 
man akkurat å holde budsjett, men det er lite å gå på. 
 
Nytt i år er at regnskapet for Lindesnes kirkelige fellesnemnd er tatt inn, og at dette gir noen avvik i 
forhold til opprinnelig budsjett. Dette blir imidlertid kompensert med avsetning til bundet fond, og gir 
ikke utslag på resultatet. 
 
Det er ellers kun mindre avvik i regnskapet.  
 
Under vises en oppstilling av:  

DRIFTSREGNSKAPET         

    2017 
REV. BUDSJETT 

2017 

VEDTATT 
BUDSJETT 

2017 2016 
Driftsinn
tekter:           

600-659 
Brukerbetalinger, salg, avgifter og 

leieinnt.           (1 321 762)             (990 000)           (990 000)        (1 136 490) 

700-789 Refusjoner/overføringer           (1 541 144)             (630 000)           (630 000)        (1 312 853) 

790 
Kalk. Inntekt ved komm. 

Tj.ytingsavtale              (150 000)             (150 000)           (150 000)           (150 000) 

800-829 Statlige tilskudd           (1 028 968)          (1 249 841)        (1 045 000)        (1 032 000) 

830-839 
Rammeoverf./tilskudd fra egen 

kommune           (8 297 305)          (7 235 000)        (7 235 000)        (7 188 100) 

840-859 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd                          -                            -                          -                          -    

SUM DRIFTSINNTEKTER      (12 339 179)     (10 254 841)   (10 050 000)   (10 819 443) 

            
Driftsut
gifter:           

010-099 Lønn og sosiale utgifter             7 425 010             7 433 296           7 083 000           7 272 612  

100-299 Kjøp av vare og tjenester             2 470 345             2 582 470           2 531 000           3 120 094  

300-389 Refusjoner/overføringer                  38 765                  57 000                37 000                34 688  
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390 
Kalk. Utg. ved komm. 

Tj.ytingsavtale                150 000                150 000              150 000              150 000  

400-479 Tilskudd og gaver                652 393                150 000              150 000              807 288  

SUM DRIFTSUTGIFTER        10 736 513        10 372 766         9 951 000      11 384 681  

            

Brutto 
driftsres
ultat          (1 602 666)             117 925            (99 000)           565 238  

            

Finansin
ntekter:           

900-909 Renteinntekter og utbytte              (279 438)             (100 000)           (100 000)             (80 336) 

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER              (279 438)             (100 000)           (100 000)             (80 336) 

            

RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANS.            (279 438)           (100 000)         (100 000)           (80 336) 

            

590 Avskrivninger                818 075                          -                          -                853 075  

990 Motpost avskrivninger              (818 075)                         -                          -              (853 075) 

            
NETTO 
DRIFTS
RESULT
AT          (1 882 104)               17 925          (199 000)           484 902  

            

INTERNE FINANSTRANSAKSJONER         

930 
Bruk av tidl. års regnskapsm. 

overskudd                          -                            -                          -              (576 594) 

940 Bruk av disposisjonsfond              (484 902)             (484 902)                       -                          -    

950 Bruk av bundne driftsfond                          -                  (32 925)                       -                          -    

SUM BRUK AV AVSETNINGER            (484 902)           (517 827)                      -            (576 594) 

            

530 
Dek. av tidl. års regnskapsm. 

underskudd                484 902                484 902                        -                          -    

540 Avsetninger til disposisjonsfond                          -                            -                          -                576 594  

550 Avsetninger til bundne driftsfond                818 028                          -                          -                          -    

570 Overført til investeringsregnskapet                          -                            -                          -                          -    
SUM 
AVSETN
INGER             1 302 930              484 902                       -              576 594  

580 
Ikke disp. netto 

 regnskapsm. mindreforbr.           1 064 076                         -              199 000                       -    

980 Regnskapsmessig merforbr.                          -                         -            (484 902) 

 
 
 
 
Regnskap føres av Mandal kommune, godkjennes av fellesrådet og revideres av 

Kommunerevisjonen Vest. 
 

 
 
  
 

 

 

Samarbeid 
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Samarbeidsforholdene med Mandal kommune er gode. Det er jevnlig kontakt mellom 

administrasjonene og kirkevergen innkalles til ledermøte i kommunen etter behov. Spesielt viktig, 

og krevende er prosjektet med Mandal kirke. Dette følges tett opp i forhold til de store økonomiske 

utfordringer fremover.  

Regnskap og revisjon utføres av kommunen gjennom tjenesteytingsavtalen. Lønn utbetales også fra 

kommunens lønningskontor. Kirkevergen har en tett og god dialog med økonomikontor og 

lønningskontor. Det er også et godt samarbeid med ordfører, rådmann og staben ellers i kommunen.  

 

Det er et godt samarbeid med de andre fellesrådsområdene i prostiet, med jevnlige samlinger for 

kirkevergene og øvrige ansatte. 

Det holdes årlig prostisamling. Denne ble i 2017 lagt til Øyslebø 21. mars, og er for alle i stabene i 

Mandal prosti. 

De kontoransatte har sin egen årlige samling for Mandal og Lister prosti.  

 

 

Fellesrådsarbeidet i 2018 

Fellesrådet hadde 6 møter i 2017 

Fellesrådet behandlet totalt 14 saker i 2017 - samt 26 meldingssaker. 

Dato for møtene var: 9. febr. - 23. mars – 11. mai – 21. sept. – 19. okt. – 7. des. 

Det ble i tillegg avholdt felles møte 14. juni på Menighetshuset for fellesrådene i Lindesnes, 

Mandal og Marnardal i forbindelse med kommunesammenslåing.  

 

 

Vedtakssaker: 

Sak 001/17 Regnskapsrapport pr.31.12.2016 

Sak 002/17 Årsrapport 2016 

Sak 003/17  Revisjonsberetning for 2016 

Sak 004/17 Regnskapsrapport pr. 30.04.17 
Sak 005/17 Søknad om endringer i Mandal kirke  

Sak 006/17  Regnskapsrapport sept. 2017 

Sak 007/17 Reglement for kirkegårdene 

Sak 008/17 Holum kirke, nye stoler i kirkerommet 

Sak 009/17 Budsjett 2018 

Sak 010/17 Budsjettjustering desember 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

Meldingssaker: 
 

Sak 000001 Personalsituasjonen. 
Informasjon i møtet. 
Kirketjener Anna Lankinen har sagt opp sin stilling. Hun slutter pr. 30.04.17. 
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Stillingen som kirketjener i Mandal er lyst ut, etter at utlysningstekst er godkjent og avklart med KAU og 
leder av Mandal menighetsråd. Søknadsfrist er 25.febr. Søkerliste sendes tillitsvalgte og menighetsråd før 1. 
mars. KAU-møte 2. mars. med gjennomgang av søkere og videre behandling av tilsettingsprosess. 
 
Det er kommet en henvendelse, med spørsmål om mulighet for tiltaksplass, gjennom NAV. Dette er drøftet 
med tillitsvalgte. De er positive til dette. Tiltaksplassen gjelder som kirketjener. Er også avklar med 
kirketjener. Som IA-bedrift er også fellesrådet positive til dette. Avtale inngås sannsynligvis 10.02.17. 
 

Sak 000002 Mandal kirke, renovering. 
Oppdatert status om arbeidet som pågår, og som er under planlegging. 
I januar ble arbeidet med utvendig steinlegging og drenering foran hoved-trapp og langs østvegg på kirken 
utført. De gamle steinene ble tatt opp. Området ble planert ut, og det ble lagt ned avløpskummer og drenering 
langs hele kirken. Alt av gamle steiner ble tilbakeført, men mye jevnere, og med hell ut fra kirkeveggen. 
Området fremstår nå meget pent. 
Videre arbeid med renovering av kirken er under planlegging. Det skal lages beskrivelse av arbeidet, og 
jobben legges ut til anbud på Doffin. I første omgang gjelder dette arbeidet med råteskader i tårnet og 
omliggende tak og veggkonstruksjon. 
 

Sak 000003 Holum kirke. 
Informasjon om arbeidet som er gjort i kirken etter nyttår. Planer videre med vedlikehold av kirken. 
Planlagt arbeid innvendig i kirken, med fjerning av benker og tilrettelegging ble utført i januar. Det ble 
fjernet benker på tre steder. Disse fungerer nå som plass til rullestolbrukere, barneområde og plass til 
piano/musikk/lysglobe. Resultatet er blitt svært bra, noe også menighetsrådet har gitt uttrykk for. 
 
Det er innhentet en pris på belysning av gallerifronten i Holum kirke. Fellesrådet syntes prisen virket svært 
høy, men ønsker at dette jobbes videre med slik at belysning kommer plass. Det innhentes flere tilbud før 
man bestemmer seg. Det er også kommet forslag og tilbud på belysning av taket i kirken. John Morten 
Varhaug og kirkevergen vurderer innkomne tilbud.  
 

Sak 000004 Årsrapport 2016 
Årsrapport er under arbeid i påvente av regnskap. Oppdatert informasjon i møtet.  
Kirkevergen informerte om arbeidet og innhold i årsrapporten. Det er i hovedsak kapittel om økonomi som 
ikke er ferdig. Fellesrådet var fornøyde med årsrapporten så langt, og oppfordret til å gjøre den fin, bl.a. med 
bruk av bilder.  

 
Sak 000005  Personalsituasjonen 
Info i møtet. 
Anna Lankinen har siste arbeidsdag 2. påskedag. Tor Magne Stoveland er tilsatt som ny kirketjener i 
Mandal. 
 

Sak 000006 Mandal og Holum kirke. 
Planlegging av vedlikehold. Oppdatert info til møtet. 
 
I Mandal er konsulent engasjert etter intensjonsutlysning på Doffin. Det er Høyer Finseth AS som har fått 
oppdraget. Det settes i gang like etter påske, med første befaring 19. april. De skal da beskrive arbeidet og 
lage anbudsgrunnlag som publiseres på Doffin. 
 
I Holum vil P.G.E AS begynne arbeidet med  å undersøke vinduer og tak nærmere. Det innhentes pristilbud 
på oppussing av vinduene, og på taket når det er avklart hvor mye som må gjøres der. Vi har kr. 500.000,- 
bevilget fra kommunen for 2017. Vi må se hvor langt dette rekker, og eventuelt søke om nytt tilskudd etter 
behov. Det er en del kledning som er dårlig og må skiftes. 
Vask av kirken blir utført i vår, av Holum trialklubb, som tidligere. 
 

Sak 000007 Kirkelige fellesråd og kommunesammenslåing 
Tanker og drøftinger om prosessen videre. 
Det ble gitt litt informasjon om prosessen fremover. Det er viktig å være i forkant, ha jevnlig kontakt med 
kommunen, søke om midler fra kommunenes statlige tilskudd til kostnader. Starte med uformelt møte 
mellom de aktuelle fellesrådsledere og kirkeverger. 
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Sak 000008 Ny kirkeordning. 
Orientering. Kirkerådets informasjonsagenda vedlagt. 
Prosten informerte litt om endringer for prestene som nå ikke er statsansatte. Kirkerådet er ny arbeidsgiver. 
Noe nytt på rutiner og datasystemer. Lokalt skal man ikke merke mye til endringen. KA er nå også 
arbeidsgiverorganisasjon for prestene.   
 

Meldingssaker: 

Sak 000009 Mandal kirke, renovering. 
Det planlegges nå videre arbeid i Mandal kirke. Teknisk konsulent og statiker har vært på befaringer og 
arbeider med beskrivelse og anbudsutlysning. Oppdatert informasjon i møtet. Biolog har vært på befaring og 
vil følge arbeidet videre. Det er sannsynlig at hele tårnet må pakkes inn med stilas og dekkes til. Mur i 
veggene må tas ut og kledning må av, slik at hele reisverket blir synlig. Man kan da skifte ut skadet reisverk. 
Tårnet stives av med stålbjelker gjennom lukene i gulvene oppover i tårnet, helt fra grunnen. Det er 
sannsynlig at orgelet i kirken på pakkes inn for å sikre mot støvskader. Det er også sannsynlig at klokkene i 
tårnet ikke kan brukes mens arbeidet pågår. 
 
 
 

Sak 000010 Holum kirke, vedlikehold. 
Holum kirke ble vasket utvendig like før påske av trialklubben. Kirken fikk også storrengjøring innvendig av 
kirketjener med god hjelp fra kirketjenerne i Mandal. 
Det er påbegynt arbeid med undersøkelser av vinduer og tak utvendig. Oppdatert informasjon i møtet. Det vil 
bli prioritert i 2017 å reparere taket. Takstein må byttes, det må da lektes om og et nytt dekke med tjærepapp 
på på. Renner og takrenner i taket må repareres. Det jobbes nå med en beskrivelse av arbeidet for å innhente 
tilbud på jobben med å renovere taket. 
Det vil om kort tid bli montert belysning i kirken for å belyse gallerifronten bak orgelet. 
 
 

Sak 000011 Personalsituasjonen. 
Litt info om arbeidet med psykososialt arbeidsmiljø i staben. Planlagt stabstur før ferien. Informasjon i 
møtet. For å ta vare på et godt arbeidsmiljø vil dette bl. a. være tema på neste storstabsmøte. Det er satt av 
dato, 13.juni, til stabstur. Det vil bli en dagstur og kontoret vil derfor være stengt denne dagen. 
 

Sak 000012 Kommunereformen og sammenslåing av fellesråd. 
Det er avholdt et møte med fellesrådsleder og kirkeverger i de tre aktuelle kommunene. Stiftsdirektøren 
deltok. Det er planlagt møte med prosjektleder for kommunene 11.05. Det er satt opp dato for felles møte for 
de tre fellesrådene, 14.06. kl. 16.00 på Øyslebø. Det er bispedømmekontoret som innkaller til møtet. Dette 
under forutsetning av et positivt vedtak på stortinget i uke 23. Oppdatert informasjon om saken i møtet. 
Møte med prosjektleder for kommunene, Hans Stusvik, ble gjennomført 11.05. Kirkevergene og leder i 
fellesrådet i Mandal deltok.  Det var et positivt første møte som ga grunnlag for et godt samarbeid videre. 
Det blir videre, under forutsetning av stortingets vedtak om sammenslåing, møte med de tre fellesrådene 
14.juni. Det vil her bli oppnevnt en fellesnemnd for fellesrådene som jobber videre med prosessen. 
Fellesrådets møte 15. juni vil gå ut, da det settes av tid 14. juni til eventuelle saker. 
 

 

Sak 000013 Nye lokaler for menigheten og fellesrådet. 
Det er nå klart at nye lokaler for kirken i Mandal blir i Sparebanken Sør sine lokaler i gågata og den gamle 
kinoen. Det er inngått avtale mellom Sparebanken Sør og Mandal menighetsråd om kjøp av bygningene. 
Prosjektet med Kirkens Hus i fjellet er skrinlagt. Det arbeides nå aktivt med planer for dette prosjektet. 
Informasjon i møtet. Arkitekt og konsulent har nå vært på befaring for å se på bygningenes tekniske tilstand, 
muligheter, og behov for ombygging. Det vil være Mandal menighet som står som eier av bygget, og 
fellesrådet vil bli, som avtalt, leietaker av lokaler til staben. 
 

Sak 000014 Mandal kirke 
Informasjon om arbeidet som nå pågår. Stillasbygging, orgel stenges osv. 
  
  Gjennom anbudskonkurransen, utlyst på Doffin, ble stillasarbeidet tildelt Mandal stillasutleie AS. Mur og  
  trearbeidet ble tildelt Tradisjonsbygg Sør AS.  
  Arbeidet med stilas pågår nå og forventes ferdig i midten av oktober. Da skal også orgel være ferdig sikret    
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  og pakket inn. Arbeidet innvendig i tårnet kan etter dette starte. Det vil da være fjerning av teglsteinsmuren  
  som blir hovedarbeidet. Riksantikvar har vært innom på befaring og hadde ingen bemerkninger. 
  Arbeidet organiseres fra fellesrådets side som byggherre ved kirkevergen, byggeleder fra Multiconsult og   
  prosjektleder fra kommunen. 
   
 

 

Sak 000015 Holum kirke. 
Vedlikeholdsarbeid på kirken. Reparasjoner på tak, og videre planer for oppussing av vinduer. Utfordringer 
på kirkegården med spesielle ønsker for gravminner. Ønsker fra Holum menighetsråd om stoler, og 
utbedring av adkomst inn til inngangen med rullestolrampe. 
 
  Det er gjort noen mindre reparasjoner på taket. Taket er i ok forfatning, og holder tett. På sikt må utskifting   
  av takstein vurderes. Det vil nå innhentes tilbud på oppussing av vinduer. Økonomien vil avgjøre hvor    
  mye man kan få gjort i 2017. 
 
  Utfordringer med veien inn til kirken for bevegelseshemmede ble diskutert. Singel på kirkebakken gjør det   
  utfordrende for rullestolbrukere. Kirkevergen kontakter aktuelle brukere for råd om hvordan dette kan  
  løses på en praktisk og estetisk god måte. 
 
  I forb. med søknad ang. utforming av gravminne, ønsker fellesrådet at reglementet for dette kommer som    
  sak til neste møte. Kirkevergen forbereder saken i samråd med aktuelle ansatte.  
 
  Holum menighetsråd har kommet med ønske om innkjøp av stoler til feltene hvor benker er fjernet.   
  Kirkevergen tok derfor initiativ til en befaring med menighetsrådsleder og kirketjener. Det kom da frem at   
  man i stor grad har nok stoler og krakker til å fylle opp og at det man har til dette formålet er godt nok. Det   
  bør heller vurderes innkjøp av 6 stk. stoler som kan brukes til vielses for brudepar og forlovere. Dette vil   
  også øke kapasiteten til de største gudstjenestene. Kirkevergen undersøker, og kommer tilbake med forslag   
  til stoltype som kan passe. Dersom menighetsrådet fortsatt ønsker flere, eller andre stoler tas dette opp  
  igjen. Da i samråd med kirketjener. 

 

 

 

Sak 000016 Kommunereformen 
Informasjon om arbeidet i fellesnemnda. 
 
Ragnvald Madland, leder i Kirkelig fellesnemnd informerte om god fremdrift i dette arbeidet. Prosjektleder 
er engasjert. Man finner innkallinger og møtereferater på nettsiden:  
http://www.mandal.kirken.no/Lindesnes-kirkelige-fellesnemnd 
 
John Kittelstad mente at møter i fellesråd og kirkelig fellesnemnd bør koordineres. Leder tar innspill med til 
neste møte i fellesnemnda. 
 

 

 

Sak 000017 Personalsituasjonen 
Informasjon i møtet. 
 
Kirkevergen informert om et godt arbeidsmiljø. Vi har for tiden 2 sykemeldte. 
 
Kari R. Lindland stilte spørsmål om bruk av personalmøter og samarbeid med Bedriftshelsetjenesten.  
Kirkevergen informerte om at praksis i dag er at det holdes ukentlige stabsmøter, hver tir. kl. 08.30 og at 
staben med jevne mellomrom har egne møter uten arbeidsgiver. Man har 2-3 ganger pr. semester 
storstabsmøte med tema, deriblant arbeidsmiljø og personalrelaterte saker. Kirkevergen tar opp med 
tillitsvalgte og verneombud om det er behov for/et ønske om egne personalmøter.  
Fellesrådet har ellers avtale med Bedriftshelsetjenesten, og alle ansatte har anledning til å kontakte disse ved 
behov. 
 
Medarbeidersamtaler holdes med jevne mellomrom, minst en gang i året. 
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Sak 000018 Mandal kirke 
Status, og fremdrift på arbeidet. 
Stillaset er nærmest ferdig, og blir i disse dager kledd med plast. Været er en utfordring og forsinker arbeidet. 
Toppen av stillaset kan ikke heises på plass før vindforhold tillater det. Så snart dette er på plass kan murer 
begynne innvendig i tårnet. 
 
I forhold til økonomi videre så er det slik at det i forslag fra regjeringen ikke satt av penger til Mandal kirke 
for 2018. Det arbeides fra fellesrådets / kirkevergens side videre med aktuelle politikere for å påvirke til at 
dette forhandles inn i statsbudsjettet for 2018.  
 

Sak 000019 Holum kirke 
Oppdatert informasjon om vedlikehold på kirken. 
Det ventes tilbud på renovering av yttervinduene i kirken. Når dette er avgjort vil det legges en plan for 
gjennomføring. Utfordring vil da være at vinduer må dekkes til mens arbeidet pågår. Man vil forsøke å fåt il 
å ta dette etappevis med noen vinduer av gangen. 
 

Sak 000020 Personalsituasjonen 
Informasjon i møtet. 
Det er for tiden en sykemelding i 100% og en sykemelding i 50%. Begge følges opp etter gjeldende 
reglement i forhold til NAV. 
 
Tanja Sævik Husby har søkt permisjon for 30% av sin 80% stilling fra 01.15.2017-01.01.2020 da hun er 
tilbudt 50% stiling som kirkeverge i Marnardal kirkelige fellesråd. Saken skal til behandling i KAU 
25.10.17.  Fellesrådet vil anbefale KAU at regelverk i forhold til permisjon sjekkes og at saken vurderes 
nøye i forhold til konsekvenser. 
 
 
 
 

Sak 000021 Kommunereformen 
Informasjon om arbeidet i kirkelig fellesnemnd. 
Fellesrådsleder informerte om fremgangen i dette arbeidet. Det vises for øvrig til nettsiden: 
http://www.mandal.kirken.no/Lindesnes-kirkelige-fellesnemnd  
Her finnes innkallinger og referater fra møtene. 
 

Sak 000022 Nytt kirkesenter 
De første skissene av kontorlokalene i gågata vil sannsynligvis være klare til å kunne vises frem på møtet. 
Kirkevergen presenterte de første skissene og presiserte at dette kun er et første utkast.  De arbeides i staben 
med innspill på disse. Saken vil komme tilbake til fellesrådet senere i forhold til leieavtale. 
 

Sak 000023 Nettverk for kirkelige fellesråd. 
Det etableres nå et nasjonalt nettverk for kirkelige fellesråd. Eget informasjonsnotat vedlegges. 
Man har noe begrenset informasjon om dette så langt. Fellesrådsleder setter seg inn i dette og undersøker 
nærmere hvor vidt dette er interessant. Fellesrådet mente det var viktig. 
 

Sak 000024 Mandal kirke, renovering. 
Oppdatert informasjon i møtet. 
Arbeidet i tårnet består for tiden av fjerning av teglsteinsmuren inne i tårnet. Dette vil sannsynligvis holde på 
til en gang i februar 2018 Arbeidet går etter planen. Snekkere vil etter hvert begynne med arbeidet på 
treverket, kledning o.a. Det forventes at mye av, eller hele, trekonstruksjonen må demonteres. Dette skaper 
utfordringer for stillaset som da ikke har noe å festes til. Da må muligens også stillaset delvis bygges ned, og 
deretter opp igjen. 
 

Sak 000025 Holum kirke. 
Info i møte ang. stoler til kirken. 
Det er sendt søknad til riksantikvar ang. stolene. Bestilling av stoler vil avhenge av svaret derfra. Arbeid med 
vedlikehold på Holum kirke tas videre i 2018. Da fortrinnsvis med reparasjon av de store utevindene med 
sprosser. 

http://www.mandal.kirken.no/Lindesnes-kirkelige-fellesnemnd
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Sak 000026 Personalsituasjonen 
Informasjon i møtet. 
Det er for tiden 4 sykemeldinger i staben. Dette følges opp som vanlig, med samtaler. Det må tas hensyn til 
andre ansatte som får ekstra belastning.  
I forhold til arbeidsmiljøet på kirkesenteret er det som forebyggende tiltak innført faste månedlige møter med 
tillitsvalgte, egne møter med prestene og med fellesrådsleder og kirkeverge. 
Første møte med tillitsvalget er gjennomført. Referat fra dette vedlegges. 
Tanja Sævik Husby er ansatt som kirkeverge i Marnardal i 50% stilling og innvilget permisjon for 30+20% 
av sin stilling hos oss. Hun vil i sin 50% stilling i Mandal i det alt vesentlige videreføre sitt ansvar for 
personalet. Vi ønsker at dette blir utvidet til å innebære et mer totalansvar. Dette vil bli ryddigere med 
hensyn på ansvarsfordeling. Hennes stilling endres derfor fra konsulent til personalkonsulent. 
Dianne Lauen Singstad er tilsatt som vikar i 50% stilling som konsulent fra 01.12.17 – 31.12.19. 
 

 

 

Mandal, 5. april 2018 

 

 

 

Ragnvald Madland       Øystein Ramstad 

Leder, Mandal kirkelige fellesråd     Kirkeverge 


