




























DEN NORSKE KIRKE 
Mandal kirkelige fellesråd 
 

 
       
                  Postboks 210 

4503 MANDAL 
Telefon 38 27 28 70 

E-post: post@mandal.kirken.no 
                                     Organisasjonsnr: 976 992 660MVA 

 
Mandal 22.01.2016 

 
 
Møtebok Mandal kirkelige fellesråd  
Møtedato: 21.01.2016  
Møtetid: kl. 17:00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
Tilstede:  
Heidi Johanne Sandaa, Kari Roksvold Lindland, John Morten Varhaug, Ragnvald Madland, Mette Skaret 
Kjos-Hanssen, Jan Helge Kristensen (vara for Haraldstad) 
 
Meldt forfall: 
Per Ragnar Haraldstad. 
 
Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte. 
 
Møteplan som ble vedtatt i sist møte ble tatt opp. Møtene er nå lagt opp slik at de kommer i uken før 
menighetsrådenes møter. Tanken bak dette er at fellesrådets rapport til MR skal være så fersk og aktuell som 
mulig. Ordningen opprettholdes nå, og evalueres om 1 år.  
Møtet som er lagt til 2. juni flyttes til 1. juni. Dette p.g.a kolisjon med bystyremøte. 
Enstemmmig godkjent. 
 
 
Saker 
Sak 000021 Mandal kirke. 
Videre arbeid med å skaffe midler til reparasjoner i kirken. Biskopen har hatt samtale med Riksantikvar. 
Notat fra kirkevergen er sendt til Mandal kommune som behandler saken i neste bystyremøte. Oppdatert 
informasjon i møtet. Notat til kommunen vedlagt. Ingen ny informasjon i møtet. I bystyret ble saken kun lagt 
frem som en informasjonssak. 
 
Sak 000021 Personalsituasjonen. 
Informasjon i møtet. Generell informasjon ble gitt i møtet. 
 
Sak 000021 Økonomi 2015. 
Regnskapet til fellesrådet føres av Mandal kommune. Regnskap for 2015 er ikke ferdig, men det vil 
informeres i møtet om hvordan man ligger ann. Det vil også informeres om fellesrådets fonn. 
Kirkevergen informerte noe om økonomien i 2015. Man avventer  ellers til regnskapet er ferdig ført. 
 
Sak 001/16 Tltak- og økonomiplan 2016-2019 
 
Forslag til vedtak: 
Tiltaksplanen ble gjennomgått og diskutert. Det var enighet om at nødvendige tiltak ble 
gjennomført og at man kan bruke av fellesrådets fond/oppsparte midler til dette. 
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Vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd godkjenner følgende tiltaksplan: 
Tiltak det ønskes å prioritere og at det jobbes videre med nå, er markert med gult. 

Tiltaksplaner for 2016-2019 
     Tiltak 

nr Kirkebygg Beskrivelse av tiltak 
Søknads
plikt Ant kostn 

Finansieri
ng 

Pri
. Utføres 

1 Mandal Bord for teknikker/fjerning av benk ja        25 000  Drift   2016 
2 Mandal Flytte prosjektorer til under galleri ja          5 000  Drift   2016 
3 Mandal Høytalere fremme i koret nei        10 000  Drift   2016 
4 Mandal Rekkverk på sidene ned fra koret ja          5 000  Drift   2016 
5 Mandal Brannalarm, oppgradere/bytte nei      100 000  Fond   2016 
6 Mandal Innbruddsalarm, oppgradere/bytte nei  ?      2016 
7 Mandal Varmestyringssytem nei      100 000  Fond   2016 
8 Mandal "Scenebelysninglys"- lyskastere ja        50 000  Fond?    2016 

                
1 Holum Tilstandsrapport nei        30 000      ? 
2 Holum Varmestyringssystem nei        80 000  Fond   20116 
3 Holum Utvendig vask av kirka Nei        25 000  Drift   ? 

4 Holum 
Knefall, alterring - rensing - 
salmaker Nei  ?  Drift   2016 

5 Holum 
Belysning av gallerifront med 
portretter nei        10 000  Drift   2016 

 6 Holum Brannalarm, bytte detektorer  nei  25000 Drift/fon    2016 
1 Harkmark Tilstandsrapport          30 000      ? 
2 Harkmark Male bislag, innvendig            5 000  Drift   2016 
3 Harkmark Rep. av lekasje i tårnet  nei  ?     Haster 

                
                

1 Kapellet Div. dører må repareres nei        25 000  
Fond/drif
t   2016 

 2 Kapellet  Maling innvendig  ?  ?      2017 
1 Halsefidja Legge nytt tak på garasje nei        50 000  Fond   Haster 

                
 
 
Spesielt prioriteres: 
KA SMART KIRKEBYGGSTYRING fra Kirkepartner IKT.  
Fellesrådet mener det vil være fornuftig å installere dette i alle tre kirkene, Mandal, Holum og 
Harkmark. Systemet skal bidra til å etterleve kirkens mål om å redusere strømmforbruk og 
klimagassutslipp m.m.  (se vedlagt informasjon om systemet).  Kirkevergen innhenter priser på 
dette på hver enkel kirke. Det gis en vesentlig støtte fra Enova ved installasjon. Ut i fra dette legger 
kirkevergen frem en totalkostnad til fellesrådet. 
 
I Mandal kirke prioriteres spesielt plass for teknikker. 
 
Holum kirke har vært plaget av mange falske brannalarmer. Senest nå i januar. Anlegget er 
gammelt og konklusjonen er at alle detektorer i kirken byttes til nye. Kirkevergen gjennomfører 
dette. 
 
Det er et ønske fra fellesrådet at det gjennomføres en tilstandsrapport på Harkmark og Holum 
kirke. Dette vil gi en god oversikt over vedlikeholdsbehov i kirkene. 
 
Tiltak- og økonomiplan sendes til Mandal og Holum menighetsråd for innspill og kommentarer. 



Planen tas tilbake til fellesrådet etter dette og det vil da også tas stilling til hvor mye midler det vil 
være behov for og hvor mye det skal brukes av fondsmidler. 
 
Enstemmig vedtak. 
 
 
Eventuelt: 
 
Kirkeasyl: 
Repressentant i fellesrådet ønsket informasjon om hvordan man håndterer en eventuell situasjon i våre 
kirker. Fellesrådets vedtak fra 2012, sak. 12/19, ble tatt frem (vedlagt). 
Det vedlegges også notat fra Agder og Telemark bispedømme, fra 2012, samt notat fra Steinar Moen, 
(kirkeverge i Sogndalen) fra 2015 som belyser saken ut i fra dagens flyktningesituasjon. 
 
Mandal kirkelige fellesråd ber Mandal og Holum menighetsråd om at det gjøres en gjennomgang av saken 
og at denne oppdateres. Dette spesielt med tanke på dagens flykningesituasjon. 
 
Nettsider: 
Fellesrådet ønsker at nettsidene til Mandal og Holum menigheter prioriteres. Det er viktig at nettsidene 
vedlikeholdes og oppdateres. Kirkevergen informerte om at det arbeides med dette, og at det har vært 
utfordrende, spes. med tanke på endringer og utskiftinger i staben. Man vil prøve å finne kapasitet og 
kompetanse til å gjøre dette blant de ansatte på kontoret. 
 
Valg til utvalg: 
Valg av medlemmer til KAU (Kirkelig adm. utvalg) evalueres innen utgangen av 2016. 
 
 
 
For Mandal kirkelige fellesråd 
 
Øystein Ramstad 
Saksbehandler/kirkeverge 















DEN NORSKE KIRKE�
Mandal kirkelige fellesråd 
 

 
       
                  Postboks 210 

4503 MANDAL 
Telefon 38 27 28 70 

E-post: post@mandal.kirken.no 
                                     Organisasjonsnr: 976 992 660MVA 

 
Mandal 15.04.2016 

 
 
Møtebok Mandal kirkelige fellesråd  
Møtedato: 14.04.2016  
Møtetid: kl. 17:00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
Tilstede:  
Ragnvald Madland, John Morten Varhaug, Kari Roksvold Lindland, Heidi Johanne Sandaa, Jan Helge 
Kristensen (vara for Haraldstad) 
 
Meldt forfall: 
Per Ragnar Haraldstad.  
Mette Skaret Kjoos-Hansen møtte ikke. 
 
 
Meldingssaker: 
Sak 00006 Personalsituasjonen. 
Informasjon i møtet. 
*Beate Frigstad har takket ja til ny jobb på bispedømmekontoret. Hun har siste arbeidsdag hos oss 30.06.16. 
*Britt Turid Madsen har takket ja til å overta som dirigent for  seniorkoret DaCapo. Det gjøres en 
prosjektavtale på to år  
  for denne oppgaven som er beregnet til 10% stilling. 
*Arbeidsplan om fordeling av det kirkemusikalske arbeidet i Mandal og Holum menigheter er sluttført. Det   
  foreligger nå en avtale med enighet fra alle parter. 
*Ny vikarprest, Tore Smeplass, er på plass. Han vikarierer i forbindelse med permisjon for sokneprest i   
  Mandal. 
 
Sak 00007 KA-Smart kirkebyggstyring. 
Harald Ringstad fra KA har vært på besøk etter invitasjon. Han informerte grundig om varmestyringssystem 
og klima i kirkebygg. Han var også med på en kort befaring i Mandal kirke. Verdlegger produktark om 
systemet. Mer informasjon om div. utfordringer i møtet.  Neste steg blir å få inn konsulent for å kartlegge 
behov og løsninger på oppvarming, effekt og praktiske forhold. 
 
Sak 00007 Mandal kirke, reparasjoner/renovering/økonomi. 
Det arbeides med sluttoppgjør på prosjekt fra 2015. Det arbeides med videre finansiering. Oppdatert 
informasjon kommer til møtet. 
Det vil i uke 16 bli innkalt til møte med politikere fra Agder, kommunen, fellesråd og bispedømme for å sette 
fokus på utfordringene med Mandal kirke og økonomi. 
Fredag 29. april kommer stortingspolitiker Hans Fredrik Grøvang til Mandal. Han vil i sammen med KRF 
være med på befaring i Mandal kirke. Det vil her bli informert om de store utfordringene på kirken, både 
økonomisk og praktisk. Mandal kommune ved ordfører og rådmann vil bli invitert til befaringen. 
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Vedtakssaker: 
Sak 004/16 Regnskapsrapport 1.kvartal 2016 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd tar til etterretning den fremlagte regnskapsrapport for årets første 3 
måneder. 
 
Møtebehandling: 
Regnskapsrapport ble fremlagt og gjennomgått. 
 
Vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd tar til etterretning den fremlagte regnskapsrapport for årets første 3 
måneder. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
Sak 005/16 Revisors beretning 2015 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd tar den vedlagte revisjonsberetning til etterretning. 
 
Møtebehandling: 
Revisjonsberetning ble lagt frem. Ingen spes bemerkninger. 
 
Kirkevergen informerte om økonomi på prosjektet på Mandal kirke. Dette er ikke avsluttet. (viser til 
meldingssak 008) 
 
Som medlemmer i KLP overføres et årlig egenkapitalinnskudd. Denne egenkapitalen fremkommer 
i investeringsregnskapet. 
 
Vedtak: 
1. 
Mandal kirkelige fellesråd tar den vedlagte revisjonsberetning til etterretning, og har ingen 
bemerkninger til denne. 
 
2. 
Overforbruk på investeringsregnskap i 2015 med kr. 1.106.468,- på prosjekt 7001, Mandal kirke. 
Dette dekkes inn med overførte midler fra Mandal kommune fra 2015. Prosjektet videreføres i 
2016.  
 
Årlig egenkapitalinnskudd til KLP, kr.21.234,- dekkes ved bruk av driftsfond. 
 
Enstemmige vedtak. 
 
 
Eventuelt: 
 
*Fra representanter i Holum MR ble problemer med lekkasjer i takrenne og vinduer  tatt opp. Det    
  ble også etterlyst merking av den nyasfalterte p-plass ved kirken. 
1.Det vil bli kontaktet blikkenslager for å utbedre takrenner. Dette vil bli gjort i samarbeid med   
   kirkegårdsbetjeningen da det samtidig  skal leies inn lift for å reparere takstein på kirken. Målet  
   er å få  gjort dette før ferien. 
2.Det er bestilt konsulent for å gjøre tilstandsrapport på Holum og Harkmark kirke. Lekkasjer i  
   vinduer og andre mangler vil fremkomme i rapport. Nødvendige utbedringer vil etter dette kunne 
   bli igangsatt etter prioritert  rekkefølge. Arbeidet med tilstandsrapport vi bli utført på begge  
   kirkene  innen utgangen av mai. 
3.Merking av p-plass ble i høst utsatt pga værforhold. Det er bestilt merking av p-plassen gjennom     



   Mandal parkering. Merkingen vil bli utført i mai-juni avhengig av vær.  
 
*Kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. 
  Kirkevergen informerte om reglement/praksis. Valgte representanter i menighetsråd/fellesråd har  
  krav på å få dekket dette og har rett til permisjon ved møter. 
  Den enkelte arbeidstaker må ta dette opp med sin arbeidsgiver. Arbeidsgivere har ulik praksis.  
  Dette kan gjøres på to  måter. 
A) Arbeidstaker dokumenterer tapt arbeidsfortjeneste/trekk i lønn og levere inn krav til fellesrådet. 

(skjema for dette fås hos kirkevergen) 
B) Arbeidsgiver dokumenterer kostnader ved eventuelle behov for vikar, og sender krav til 

fellesrådet. 
Det må vurderes om kostnader til dette må legges til budsjett, og hvor midlene til dette skal hentes  
fra. Tapt arbeidsfortjeneste er IKKE  feriepengeberettiget. Arbeidsgiveravgift må dekkes.  
 Johanna Engamo bes om å informere om ordningen i menighetsrådene. 
 
*FR-leder, Ragnvald Madland, informerte om møte ang. fellesrådenes utfordringer i forbindelse   
  med eventuelle kommunesammenslåinger.    
  Fellesrådsledere, kirkeverger og kommunale repr. i Mandal, Kristiansand og Ottredal prosti  var  
  invitert til informasjon/dialogmøte i Songdalen.  PowerPoint-resentasjon fra møtet vedlegges. 
 
*Felles møte mellom MR og FR, eventuelt stab, er avtalt med begge menighetrådsledere. 
  Dato blir 20.09.2016. Program og tema for møtet avtales senere. 
 
 
For Mandal kirkelige fellesråd 
 
Øystein Ramstad 
Kirkeverge/saksbehandler. 


