






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

Innkalling til møte i Mandal kirkelige fellesråd
Du innkalles med dette til møte i Mandal kirkelige fellesråd 23.03.2017 kl. 17:00-19.00 på kirkesenteret.
Meld fra om eventuelt forfall. Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Innkalte:
Ragnvald Madland, John Morten Varhaug, Mette Skaret Kjos-Hanssen, Kari Roksvold Lindland, Per Ragnar
Haraldstad, Heidi Johanne Sandaa.

Åpning

Sakliste
Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte.

Meldingssaker
000005 Personalsituasjonen

Info i møtet.

000006 Mandal og Holum kirke.
Planlegging av vedlikehold. Oppdatert info til møtet.

000007 Kirkelige fellesråd og kommunesammenslåing
Tanker og drøftinger om prosessen videre.
KAs` veileder vedlegges.

000008 Ny kirkeordning.
Orientering. Kirkerådets informasjonsagenda vedlagt.

Vedtakssaker
Sak 002/17 Årsrapport 2016 (Dok: 16/00001-002)

Eventuelt!

Vel møtt!

Ragnvald Madland Øystein F. Ramstad
Leder Kirkeverge



Mandal kirkelige fellesråd

Arkivsak 16/00001
Dato: 13.03.2017
Arkivsak-navn: Årsrapport 2015 -2016......
Saksbehandler: ØFR
Dokumentnavn: Årsrapport 2016
Dokumentnummer: 16/00001-002
Løpenummer: 000015/17
Arkivkode: 046

Utvalgssaksnr.: 002/17

Saksfremstilling
Årsrapport for Mandal kirkelig fellesråd foreligger ferdig og klar for godkjenning av fellesrådet.

Årsrapporten inneholder en oversikt over fellesrådets aktivitet siste år. Den forteller om
gjennomførte prosjekter, utfordringer og behov. Litt informasjon om kirkene, kirkegårdene, annet
utstyr og materiell. Man finner en oversikt over ansatte, fellesråd/styre, utvalg, og selvsagt
økonomi. Fellesrådets arbeid er synliggjort med en oversikt over alle behandlede saker, både
informasjonsaker og vedtakssaker.

Rapporten sendes ut som eget vedlegg.

Forslag til vedtak
Mandal kirkelige fellesråd godkjenner årsrapport for 2016.

Møtebehandling
Skriv møtebehandling her…

Vedtak
Vedtak:





















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

Innkalling til møte i Mandal kirkelige fellesråd
Du innkalles med dette til møte i Mandal kirkelige fellesråd 21.09.2017 kl. 17:00-19.00 på Kirkesenteret.
Meld fra om eventuelt forfall. Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Innkalte:
Ragnvald Madland, Kari Roksvold Lindland, Per Ragnar Haraldstad, Heidi Johanne Sandaa.
John Kittelstad innkalles som vara, Lars Kjølberg innkalles som vara.

Meldt forfall:
John Morten Varhaug, Mette Skaret Kjos-Hanssen

Åpning

Sakliste: Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte.

Meldingssaker
000014 Mandal kirke

Informasjon om arbeidet som nå pågår. Stilasbygging, orgel stenges osv.

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.

000016 Kommunereformen
Informasjon om arbeidet i fellesnemnda.

000017 Personalsituasjonen
Informasjon i møtet.

Vedtakssaker
Sak 006/17 Regnskapsrapport sept. 2017 (Dok: 17/00005-002)

EVENTUELT!

Vel møtt!

Ragnvald Madland Øystein F. Ramstad
Leder Kirkeverge



Mandal kirkelige fellesråd

Arkivsak 17/00005
Dato: 12.09.2017
Arkivsak-navn: Regnskap 2017
Saksbehandler: ØFR
Dokumentnavn: Regnskapsrapport sept. 20177
Dokumentnummer: 17/00005-002
Løpenummer: 000033/17
Arkivkode: 131

Utvalgssaksnr.: 006/17

Saksfremstilling
Regnskapsrapport pr. sept. 2017 er hentet ut fra Agresso regnskap, som er en del av
tjenesteytingsavtalen fellesrådet har med kommunen.

Hovedposter i regnskapet, utgifter:
x Lønn viser et forbruk på 75% som må sies å være ok etter budsjett.
x Strøm viser et forbruk på 69%.
x Forsikringer er utbetalt etter budsjett. (en liten feilføring mellom konto 31850 -51 og -52)
x Husleie er ok etter budsjett med 70%.
x Vedlikehold bygg og byggetjenester viser et overforbruk på kr. 72.242,-.
Totalt viser budsjett for varer og tjenester et forbruk på 74%.

Hovedposter i regnskapet, inntekter:
x Festeavgift på graver overstiger budsjett med kr. 218.120,-.
x Annet salg…. overstiger budsjett med kr. 40.275,-.
x Refusjon fra menighetsråd overføres etter budsjett og finjusteres på slutten av året etter

behov. Dette er i hovedsak fra givertjenesten til trosopplæring og skal utgjøre kr. 630.000,-
ved årets slutt.

x Overføringer fra stat og kommune blir gjort i to omganger og er ikke ført for andre halvdel
av året.

Det er ellers ingen spesielle avvik i regnskapet.

Vedlegg: Regnskapsrapport fra Agresso pr. 13.09.17.

Forslag til vedtak
Regnskapsrapport pr. 12.sept. 2017 tas til etterretning.

Møtebehandling
Skriv møtebehandling her…

Vedtak
Vedtak:















































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 10.02.2017 

 
 
Møtebok Mandal kirkelige fellesråd  
Møtedato: 09.02.2017  
Møtetid: kl. 17:00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
Tilstede:  
Ragnvald Madland, John Morten Varhaug, Mette Skaret Kjos-Hanssen, Kari Roksvold Lindland, Per Ragnar 
Haraldstad, Heidi Johanne Sandaa. 
 
Meldt forfall: ingen 
 
Åpning ved Per Ragnar 
 
 
Meldingssaker: 
 
Sak 000001 Personalsituasjonen. 
Informasjon i møtet. 
Kirketjener Anna Lankinen har sagt opp sin stilling. Hun slutter pr. 30.04.17. 
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 sansynligvis 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 forann hovedtrapp 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 gjevnere, 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. 
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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 bestemmers 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. - 
 
 
Vedtakssaker: 
 
Sak 001/17 Regnskapsrapport pr.31.12.2016 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd tar fremlagt rapport og informasjon om regnskap for 2016 til orientering. 
Merforbruk, som i hovedsak kommer av vedtatte prosjekter i økonomi- og tiltaksplan, finansieres ved bruk av 
fonn. 
 
 
Møtebehandling: 
Regnskapet for 2016 ble levert fra økonomikontoret i dag, 09.02.17, og ble lagt frem for fellesrådet til møtet 
samme dag. Det ble gitt uttrykk for at det vil være kort tid for medlemmene å godkjenne regnskapet i møtet. 
Fellesrådet ønsket uansett en gjennomgang av regnskapet av kirkevergen. Kirkevergen gjorde en grundig 
gjennomgang av regnskapet, og redegjorde for avvik og andre føringer som kunne være vanskelig å forstå. 
Nytt økonomisystem ble innført i september 2016, og alle kontonummer ble endret. Det ble en svært 
krevende høst da det tok mere tid enn forventet hos kommunen før det nye systemet fungerte. Når tall fra 
årets første 8 måneder overføres, vil en del føringer havne på nye eller andre kontonummer, og ikke 
stemme med budsjett. 
Fellesrådet var tilfreds med gjennomgang og forklaringer og fant det derfor uproblematisk å gjøre vedtak om 
regnskapet. 
 
 
Vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd godkjenner det fremlagte regnskap for 2016, med et kalkulert merforbruk grunnet 
vedtatte prosjekter i økonomi og tiltaksplan, på kr. 484.902,-. Under forutsetning av revisors godkjenning.  
Merforbruk i drift- og investeringsregnskap  finansieres ved bruk av fonn. 
Enstemmig vedtak. 
 

DRIFTSREGNSKAPET     

  2016 REV. BUDSJETT 
2016 

VEDTATT 
BUDSJETT 

2016 

2015 

Driftsinntekter:     

600-659 Brukerbetalinger, salg, avgifter og leieinnt.        (1 136 490)          (1 000 000)       (1 000 
000) 

       (1 292 255) 

700-789 Refusjoner/overføringer        (1 312 853)             (665 
000) 

         (665 
000) 

       (2 018 694) 

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

         (150 
000) 

          (150 000) 

800-829 Statlige tilskudd        (1 032 000)          (1 020 000)       (1 020 
000) 

       (1 072 918) 

830-839 Rammeoverf./tilskudd fra egen kommune        (7 188 100)          (7 093 100)       (7 093 
100) 

       (6 830 100) 

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

SUM DRIFTSINNTEKTER   (10 819 443)       (9 928 100)    (9 928 100)   (11 363 968) 

      

Driftsutgifter:     

010-099 Lønn og sosiale utgifter          7 272 612             6 998 780         6 998 780           6 628 078  



100-299 Kjøp av vare og tjenester          3 139 208             2 694 320         2 694 320           3 529 190  

300-389 Refusjoner/overføringer               15 573                  35 000              35 000                29 584  

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

400-479 Tilskudd og gaver             807 288                150 000            150 000              864 718  

SUM DRIFTSUTGIFTER     11 384 681        10 028 100     10 028 100      11 201 570  

      

Brutto driftsresultat           565 238              100 000          100 000          (162 398) 

      

Finansinntekter:     

900-909 Renteinntekter og utbytte             (80 
336) 

            (100 
000) 

         (100 
000) 

            (64 
195) 

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER             (80 
336) 

            (100 
000) 

         (100 
000) 

            (64 
195) 

      

RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANS.           (80 336)           (100 000)       (100 000)           (64 195) 

      

590 Avskrivninger             853 075                          -                        -             1 090 831  

990 Motpost avskrivninger           (853 075)                         -                        -           (1 090 831) 

      

NETTO DRIFTSRESULTAT           484 902                         -                        -            (226 594) 

      

INTERNE FINANSTRANSAKSJONER     

930 Bruk av tidl. års regnskapsm. overskudd           (576 594)                         -             (576 
594) 

          (592 380) 

940 Bruk av disposisjonsfond                       -                            -                        -              (350 000) 

950 Bruk av bundne driftsfond                       -                            -                        -                          -    

SUM BRUK AV AVSETNINGER         (576 594)                        -          (576 594)         (942 380) 

      

530 Dek. av tidl. års regnskapsm. underskudd                       -                            -                        -                          -    

540 Avsetninger til disposisjonsfond             576 594                          -              576 594              592 380  

550 Avsetninger til bundne driftsfond     

570 Overført til investeringsregnskapet     

SUM AVSETNINGER           576 594                         -            576 594            592 380  

580 Ikke disp. netto 
 regnskapsm. mindreforbr. 

                       -                        -            (576 594) 

980 Regnskapsmessig merforbr.           484 902     
 

 
 
 
 
 

INVESTERINGSREGNSKAPET 
   

    2016 

REV. 
BUDS
JETT 
2016 

VEDTATT 
BUDSJETT 

2016 2015 

010-299 Investeringer i anleggsmidler          1 509 458  
                        
-           1 500 546           6 573 588  

400-490 overføringer med krav til motytelse             126 440  
                        
-              124 211           1 555 578  

520-529 Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende               28 622  
                        
-                24 533                21 234  

550 Avsetning til bundne investeringsfond          1 202 188  
                        
-           1 211 100    

540 Avsetning til ubundne investeringsfond         

530 Dekning av fjorårets udekket          1 106 468  
                        
-           1 106 468    

            



FINANSIERINGSBEHOV        3 973 176  
                       
-         3 966 858         8 150 400  

            

600 Salgsinntekter         

700-779 Refusjoner        (2 838 086) 
                        
-          (2 835 857)        (6 843 932) 

800-879 Tilskudd til investeringer         

  Eksterne finansiering        (2 838 086) 
                        
-          (2 835 857)        (6 843 932) 

970 Overføring fra driftsregnskapet         

940 Bruk av disposisjonsfond        (1 131 001)         (1 131 001)           (200 000) 

  Intern finansiering        (1 131 001) 
                        
-          (1 131 001)           (200 000) 

SUM FINANSIERING     (3 969 087) 
                       
-       (3 966 858)     (7 043 932) 

            

580 
Udisponert  

( regnskapsm. mindreforbruk)   
                       
-        

980 Udekket (regnskapsm. merforbruk)                4 089             1 106 468  

            

 
 
 
 
 
 
 
Eventuelt: 
 
Traktor til kirkegårdsdriften: 
Det er innhentet tilbud på traktor til kirkegården. Det kom tilbud på 5 traktorer. Disse ble vurdert svært likt 
på kvalitet og bruk. Det var derfor pris som i hovedsak avgjorde valg av levrandør. Valget ble derfor en 
Deutz-Fahr 5D serie. Levrandør er Traktor AS i Lyngdal. Traktoren leveres ganske omgående. Kostnader til 
utstyr som overskrider budsjettert tilskudd  fra komunen dekkes fellesrådets driftsbudsjett for utstyr til 
kirkegården. 
 
Ny kirkeordning og eventuell kommunesammenslåing ønskes drøftet i fellesrådet. Dette utsettes til neste 
møte, 23. mars. 
 
 
 
For Mandal kirkelige fellesråd 
 
Øystein Ramstad  (sign) 
Kirkeverge/saksbehandler 



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 24.03.2017 

 
 

Møtebok Mandal kirkelige fellesråd  
Møtedato: 23.03.2017  
Møtetid: kl. 17:00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
 
Tilstede:  
Ragnvald Madland, John Morten Varhaug, Mette Skaret Kjos-Hanssen, Kari Roksvold Lindland, Per Ragnar 
Haraldstad, Heidi Johanne Sandaa. 
 
Meldt forfall: ingen 
. 
Åpning:  Per Ragnar  -  tema: Luther og reformasjonen 
 
 
Meldingssaker: 
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 tialklubb, 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 uformeldt 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 
arbeidsgiverorgnisajon for prestene.   
 
 
Vedtakssaker: 
Sak 002/17 Årsrapport 2016 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd godkjenner årsrapport for 2016. 
 
 
Møtebehandling: 
Ingen spes. kommentarer, kun et uteglemt tall som ble rettet opp. Ellers alt ok. 
 
 
Vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd godkjenner årsrapport for 2016. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
 
 
For Mandal kirkelige fellesråd 
 
Øystein Ramstad 
Saksbehandler 



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 12.05.2017 

 
 
Møtebok Mandal kirkelige fellesråd  
Møtedato: 11.05.2017  
Møtetid: kl. 17:00-19.00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
Tilstede:  
Ragnvald Madland, Heidi Johanne Sandaa, Per Ragnar Haraldstad, Kari Roksvold Lindland, Mette Skaret 
Kjos-Hanssen, John Morten Varhaug. 
 
 
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 sansynlig 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 sansynlig 
at orgelet i kirken på pakkes inn for å sikre mot støvskader. Det er også sansynlig 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 takes 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 
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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 sammarbeid videre. 
Det blir videre, under forutsetning av stortingets vedtak om sammenslåing, møte med de tre fellesrådene 
14.juni. Det vil her bli oppnevnt en fellessnemd 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 Sparebanke Sør sine lokaler i gågata og den gamle 
kinoen. Det er inngått avtale mellom Sparebanke 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. 
 
 
Vedtakssaker: 
 
Sak 003/17 Revisjonsberetning for 2016 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd har mottatt revisjonsberetningen fra Kommunerevisjonen Vest for 2016, 
og tar denne til etterretning. 
 
 
 
 
Vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd har mottatt revisjonsberetningen fra Kommunerevisjonen Vest for 2016, 
og tar denne til etterretning. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
 
 
Sak 004/17 Regnskapsrapport pr. 30.04.17 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd er tilfreds med vedlagte regnskapsrapport, og tar denne til etterretning. 
Budsjettert mindreforbruk, kr. 199.000,- overføres til lønn, og fordeles av kirkevergen, i hovedsak til 
avd. 1100. Oppdatering vedr. dette informeres om i neste regnskapsrapport. 
 
 
Møtebehandling: 
Kirkevergen gjennomgikk regnskapet. 
 
 
Vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd er tilfreds med vedlagte regnskapsrapport, og tar denne til etterretning. 
Budsjettert mindreforbruk, kr. 199.000,- overføres til lønn, og fordeles av kirkevergen, i hovedsak til 
avd. 1100. Oppdatering vedr. dette informeres om i neste regnskapsrapport. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
 
 
 



Sak 005/17 Søknad om endringer i Mandal kirke 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til søknad om endringer i Mandal kirke. Søknaden 
sendes via prosten, til bispedømmekontoret for behandling og videreformidling til riksantikvaren. 
 
 
Møtebehandling: 
Søknaden fra Mandal menighetsråd ble gjennomgått. Fellesrådet ser absolutt fordelene ved de 
endringene det søkes om, for å gjøre kirkerommet mere brukervennlig og fleksibelt. Spesielt med 
tanke på mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 
 
Vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til søknad om endringer i Mandal kirke. Søknaden 
sendes via prosten, til bispedømmekontoret for behandling og videreformidling til riksantikvaren. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
 
 
For Mandal kirkelige fellesråd 
 
Øystein Ramstad 
Kirkeverge/saksbehandler 



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 22.09.2017 

 
 
Møtebok Mandal kirkelige fellesråd  
Møtedato: 21.09.2017  
Møtetid: kl. 17:00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
Tilstede:  
Lars Kristen Kjølberg, John Kittelstad, Ragnvald Madland, Kari Roksvold Lindland, Per Ragnar Haraldstad, 
Heidi Johanne Sandaa. 
 
Meldt forfall: 
Mette Skaret Kjos-Hanssen, John Morten Varhaug. 
 
Åpning v/ Per Ragnar. 
 
Innkalling godkjent.  Referat fra møtet 11.05.17 godkjent. 
 
Saker 
Sak 000014 Mandal kirke 
Informasjon om arbeidet som nå pågår. Stilasbygging, orgel stenges osv. 
  
  Gjennom anbudskonkurransen, utlyst på Doffin, ble stilasarbeidet tildelt Mandal stilasutleie 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    
  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   
  utfordrenede for rullestolbrukere. Kirkevergen kontakter aktuelle brukere for råd om hvordean dette kan  
  løses på en praktisk og estetisk god måte. 
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  I forb. med søknad ang. utforming av gravminne, ønsker fellesrådet at reglementet for dette kommer som    
  sak til neste møte. Kirkevergen forbereder saken i sammråd med aktuelle ansatte.  
 
  Holum menighetsråd har kommet med ønske om innkjøp av stoler til feltene hvor benker er fjernet.   
  Kirkevergen tok derfor innitiativ 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 fredrift 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 informeret om et godt arbeidsmiljø. Vi har for tiden 2 sykemeldte. 
 
Kari R. Lindland stilte spørsmål om bruk av personalmøter og sammarbeid med Bedriftshelsetjenesten.  
Kirkevergen informerte om at praksis i dag er at det holdes ukentlige stabsmøter, hver tir. kl. 08.30 og at 
staben med gjevne mellomrom har egne møter uten arbeidsgiver. Man har 2-3 ganger pr. semester 
storstabsmøte med tema, deriblandt arbeidsmiljø og personalrelaterte saker. Kirkevergen tar opp med 
tillitsvalgte og verneomud 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 gjevne mellomrom, minst en gang i året. 
 
 
 
Sak 006/17 Regnskapsrapport sept. 2017 
 
Forslag til vedtak: 
Regnskapsrapport pr. 12.sept. 2017 tas til etterretning. 
 
 
Møtebehandling: 
Kirkevergen gjennomgikk regnskapet i korte trekk. Overforbruk på 32300 er i hovedsak restarbeid med 
brannalarmsystemene på kirkene, utvendig detektorer ble ettermontert og regning kom i 2017. En høyere 
inntekt på festeavgift. Dette varierer fra år til år hvor mange festefornyelser som blir avtalt. Kanskje noe 
nøkternt budsjettert her.  Konto 34500 er i hovedsak tilskudd til klokkertjenesten, men også til 
menighetshuset og barnegospel. 
 
 
Vedtak: 
Regnskapsrapport pr. 12.sept. 2017 tas til etterretning. 
Enstemmig vedtak. 



 
 
 
 
Eventuelt: 
Spørsmål fra Lars Kjølberg om hvem som har ansvar, og eier menighetshuset. Dette ligger i sin helhet hos 
menighetsrådet. 
 
John Kittelstad informerte om Mandal kommunes kulturminneplan. Kommunen jobber med denne og ønsker 
å vurdere å søke om en fredning av Mandal kirke. 
Alle kirker i Norge bygget mellom 1650 og 1850 er listeført. Mandal kirke er derfor listeført. 
En listeført kirke er av Riksantikvaren vurdert som et verneverdig kulturminne. Kirken er ikke fredet, men 
alle saker som gjelder endringer i eller ved en listeført kirke, også istandsettings- og vedlikeholdstiltak, skal 
sendes til Riksantikvaren for uttalelse. 
 
Heidi Sandaa meldte forfall til neste møte 19.okt. Jorunn Nilsen Stallemo vil derfor bli innkalt.  
 
 
 
For Mandal kirkelige fellesråd 
 
 
Øystein Ramstad 
Kirkeverge/Saksbehandler 



DEN NORSKE KIRKE 
Mandal kirkelige fellesråd 
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4503 MANDAL 
Telefon 38 27 28 70 

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

 
Mandal 20.10.2017 

 
 
Møtebok Mandal kirkelige fellesråd  
Møtedato: 19.10.2017  
Møtetid: kl. 17:00-19:00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
Tilstede:  
Per Ragnar Haraldstad, Kari Roksvold Lindland, Mette Skaret Kjos-Hanssen, John Morten Varhaug, 
Ragnvald Madland. 
 
Meldt forfall: 
Heidi Johanne Sandaa, Jorun Nilsen Stallemo. 
 
 
Saker 
Sak 000018 Mandal kirke 
Status, og fremdrift på arbeidet. 
Stilaset er nærmest ferdig, og blir i disse dager kledd med plast. Været er en utfordring og forsinker arbeidet. 
Toppen av stilaset 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. 
 
 
 
 
 

mailto:post@mandal.kirken.no


Sak 000021 Kommunereformen 
Informasjon om arbeidet i kirkelig fellesnemnd. 
Fellesrådsleder informerte om fremgangeni 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. Felesrådsleder setter seg inn i dette og undersøker 
nærmere hvor vidt dette er interessant. Fellesrådet mente det var viktig. 
 
 
 
Vedtakssaker 
Sak 007/17 Reglement for kirkegårdene 
 
Forslag til vedtak: 
Saken utsettes i påvente av behandling i Lindesnes kirkelige fellesnemnd. 
 
 
 
Møtebehandling: 
 
 
 
Vedtak: 
Saken utsettes i påvente av behandling i Lindesnes kirkelige fellesnemnd. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
 
Sak 008/17 Holum kirke, nye stoler i kirkerommet 
 
Forslag til vedtak: 
Det sendes søknad til Agder og Telemark biskop om godkjennelse av Jærstolen Aksel 2000 -         
7 spiler i sort, med sort skinnsete.  Etter godkjennelse kjøper Mandal kirkelige fellesråd inn 6 stk. 
stoler av typen Jærstolen Aksel 2000-7 spiler i sort, med sort skinnsete. Stolene finansieres på 
driftsbudsjettet.  
 
 
Møtebehandling: 
Etter at saksdokument til denne saken er sendt til fellesrådet, har Holum menighetsråd på nytt hatt 
saken til behandling. Rådet vedtok da at det vil være ønskelig med 6 stk. stablestoler med lav 
rygg. Kirkevergen har kommet med forslag om stol med noe høyere rygg (modellen kan også 
leveres med lav rygg). Denne kan ikke stables. Fellesrådet mener her at det er viktig å tenke på at 
det er snakk om kun 6 stk. stoler som skal brukes ved vielser og andre kirkelige handlinger.  
Stolene skal ellers stå fremme i kirkerommet ved siden av alteret. Stolene vil bli en del av kirkens 
faste inventar og skal godkjennes av biskop. Det er derfor viktig at det er en pen stol som passer 
inn i kirken og at den ikke trenger å kunne stables. Kirketjener i Holum er konsultert i saken og 
støtter fellesrådets tanker om dette. 
Kirkevergen presenterte alternative stoler, men disse ble forkastet. 
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Vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd anbefaler Holum menighetsråd å på nytt vurdere type stol. Fellesrådet vil 
anbefale Jærstolen Aksel 2000 med 7 spiler i sort, med sort skinnsete. Dette på bakgrunn av at 
stolene vil være en del av kirkens faste inventar og må godkjennes av biskop. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
 
 
For Mandal kirkelige fellesråd 
 
Øystein Ramstad 
Kirkeverge 



DEN NORSKE KIRKE 
Mandal kirkelige fellesråd 
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4503 MANDAL 
Telefon 38 27 28 70 

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

 
Mandal 11.12.2017 

 
 
Møtebok Mandal kirkelige fellesråd  
Møtedato: 07.12.2017  
Møtetid: kl. 17:00 – 19.00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
Tilstede:  
Ragnvald Madland, Mette Skaret Kjos-Hanssen, Kari Roksvold Lindland, Per Ragnar Haraldstad. 
 
Meldt forfall: 
John Morten Varhaug, Heidi Johanne Sandaa, John Kittelstad, Kristin Røiseland Soteland, Jorun Nilsen 
Stallemo. 
 
Åpning: Ragnvald 
 
Møtebok og innkalling godkjent. 
 
Meldingssaker: 
Sak 000024 Mandal kirke, renovering. 
Oppdatert informasjon i møtet. 
Arbeidet i tårnet består for tiden av fjerning av teglsteinsmuren inne i tårnet. Dette vil sansynligvis 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 stilaset som da ikke har noe å festes til. Da må muligens også stilaset 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. 
 
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 arbeidsiljøet på kirkeseneret er det som forebyggende tiltak innført faste månedlige møter med 
tillitvalgte, 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. 
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Sak 000027 Eventuelt. 
Nei 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtakssaker: 
Sak 009/17 Budsjett 2018 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd godkjenner vedlagt forslag til budsjett. Budsjettet  tas om nødvendig opp 
til ny behandling i første kvartal 2018. Det kan da gjøres endringer dersom det er aktuelt. 
 
 
 
Møtebehandling: 
Budsjett ble presentert av kirkevergen. Fra Mandal kommune er det lagt inn en ekstra bevilgning 
på kr. 125.000,- for 2018. Dette for ekstra utfordringer i administrasjonen med permisjon og 
vikarbruk i perioden frem til 31.12.2019. 
 
 
Vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd godkjenner vedlagt forslag til budsjett. Budsjettet  tas om nødvendig opp 
til ny behandling i første kvartal 2018. Det kan da gjøres endringer dersom det er aktuelt. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
 
Sak 010/17 Budsjettjustering desember 2018 
 
Forslag til vedtak: 

1. Investeringsregnskapet 2017 reduseres med totalt kr 5 036 875 i sum inntekter og kr 
5 036 875 i sum utgifter i hht spesifikasjon under/vedlagt.  

            Investeringsregnskapet 2018 økes med kr 19 236 875 i inntekter og kr 19 236 875 i      
            utgifter ihht spesfikasjon under/vedlagt. 
 

 
Prosjekt 7001 

    
Konto Kontotekst  Rev.bud 17   Endring 2017  

 Nytt revidert 
bud 2017   Endring  2018  

42300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg   17 211 100      -15 411 100              1 800 000        15 411 100  

44290 Merverdiavgiftkompensasjon   4 302 775        -3 825 775                 450 000          3 825 775  

 
Avsetning til bundet fond 

 
     14 200 000           14 200 000  

 

 
Sum utgifter      21 513 875        -5 036 875           16 450 000       19 236 875  

47290 Kompensasjon for merverdiavgift       -4 302 775         3 825 775            -450 000         -3 825 775  

47300 Refusjon fra kommune       -4 000 000  
 

        -4 000 000  
 

48000 Tillskudd fra stat/statlige institusjoner     -12 000 000  
 

        -12 000 000  
 

 
Bruk av fond      -1 211 100         1 211 100   -       -15 411 100  

 
Sum inntekter     -21 513 875         5 036 875          -16 450 000       -19 236 875  

 

 
 
 

    
 

2. Investeringsbudsjettet økes med tilskudd på kr 500 000,- på prosjekt 7002, Holum kirke, 
utbedring. Konto 42300 vedlikehold økes med kr 500 000. Momskompensasjon økes med 



kr 125 000 (inntekter og utgifter). Ingen vesentlige utgifter er ført i 2017. Prosjektet 
videreføres til 2018. Mindreforbruk på ca.500.000,-  i 2017 avsettes til fond og legges inn i 
budsjett for 2018 på samme prosjekt. 

 
3. Økte inntekter: Tilskudd til fellesnemda kr 1.024.000,-. 

Økte utgifter: utgifter til fellesnemda på ca kr. xxx,- innarbeides i budsjett 2017. Resten av 
tilskuddet settes av til fond og legges inn i budsjett for 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak: 

1. Investeringsregnskapet 2017 reduseres med totalt kr 5 036 875 i sum inntekter og kr 
5 036 875 i sum utgifter i hht spesifikasjon under/vedlagt.  

                 Investeringsregnskapet 2018 økes med kr 19 236 875 i inntekter og kr 19 236 875 i      
                 utgifter ihht spesfikasjon under/vedlagt. 
 

 
Prosjekt 7001 

    
Konto Kontotekst  Rev.bud 17   Endring 2017  

 Nytt revidert 

bud 2017   Endring  2018  

42300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg   17 211 100      -15 411 100              1 800 000        15 411 100  

44290 Merverdiavgiftkompensasjon   4 302 775        -3 825 775                 450 000          3 825 775  

 

Avsetning til bundet fond 

 

     14 200 000           14 200 000  

 

 
Sum utgifter      21 513 875        -5 036 875           16 450 000       19 236 875  

47290 Kompensasjon for merverdiavgift       -4 302 775         3 825 775            -450 000         -3 825 775  

47300 Refusjon fra kommune       -4 000 000  

 

        -4 000 000  

 
48000 Tillskudd fra stat/statlige institusjoner     -12 000 000  

 

        -12 000 000  

 

 
Bruk av fond      -1 211 100         1 211 100   -       -15 411 100  

 
Sum inntekter     -21 513 875         5 036 875          -16 450 000       -19 236 875  

 

 
 
 
 

    
 

2. Investeringsbudsjettet økes med tilskudd på kr 500 000,- på prosjekt 7002, Holum kirke, 
utbedring. Konto 42300 vedlikehold økes med kr 500 000. Momskompensasjon økes 
med kr 125 000 (inntekter og utgifter). Ingen vesentlige utgifter er ført i 2017. Prosjektet 
videreføres til 2018. Mindreforbruk på ca.500.000,-  i 2017 avsettes til fond og legges 
inn i budsjett for 2018 på samme prosjekt. 

 
3. Økte inntekter: Tilskudd til fellesnemda kr 1.024.000,-. 
      Økte utgifter: utgifter til fellesnemda på ca kr. 200.000,- innarbeides i budsjett 2017.     
      Resten av tilskuddet settes av til fond og legges inn i budsjett for 2018. 
 

Enstemmig vedtak. 
 
 
 
 
Sak 011/17 Nettverk for kirkelige fellesråd 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd melder seg inn i samarbeidet: Nettverket for kirkelige fellesråd. 
 



 
Møtebehandling: 
Ragnvald Madland orienterte om saken etter at han selv hadde deltatt på orienteringsmøte ang. 
dette. Det var enighet om at dette vil være naturlig og nyttig å være medlem i. Medlemskap er 
kostnadsfritt og forplikter ikke noe. 
 
 
Vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd melder seg inn i samarbeidet: Nettverket for kirkelige fellesråd. 
Enstemmig vedtak. 
 
Sak 012/17 Høring, des. 2017 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fellesrådsleder i samarbeid med kirkevergen får fullmakt til å avgi høringsuttalelse på vegne av 
Mandal kirkelige fellesråd med utgangspunkt i de gjennomgåtte hovedpunktene. 

 

 
 
Møtebehandling: 
Det ble en saklig debatt om temaet der synspunkt kom frem. Enighet om at dette er stort og 
komplekst, og at mange spørsmål er vanskelige å ta stilling til. 
 
 
Vedtak: 
 
Fellesrådsleder i samarbeid med kirkevergen får fullmakt til å avgi høringsuttalelse på vegne av 
Mandal kirkelige fellesråd med utgangspunkt debatten i rådet. 
Enstemmig vedtak. 

 

 
 
Sak 013/17 Valg av leder og nestleder for 2018 
 
Forslag til vedtak: 
Som leder av Mandal kirkelige fellesråd for 2018 velges: 

 
Som nestleder av Mandal kirkelige fellesråd for 2018 velges: 
 
 
 
Møtebehandling: 
Madland ble foreslått til å fortsette som leder. Det ble hold skriftlig valg. 
Varhaug ble foreslått til å fortsette som nestleder. Det ble holdt skriftlig valg. 
 
 
Vedtak: 
Som leder av Mandal kirkelige fellesråd for 2018 velges: Ragnvald Madland (valgt med 3 stemmer, 
1 blank stemme) 

 
Som nestleder av Mandal kirkelige fellesråd for 2018 velges: John Morten Varhaug (valgt med 4 
stemmer) 
 
 
 
 
Sak 014/17 Møteplan, våren 2018 
 
Forslag til vedtak: 



Møtene til Mandal kirkelige fellesråd legges fortrinnsvis til torsdager kl. 17.00-19.00 på 
kirkesenteret. Det planlegges fire møter før sommerferien 2018. 
Dato for møtene settes til: 
 
 
 
Møtebehandling: 
Kirkevergen la frem følgende datoer som forslag i møtet: 
Fellesrådet 15/2 - 22/3 - 3/5 – og 14/6. Felles møte med FR, MR og staben. 21/2. 
 
 
Vedtak: 
Møtene til Mandal kirkelige fellesråd legges fortrinnsvis til torsdager kl. 17.00-19.00 på 
kirkesenteret. Det planlegges fire møter før sommerferien 2018. 
Dato for møtene settes til: 15/2 - 22/3 - 3/5 – 14/6. 
Dato for fellesmøte med fellesråd, menighetsråd og stab, 21/2. 
Fellesrådets møter vil i noen tilfeller komme på samme dag som møter i Mandal bystyre. Dersom 
dette skaper konflikt for event. kommunale vararepr. kan møteplanen tas opp til ny vurdering på 
første møte i 2018. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
 
 
 
For Mandal kirkelige fellesråd 
 
Øystein Ramstad 
Kirkeverge/saksbehandler 


