
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 15.02.2018 kl. 17:00 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
000001 Mandal kirke, renovering.

Det er foretatt flere befaringer i kirken. Vi har hatt besøk av stortingspolitiker, Hans
Fredrik Grøvan og diskutert økonomi og finansiering fremover. Det har vært en større
befaring på kirken 1. febr. med repr. fra Riksantikvaren, Bispedømmekontoret,
Fylkeskonservator, WSP, Multiconsult, Mandal kommune, Tradisjonsbygg, Mandal
stilasutleie og fellesrådet v/Kirkevergen. Oppdatert informasjon i møtet.

000002 Holum kirke
Det er bestilt 6 stk stoler til kirken. Valget falt på (etter anbefaling fra riksantikvar) på
Jærstolen Aksel i lys eik med lyst grått setetrekk. Etter som det ble brukt begrensede
midler på kirken i 2017, vil vi nå vurdere om det er mulig å finansiere utvendig maling
av kirken, inkl. yttervinuene som tidl. planlagt. Det vil bli innhentet priser før man kan
ta stilling til dette.

000003 Regnskap og årsrapport.
Regnskap/årsavslutning er ikke ferdig fra kommunen. Det kan informeres om at det
ligger an til et bra resultat med mindreforbruk av flere årsaker. Opdatert informasjon vil
komme fra økonomikontoret før møtet. Ferdig regnskap og årsrapport vil måtte tas i
neste møte, 22. mars.

000004 Personalsituasjonen.
Informasjon i møtet om arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø. Forebyggende arbeid
følges opp fra 2017. Det blir informasjon om HMS-arbeidet og avikssystemet som ble



gjennomgått og revidert i 2017 av personalkonsulent og kirkeverge.

000005 Fellesmøte, MR-FR-Stab
Det har vært jobbet for å finne en dato for fellesmøte for menighetsråd, fellesråd og
stab. Forslag til dato, 25. april.

Vedtakssaker
Sak 002/18Leiekontrakt på nye "Kirkesenteret i Mandal" (Dok: 14/00014-004)

EVENTUELT!

Vel møtt!

Ragnvald Madland Øystein F. Ramstad
Leder Kirkeverge



Mandal kirkelige fellesråd

Arkivsak 14/00014
Dato: 08.02.2018
Arkivsak-navn: Kirkesenteret, kontorlokalene
Saksbehandler: ØFR
Dokumentnavn: Leiekontrakt på nye «Kirkesenteret i Mandal»
Dokumentnummer: 14/00014-004
Løpenummer: 000004/18
Arkivkode: 052

Utvalgssaksnr.: 002/18

Saksfremstilling
Leiekontrakt med Mandal menighet.

Lokale i Store Elvegate 33, GNR 160, BNR 1080. (bygget i gågata)
Mandal kirkelige fellesråd skal inn som leietaker i «Kirkesenteret i Mandal». Det er Mandal sokn
som er utleier.

Leieavtalen gjelder fra 01.01.19, for 15 år med opsjon på 5+5 år videre.

Det er i hovedsak lokalene i 2 etg. som fellesrådet skal leie som nye kontorlokaler for ansatte og
prestene. Dette utgjør totalt 324m2. Leieforholdet inkluderer også andel av 1. etg. på 34m2. Det vil
være en gjensidig rett og avtale mellom leietaker og utleier på å benytte lokaler både i 1. og 2. etg.
etter behov. Mandal kirkelige fellesråd betaler da leie for totalt 358m2.
Leien settes til markedspris, kr. 1200,- m2. Dette vil gi en årlig leiepris på på ca. kr. 429.000,- og
månedlig kr.36.000,-. Tall er eks. mva.

Tegninger på lokalene foreligger. Hele staben, tillitsvalgte, prestene og verneombud har vært mye
involvert i prosessen med utforming og løsninger på kontorlokalene. Man stiller seg nå samlet godt
fornøyd med tegningene. Det er tegnet inn 13 kontorer, et stort møterom, mindre
samtale/møterom, spiserom, toaletter, arkiv osv. Det blir selvsagt heis i bygget som tilrettelegges
for bevegelseshemmede.
Det vises for øvrig til vedlagte tegninger som også presenteres i møtet.

Forslag til vedtak
Mandal kirkelige fellesråd slutter seg til leiekontrakt for kontorlokaler i lokale i Store Elvegate 33,
GNR 160, BNR 1080, «Kirkesenteret i Mandal» slik den fremlegges. Fellesrådet ber leder og
kirkeverge om å sluttføre og signere avtalen men Mandal sokn.

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 05.04.2018 kl. 17:00 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.

Sakliste
Meldingssaker
000006 Mandal kirke

Oppdatert informasjon om status på arbeidet, og økonomi i prosjektet.

000007 Personalsituasjonen
Informasjon i møtet.

Vedtakssaker
Sak 004/18 Regnskapsavslutning 2017 (Dok: 17/00005-003)
Sak 005/18 Årsrapport 2017 (Dok: 16/00001-003)
Sak 006/18 Regnskapsrapport 1. kvartal 2018 (Dok: 18/00001-001)
Sak 007/18 Personalsak (Dok: 15/00002-016)
Sak 008/18 Valg av ny repr. til fellesnemnd (Dok: 11/00024-008)

Vel møtt!

Ragnvald Madland Øystein F. Ramstad
Leder Kirkeverge



Mandal kirkelige fellesråd

Arkivsak 17/00005
Dato: 16.03.2018

Arkivsak-navn: Regnskap 2017

Saksbehandler: ØFR

Dokumentnavn: Regnskapsavslutning 2017

Dokumentnummer: 17/00005-003

Løpenummer: 000009/18

Arkivkode: 131

Utvalgssaksnr.: 004/18

Saksfremstilling
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.

Hele regnskapet sendes ut som eget vedlegg. På neste side vises en oppstilling av

driftsregnskapet.

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

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  1 302 930 484 902 - 576 594



AVSETN
INGER

580
Ikke disp. netto

regnskapsm. mindreforbr. 1 064 076 - 199 000 -

980 Regnskapsmessig merforbr.  - - (484 902)

Forslag til vedtak
Mandal kirkelige fellesråd godkjenner det vedlagte regnskap for 2017. Under forutsetning av

revisors godkjenning. Mindreforbruk på kr. 1.064.076,- overføres til ubundet driftsfond.

Møtebehandling
Skriv møtebehandling her…

Vedtak
Vedtak:



Mandal kirkelige fellesråd

Arkivsak 16/00001
Dato: 20.03.2018
Arkivsak-navn: Årsrapport 2015 -2016......
Saksbehandler: ØFR
Dokumentnavn: Årsrapport 2017
Dokumentnummer: 16/00001-003
Løpenummer: 000010/18
Arkivkode: 046

Utvalgssaksnr.: 005/18

Saksfremstilling
Årsrapport for Mandal kirkelig fellesråd 2017, 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 2017.

Møtebehandling
Skriv møtebehandling her…

Vedtak
Vedtak:



Mandal kirkelige fellesråd

Arkivsak 18/00001
Dato: 20.03.2018

Arkivsak-navn: Regnskap 2018

Saksbehandler: ØFR

Dokumentnavn: Regnskapsrapport 1. kvartal 2018

Dokumentnummer: 18/00001-001

Løpenummer: 000012/18

Arkivkode: 131

Utvalgssaksnr.: 006/18

Saksfremstilling
Regnskapsrapport etter årets første 3 måneder.

Rapporten viser forbruk i forhold til budsjett. Budsjett er ikke periodisert, og noen utgifter blir

fakturert en gang i året. Det som er intr. å følge med på er i første rekke at forbruk på lønn er under

kontroll.

Regnskapsrapporten skal ikke tas ut før månedsskifte som nå blir like etter påske. Rapporten

fremlegges derfor i møtet.

Forslag til vedtak
Mandal kirkelige fellesråd tar regnskapsrapport for 1. kvartal til etterretning.

Møtebehandling
Skriv møtebehandling her…

Vedtak
Vedtak:



Mandal kirkelige fellesråd

Arkivsak 15/00002
Dato: 20.03.2018

Arkivsak-navn: Personalsaker unntatt off.

Saksbehandler: ØFR

Dokumentnavn: Personalsak

Dokumentnummer: 15/00002-016

Løpenummer: 000013/18

Arkivkode: 257

Utvalgssaksnr.: 007/18

Saksfremstilling
Personalsaker behandles i lukket møte, og er unntatt offentlighet. Saksdokument sendes ut

separat.

Forslag til vedtak
Forslag til vedtak ikke utarbeidet.

Møtebehandling
Skriv møtebehandling her…

Vedtak
Vedtak:



Mandal kirkelige fellesråd

Arkivsak 11/00024
Dato: 20.03.2018
Arkivsak-navn: Konstituering
Saksbehandler: ØFR
Dokumentnavn: Valg av ny repr. til fellesnemnd
Dokumentnummer: 11/00024-008
Løpenummer: 000011/18
Arkivkode: 012.2

Utvalgssaksnr.: 008/18

Saksfremstilling
Etter at Ragnvald Madland valgte å trekke seg som leder og medlem av Lindesnes kirkelige
fellesnemnd, må Mandal kirkelige fellesråd velge en ny representant til denne oppgaven.
Arbeidet i fellesnemnda handler om å organisere sammenslåingsprosessen av Lindesnes,
Marnardal og Mandal kirkelige fellesråd som følge av kommunesammenslåing. Det må påregnes
ca. 1 møte i måneden frem til 2020. Møtene er vanligvis på dagtid.

Forslag til vedtak
Til å representere Mandal kirkelige fellesråd i fellesnemnda velges:

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 30.05.2018 kl. 17:00 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, Heidi 
Johanne Sandaa, Freddy Berg 
 
Meldt forfall Per Ragnar Haraldstad 
 
 
 
 
 
 
 
Sakliste 
Vedtakssaker 
Sak 011/18 Fellesrådets sammensetning (Dok: 18/00003-001) 
 
 
 
 
Vel møtt! 
 
 
 
Ragnvald Madland     Øystein F. Ramstad 
Leder          Kirkeverge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Mandal kirkelige fellesråd 
 
Arkivsak 18/00003 
Dato:  23.05.2018 
Arkivsak-navn:  Fellesrådets sammensetning 
Saksbehandler:  ØFR 
Dokumentnavn: Fellesrådets sammensetning 
Dokumentnummer:  18/00003-001 
Løpenummer:  000024/18 
Arkivkode:  00 
 
Utvalgssaksnr.: 011/18 
 
 
Saksfremstilling 
Etter møte 3. mai 2018 der leder og nestleder ble stemt ut av rådet p.g.a mistillit har Kirkerådet blitt 
kontaktet for å klargjøre for lovlighet i vedtak gjort i dette møtet. Det kommer klart frem at vedtak i 
møtet er i strid med regelverket. 
 
KA, ved direktør Øystein Dahle har fulgt opp Kirkerådets brev av 7. mai med følgende konkl.: 
«Vedtakene om å omgjøre valg av leder/nestleder samt å erstatte to av rådets valgte 
representanter med vararepresentanter er dermed fattet i strid med gjeldende regelverk. KA anser 
derfor vedtakene gjort i fellesrådet 3. mai 2018 fra og med benkeforslaget om mistillit som 
ugyldige.» 
 
KA tilrår  at det innkalles til et nytt møte for å få kjent ugyldige de aktuelle vedtak fra møtet 3. mai. 
 
Det vises for øvrig til vedlagt brev fra Kirkerådet 7.mai 2018 og fra KA, 15.mai. 2018. 
 
 
Forslag til vedtak 
Forslag til vedtak ikke utarbeidet. 
 
 
 















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 06.09.2018 kl. 17:00 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, Fred Henry
Berg, Heidi Johanne Sandaa.

Sakliste
Meldingssaker
000011 Mandal kirke

Oppdatert informasjon i møtet. Konsulent fra Multiconsult deltar i møtet med informasjon om
fremdrift og økonomi på prosjektet.

000012 Holum kirke
Holum kirke blir i disse dager ferdig malt og fremstår nå som svært pen og helt hvit. Malerbua
har utført jobben. Det vurderes å utvide jobben/anbudet til også å omfatte de store vinduene på
kirken.

000013 Personalsituasjonen.
Informasjon i møtet.

Vedtakssaker
Sak 017/18 Regnskapsrapport 2. kvartal 2018 (Dok: 18/00001-002)
Sak 018/18 Økonomireglementet, gjennomgang (Dok: 17/00007-004)
Sak 019/18 Høring ang. prostigrenser. (Dok: 18/00006-001)

Vel møtt!

Ragnvald Madland Øystein F. Ramstad
Leder Kirkeverge



Mandal kirkelige fellesråd

Arkivsak 18/00001
Dato: 29.08.2018
Arkivsak-navn: Regnskap 2018
Saksbehandler: ØFR
Dokumentnavn: Regnskapsrapport 2. kvartal 2018
Dokumentnummer: 18/00001-002
Løpenummer: 000042/18
Arkivkode: 131

Utvalgssaksnr.: 017/18

Saksfremstilling
Regnskapsrapport etter årets første 6 måneder vedlegges.

Rapporten gir et bilde av hvordan man ligger an i forhold til budsjett. Budsjett er som kjent ikke
periodisert og noen poster vil derfor føres tidlig på året, og andre sent på året. Det fremkommer i
første rekke at posten på lønn ligger på et rundt 47%, altså noe under budsjett. Også tilskudd som
i hovedsak er fra kommunen og bispedømmet er ført med ca. 50% etter budsjett.

Forslag til vedtak
Mandal kirkelige fellesråd tar regnskapsrapport for 2. kvartal til etterretning.

Møtebehandling
Skriv møtebehandling her…

Vedtak
Vedtak:



Mandal kirkelige fellesråd

Arkivsak 17/00007
Dato: 29.08.2018
Arkivsak-navn: Reglementer
Saksbehandler: ØFR
Dokumentnavn: Økonomireglementet, gjennomgang
Dokumentnummer: 17/00007-004
Løpenummer: 000043/18
Arkivkode: 232

Utvalgssaksnr.: 018/18

Saksfremstilling
I møte 14.06.18 ble det gjort følgende vedtak:
«Det arbeides med gjennomgang av alle reglementer mv. fram mot etablering av nye Lindesnes kirkelige
fellesråd fra 2020. Fellesrådet ser det ikke som hensiktsmessig å prioritere arbeid med revisjon av
reglementene nå. Det legges opp til en gjennomgang av reglementer i et møte til høsten.
Økonomi/delegasjonsreglement prioriteres.
Enstemmig vedtak.»

Økonomireglementet vedlegges til orientering for fellesrådet.

Forslag til vedtak
Mandal kirkelige fellesråd tar økonomireglementet til etterretning, og forholder seg til at dette blir
revidert i sammenheng med etablering av Nye Lindesnes kirkelige fellesråd.

Møtebehandling
Skriv møtebehandling her…

Vedtak
Vedtak:



Mandal kirkelige fellesråd

Arkivsak 18/00006
Dato: 30.08.2018
Arkivsak-navn: Høringer ang kirkelig organisering
Saksbehandler: ØFR
Dokumentnavn: Høring ang. prostigrenser.
Dokumentnummer: 18/00006-001
Løpenummer: 000045/18
Arkivkode: 320

Utvalgssaksnr.: 019/18

Saksfremstilling
Det er sendt ut en åpen høring fra bispedømmet vedr. prostigrensene i Agder og Telemark.
Fellesrådet kan om man ønsker uttale seg i saken som først og fremst handler om organiseringen
av prestetjenesten. Rapporten fra prostistrukturutvalget sendes derfor ut slik at man kan sette seg
inn i saken og ta stilling til eventuell behandling/uttale.

Forslag til vedtak
Forslag til vedtak ikke utarbeidet.

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 13.12.2018 kl. 13:00 Kirkesenteret. Meld fra om
eventuelt forfall. Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Innkalte:
John Morten Varhaug, Mette Skaret Kjos-Hanssen, Kari Roksvold Lindland, Freddy Berg, Heidi Johanne
Sandaa, Lars Kjøleberg.

Sakliste
Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte.

Vedtakssaker
Sak 030/18 Mandal kirke, status des. 2018 (Dok: 13/00014-027)
Sak 031/18 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte (Dok: 17/00007-005)
Sak 032/18 Utlysning av kantorstilling 2. g.beh. (Dok: 18/00005-004)

Eventueltsaker.

Vel møtt!

John Morten Varhaug Øystein F. Ramstad
Fung. leder Kirkeverge



Mandal kirkelige fellesråd

Arkivsak 13/00014
Dato: 10.12.2018
Arkivsak-navn: Mandal kirke vedlikehold (saken behandles i lukket møte)
Saksbehandler: ØFR
Dokumentnavn: Mandal kirke, status des. 2018
Dokumentnummer: 13/00014-027
Løpenummer: 000077/18
Arkivkode: 411.1

Utvalgssaksnr.: 030/18

Saksfremstilling
Restaureringsprosjektet på Mandal kirke er i en utfordrende situasjon. Dette gjelder både
kontraktsforhold og økonomi.
Det arbeides med å lage en god fremstilling av situasjonen. Denne sendes ut så snart den er klar.
Det blir også en grundig gjennomgang i møtet.
Repr. fra kommunen v/ Rolf Christian Aalvik, Multikonsult v/ Trond Helleren og Tofte AS v/ advokat
Kjell Fredvik vil være til stede under denne saken.

Forslag til vedtak
Forslag til vedtak ikke utarbeidet.

Møtebehandling
Skriv møtebehandling her…

Vedtak
Vedtak:



Mandal kirkelige fellesråd

Arkivsak 17/00007
Dato: 20.11.2018
Arkivsak-navn: Reglementer
Saksbehandler: ØFR
Dokumentnavn: Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte
Dokumentnummer: 17/00007-005
Løpenummer: 000068/18
Arkivkode: 232

Utvalgssaksnr.: 022/18

Saksfremstilling
Fellesrådet har tidligere ønsket en orientering/gjennomgang av reglementer.
Vedlagt: «Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte».

Forslag til vedtak
Mandal kirkelige fellesråd tar «Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte» til orientering.

Møtebehandling
Sak utsatt.

Vedtak
Sak utsatt.



Mandal kirkelige fellesråd

Arkivsak 18/00005
Dato: 10.12.2018
Arkivsak-navn: Kantorstilling 2018
Saksbehandler: ØFR
Dokumentnavn: Utlysning av kantorstilling 2. g.beh.
Dokumentnummer: 18/00005-004
Løpenummer: 000078/18
Arkivkode: 211

Utvalgssaksnr.: 032/18

Saksfremstilling
Det er bedt om at saken kommer opp til ny behandling i fellesrådet. Dette fordi vedtak i KAU ikke
var tråd med det som var forutsetningene som ble presentert i fellesrådsmøtet.

Det skal ifølge reglement for KAU velges ny leder og medlem i utvalget. Det heter i reglement for
KAU: «Dersom et medlem faller fra eller løses fra vervet, velges nytt medlem for resten av perioden selv om det er
valgt varamedlem. Faller lederen fra, eller løses fra vervet, skal det velges ny leder, selv om det tidligere er valgt
nestleder.»

I forbindelse med tilsettingsprosessen må det velges en intervjugruppe, og legges en tidsplan for
videre behandling av søknader.

Forslag til vedtak
Inntil videre behandles KAU-saker i fellesrådet.
Det lyses ut kantorstilling etter utlysningstekst som fremlagt i sist møte.
Søknadsfrist settes til 30. jan.
Intervjugruppe og videre fremdrift tas opp over nyttår.

Møtebehandling
Skriv møtebehandling her…

Vedtak
Vedtak:



DEN NORSKE KIRKE 
Mandal kirkelige fellesråd 
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Mandal 19.02.2018 

 
 
Møtebok Mandal kirkelige fellesråd  
Møtedato: 15.02.2018  
Møtetid: kl. 17:00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
Tilstede:  
John Morten Varhaug (nestleder, ledet møtet da leder meldte forfall), Mette Skaret Kjos-Hanssen, Kari 
Roksvold Lindland, Per Ragnar Haraldstad, Lars Kristen Kjølberg (vara for Madland) 
 
Meldt forfall: 
Heidi Johanne Sandaa, Jorun Nilsen Stallemo, Ragnvald Madland. 
 
Åpning av prost, Per Ragnar. 
 
Meldingssaker: 
Sak 000001 Mandal kirke, renovering. 
Det er foretatt flere befaringer i kirken. Vi har hatt besøk av stortingspolitiker, Hans Fredrik Grøvan og 
diskutert økonomi og finansiering fremover. Det har vært en større befaring på kirken 1. febr. med repr. fra 
Riksantikvaren, Bispedømmekontoret, Fylkeskonservator, WSP, Multiconsult, Mandal kommune, 
Tradisjonsbygg, Mandal stilasutleie og fellesrådet v/Kirkevergen. Oppdatert informasjon i møtet. 
Det ventes en avklaring på hvordan kirketårnet skal tas ned, og bygges opp igjen. Det er komplisert og 
mange hensyn å ta. Sikring av stilas er en utfordring som må løses. Ang. finansiering ble det anbefalt fra 
Grøvan at Mandal kommune sender en søknad til statlig instans. Søknaden bør støttes av fellesråd og 
Riksantikvaren. 
 
Sak 000002 Holum kirke 
Det er bestilt 6 stk stoler til kirken. Valget falt på (etter anbefaling fra riksantikvar) på Jærstolen Aksel i lys 
eik med lyst grått setetrekk. Etter som det ble brukt begrensede midler på kirken i 2017, vil vi nå vurdere om 
det er mulig å finansiere utvendig maling av kirken, inkl. yttervinuene som tidl. planlagt. Det vil bli innhentet 
priser før man kan ta stilling til dette. Sak ang. maling av kirken tas til fellesrådet i neste møte for vedtak. 
 
Sak 000003 Regnskap og årsrapport. 
Regnskap/årsavslutning er ikke ferdig fra kommunen. Det kan informeres om at det ligger an til et bra 
resultat med mindreforbruk av flere årsaker. Oppdatert informasjon vil komme fra økonomikontoret før 
møtet. Ferdig regnskap og årsrapport vil måtte tas i neste møte, 22. mars. 
 
Sak 000004 Personalsituasjonen. 
Informasjon i møtet om arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø. Forebyggende arbeid følges opp fra 2017. 
Det blir informasjon om HMS-arbeidet og avikssystemet som ble gjennomgått og revidert i 2017 av 
personalkonsulent og kirkeverge. Fellesrådet ser med bekymring på det store sykefraværet. Det arbeides 
aktivt med å redusere dette. Det er ulike årsaker til sykemeldinger. Alle ansatte har fått tilbud om samtaler 
med veileder. Dette har de fleste ansatte benyttet seg av, og er blitt godt mottatt med gode tilbakemeldinger. 
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Sak 000005 Fellesmøte, MR-FR-Stab 
Det har vært jobbet for å finne en dato for fellesmøte for menighetsråd, fellesråd og stab. Forslag til dato, 25. 
april. Man tar sikte på at møtet blir denne dato. 
 
 
 
Sak 002/18 Leiekontrakt på nye "Kirkesenteret i Mandal" 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd slutter seg til leiekontrakt for kontorlokaler i lokale i Store Elvegate 33, 
GNR 160, BNR 1080, «Kirkesenteret i Mandal»  slik den fremlegges. Fellesrådet ber leder og 
kirkeverge om å sluttføre og signere avtalen men Mandal sokn. 
 
 
Møtebehandling: 
Leiekontrakt ble gjennomgått av kirkevergen. Setningen «Leietaker bekoster også vask av 
toaletter i 1. etasje» strykes. For å være presise på siste punkt skrives Husleieloven med stor H. 
 
 
Vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd slutter seg til leiekontrakt for kontorlokaler i lokale i Store Elvegate 33, 
GNR 160, BNR 1080, «Kirkesenteret i Mandal»  slik den fremlegges. Fellesrådet ber leder og 
kirkeverge om å sluttføre og signere avtalen men Mandal sokn. 
Setningen «Leietaker bekoster også vask av toaletter i 1. etasje» strykes. 
For å være presise på siste punkt skrives Husleieloven med stor H. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
Eventuelt: 
 
Da Ragnvald Madland har trukken seg fra Lindesnes kirkelige fellesnemnd, må det velges nytt medlem fra 
fellesrådet til dette i neste møte. 
 
Kari R. Lindland: 

x Savner møtereferater fra MR og FR på nettsiden. Kirkevergen følger opp med den som publiserer 
disse på nettsiden. 

x Forslag om at det utarbeides et årshjul for fellesrådets virksomhet. 
x Møtedatoer for fellesrådet endres. Møte 22/3 flyttes til 15/3, kl. 17.00. Møte 14/6 flyttes til 13/6 kl. 

17.00. Dette for å unngå konflikt med bystyremøter. 
 
 
For Mandal kirkelige fellesråd 
 
Øystein Ramstad 
Kirkeverge 



DEN NORSKE KIRKE�
Mandal kirkelige fellesråd 
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Mandal 11.04.2018 

 
 
Møtebok Mandal kirkelige fellesråd  
Møtedato: 05.04.2018  
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 
. 
Innkalling godkjent. 
Møtebok fra sist møte godkjent. 
 
Det ble orientert om at veileder vil delta på møtet fra kl. 18.00. 
 
 
Saker 
Sak 000006 Mandal kirke 
Oppdatert informasjon om status på arbeidet, og økonomi i prosjektet. 
Det er nå besluttet at tårnet må demonteres i sin helhet. Det har vært en del utfordringer til hvorden dette skal 
løses i forhold til sikkerhet med tanke på at stilaset er innfestet i bæringen i tårnet. Man er ganske nær en 
løsning på dette. Økonomien er en faktor i prosjektet man må forholde seg til, og arbeidet kan holdes i gang, 
men man må ha kontroll på at men må holde seg innenfor bevlgede midler. Man antar at arbeidet kan holdes 
i gang med fullt trykk gjennom hele 2018. Det blir møte med kommunen mandag 16.04 ang. økonomi 
videre, og søknad om statlige midler. 
 
Det er ønskelig med en befaring i kirken under neste møte. 
 
Sak 000007 Personalsituasjonen 
Informasjon i møtet. 
Det er for tiden to sykemeldte i staben. To 100% sykemeldt og en 80% sykemeldt. 
En prest er 100% sykemeldt. 
Johanna Engamo har sagt opp sin stilling med formell sluttdato 30.06.18. 
 
Tiltak som er iverksatt for å utføre arbeid i administrasjonen: 
Det er engasjert vikar, Henriette Reiersen, som for tiden jobber ca. 50% med oppgaver for 
menighetskonsulent. I tillegg er Astrid Braadland engasjert på timebasis for å bidra med oppgaver for 
menighetskonsulent. Helga Marie De Presno er engasjert på timebasis for å arbeide med å organisere 
frivillige. 
 
Det er stort fokus på arbeidsmiljø i staben. 
Veileder orienterte om sitt arbeid med staben og stabsutvikling. Dette ble godt motatt i fellesrådet og er også 
blitt godt motatt blant de ansatte. Han fortsetter sitt arbeid med å jobbe med staben samlet.  
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Sak 004/18 Regnskapsavslutning 2017 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd godkjenner det vedlagte regnskap for 2017. Under forutsetning av 
revisors godkjenning. Mindreforbruk på kr. 1.064.076,- overføres til ubundet driftsfond. 
 
 
 
Møtebehandling: 
Regnskap ble gjennomgått. Kirkevergen redegjorde for avvik og forklarte mindreforbruk.  Ingen 
spesielle forhold ble stilt spørsmål ved. 
 
 
Vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd godkjenner det vedlagte regnskap for 2017. Under forutsetning av 
revisors godkjenning. Mindreforbruk på kr. 1.064.076,- overføres til ubundet driftsfond. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
 
 
Sak 005/18 Årsrapport 2017 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd godkjenner årsrapport for 2017. 
 
 
Møtebehandling: 
Årsrapport ble gjennomgått. Kommentar: enkelte medlemmer mener at det ikke var tidlig og godt 
nok informert om utfordringer med arbeidsmiljø i 2017. 
 
 
Vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd godkjenner årsrapport for 2017. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
 
Sak 006/18 Regnskapsrapport 1. kvartal 2018 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd tar regnskapsrapport for 1. kvartal til etterretning.  
 
 
Møtebehandling: 
Kirkeverge la frem regnskapsrapport og gjennomgikk hovedtall. 
 
 
Vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd tar regnskapsrapport for 1. kvartal til etterretning. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
Sak 007/18 Personalsak 
 
Forslag til vedtak: 
Forslag til vedtak ikke utarbeidet. 



 
 
Møtebehandling: 
 
 
 
Vedtak: 
Bekymringsmelding fra ansatt ble gjennomgått punkt for punkt og tas på alvor og til etterretning. 
Tiltak er iverksatt bl.a. ved bruk av ekstern veileder som på møtet presenterte sitt arbeid med 
staben. En annen bekymringsmelding utsettes til neste møte. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
Sak 008/18 Valg av ny repr. til fellesnemnd 
 
Forslag til vedtak: 
Til å representere Mandal kirkelige fellesråd i fellesnemnda velges: 
 
 
Møtebehandling: 
Ingen av de aktuelle repr. i fellesrådet har anledning eller ønsker denne oppgaven, men det bør 
være en repr. fra Mandal. 
 
 
 
Vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd ber Mandal menighetsråd om å velge ny repr. til Lindesnes kirkelige 
fellesnemnd. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
 
Eventuelt 
 
Maling av Holum kirke. Det foreligger ikke anslag om kostnader og saken er derfor ikke tatt med i dette 
møtet. Saken kommer opp i neste møte. 
 
 
For Mandal kirkelige fellesråd 
 
Øystein Ramstad 
Kirkeverge/saksbehandler 
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Mandal 14.06.2018 

 
 
Møtebok Mandal kirkelige fellesråd  
Møtedato: 30.05.2018  
Møtetid: kl. 17:00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
Tilstede:  
Ragnvald Madland, John Morten Varhaug, Kari Roksvold Lindland, Mette Skaret Kjos-Hanssen, Heidi 
Johanne Sandaa, Fred Henry Berg (vara for prost) 
 
Meldt forfall: 
Per Ragnar Haraldstad. 
 
 
Saker 
Sak 011/18 Fellesrådets sammensetning 
 
Forslag til vedtak: 
Forslag til vedtak ikke utarbeidet. 
 
 
Møtebehandling: 
Følgende forslag til vedtak ble fremlagt av leder i møtet. Leder leste opp forslaget: 
 
1. Mandal kirkelige fellesråd erkjenner at det kirkelige regelverk ikke gir grunnlag for at leder og nestleder i 

et fellesråd kan kastes mot sin vilje på bakgrunn av mistillitsforslag. Det viser her til Kirkerådets brev av 
7. mai 2018. Det var derfor heller ikke grunnlag for å gjennomføre valg av ny leder for rådet.  

2.  Vedtakene i møtet 3. mai er derfor ugyldige.  

Det lages et nytt referat med notater fra kirkeverge og forslag fra Sandaa. 

3. Vi erkjenner videre at rådet i møtet 3. mai behandlet en personalsak på en måte som bryter med de 
krav til forsvarlig saksbehandling som skal legges til grunn for Mandal kirkelige fellesråd. Vi beklager de 
eventuelle belastninger dette har medført for de berørte.  

4. Mandal kirkelige fellesråd stadfester at Ragnvald Madland er leder og John Morten Varhaug er 
nestleder av rådet. 

 
5. Rådets medlemmene vil sammen nå gjøre det som er nødvendig for å gjenreise tilliten til fellesrådets 
arbeid og hver for seg og samlet bidra til å sikre en forsvarlig og ryddig håndtering av rådets oppgaver og 
ansvar. 
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Vedtak: 
 

1. Mandal kirkelige fellesråd erkjenner at det kirkelige regelverk ikke gir grunnlag for at leder og 
nestleder i et fellesråd kan kastes mot sin vilje på bakgrunn av mistillitsforslag. Det viser her til 
Kirkerådets brev av 7. mai 2018. Det var derfor heller ikke grunnlag for å gjennomføre valg av ny 
leder for rådet.  

Enstemmig vedtak 

 

2.  Vedtakene i møtet 3. mai er derfor ugyldige.  

               Det lages et nytt referat med notater fra kirkeverge og forslag fra Sandaa. 

Enstemmig vedtak 

 

3. Vi erkjenner videre at rådet i møtet 3. mai behandlet en personalsak på en måte som bryter med 
de krav til forsvarlig saksbehandling som skal legges til grunn for Mandal kirkelige fellesråd. Vi 
beklager de eventuelle belastninger dette har medført for de berørte.  

Vedtatt med tre stemmer (Ragnvald, John Morten, Fred) mot to stemmer (Heidi, Kari)  stemmer. 1 blank 
stemme (Mette) 

 

4. Mandal kirkelige fellesråd stadfester at Ragnvald Madland er leder og John Morten Varhaug er 
nestleder av rådet. 

Enstemmig vedtak 

 

5. Rådets medlemmene vil sammen nå gjøre det som er nødvendig for å gjenreise tilliten til 
fellesrådets arbeid og hver for seg og samlet bidra til å sikre en forsvarlig og ryddig håndtering av 
rådets oppgaver og ansvar. 

Enstemmig vedtak 

 
 
 
 
 
For Mandal kirkelige fellesråd 
 
Øystein Ramstad 
Saksbehandler/kirkeverge 
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Mandal 21.06.2018 

 
 
Møtebok Mandal kirkelige fellesråd  
Møtedato: 14.06.2018  
Møtetid: kl. 17:00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
Tilstede:  
Ragnvald Madland, John Morten Varhaug, Mette Skaret Kjos-Hanssen, Freddy Berg 
 
Meldt forfall/deltok ikke: 
Kari Roksvold Lindland, Heidi Johanne Sandaa. 
 
Innkalling godkjent 
Møtebok fra sist møte godkjent 
 
 
Saker 
Sak 000008 Mandal kirke, renovering. 
Status på prosjektet. Informasjon i møtet. 
Kirketårnet blir nå demontert. I første omgang bare øverste etg. Stilas blir derfor også bygget ned og nytt 
flatt tak blir lagt på. Dette kan nå stå, og tåle ytre påvirkning gjennom renoveringen. 
 
Tradisjonsbygg har meldt at faglig ansvarlig på prosjektet, Torgeir Haraldstad, har sagt opp avtalen med de. 
Erstatter er ikke godkjent, og det er bekymringer rundt dette. 
 
I sammarbeid med kommunen, arbeides det med søknad om videre finansiering. Multiconsult benyttes også i 
dette arbeidet. Økonomisk status må komme frem i forb. med dette. 
 
Sak 000009 Holum kirke. 
Holum kirke skal males sommeren 2018. Oppdatert informasjon i møtet. 
Arbeidet vil starte opp i juli. 
 
 
Sak 000010 Avviksmelding fra ansatte. 
Avvik vedlegges til møtet.  
Avviksmelding fra staben ble gjennomgått/diskutert. 
Saken ble behandlet konfidensielt etter ønske fra meldere/stab. 
Avvik tas til etterretning.  
 
Sak 012/18 Representant til fellesnemnda 
 
Forslag til vedtak: 
Frida Sandvik blir ny representant fra Mandal i Lindesnes kirkelige fellesnemnd. 
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Møtebehandling: 
 
 
 
Vedtak: 
Frida Sandvik blir ny representant fra Mandal i Lindesnes kirkelige fellesnemnd. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
 
Sak 013/18 Delegasjonsreglement 
 
Forslag til vedtak: 
Det arbeides med gjennomgang av alle reglementer mv. fram mot etablering av nye Lindesnes 
kirkelige fellesråd fra 2020. Fellesrådet ser det ikke som hensiktsmessig å prioritere arbeid med 
revisjon av reglementene nå. 
 
 
Møtebehandling: 
 
 
 
Vedtak: 
Det arbeides med gjennomgang av alle reglementer mv. fram mot etablering av nye Lindesnes 
kirkelige fellesråd fra 2020. Fellesrådet ser det ikke som hensiktsmessig å prioritere arbeid med 
revisjon av reglementene nå. Det legges opp til en gjennomgang av reglementer i et møte til 
høsten. Økonomi/delegasjonsreglement prioriteres. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
 
Sak 014/18 Bekymringsmelding. 
 
Forslag til vedtak: 
Fellesrådet kan ikke se at det er dekning for de beskrivelsene som Kittelstad bruker.  
Fellesrådet har fokus på arbeidsmiljøet ved kirkesenteret, og det er gjort tiltak i den forbindelse. 
Bekymringsmeldingen fra Kittelstad tas til etterretning, men følges ikke opp ytterligere. 
 
 
 
Møtebehandling: 
 
Innhold i saken ble behandlet i lukket møte. 
 
 
 
Vedtak: 
Bekymringsmeldingen fra Kittelstad tas til etterretning. 
Fellesrådet har fokus på arbeidsmiljøet ved kirkesenteret, og det er gjort tiltak i den forbindelse. 
Det er engasjert veileder som arbeider med stabsutvikling. Dette er godt mottatt i staben, og dette 
arbeidet fortsetter til høsten. 
Leder, Ragnvald Madland, gis fullmakt til å kontakte veileder og holder seg orientert om 
situasjonen i staben og eventuelt fremskaffe kompetanse/metode for å kunne vurdere å belyse 
arbeidsmiljøet videre.  Forslaget tas opp i KAU-møte til høsten. 
Enstemmig vedtak. 
 
 



 
Sak 015/18 Revisjonsberetning for 2017 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd har mottatt revisjonsberetningen fra Kommunerevisjonen Vest for 2017, 
og tar denne til etterretning. 
 
 
 
Møtebehandling: 
Ingen kommentarer til revisjonsberetningen. 
 
 
Vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd har mottatt revisjonsberetningen fra Kommunerevisjonen Vest for 2017, 
og tar denne til etterretning. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
 
Sak 016/18 Møteplan høsten 2018 
 
Forslag til vedtak: 
Møtene til Mandal kirkelige fellesråd legges fortrinnsvis til torsdager kl. 17.00-19.00 på 
kirkesenteret.  
Dato for møtene settes til: 
 
 
 
Møtebehandling: 
Det var enighet om 3 møter høsten 2018. Det tas hensyn til bystyremøter. 
 
 
Vedtak: 
Møtene til Mandal kirkelige fellesråd legges fortrinnsvis til torsdager kl. 17.00-19.00 på 
kirkesenteret.  
Dato for møtene settes til: 6. sept.- 1. nov.- 29. nov. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
 
 
 
For Mandal kirkelige fellesråd 
 
Øystein Ramstad 
Kirkeverge/saksbehandler 
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Mandal 13.09.2018 

 
 
Møtebok Mandal kirkelige fellesråd  
Møtedato: 06.09.2018  
Møtetid: kl. 17:00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
 
Tilstede:  
Ragnvald Madland, John Morten Varhaug, Mette Skaret Kjos-Hanssen, Kari Roksvold Lindland, Heidi 
Johanne Sandaa, Freddy Berg. 
 
Forfall: ingen 
 
Innkalling godkjent. Det kom inn en liste på syv saker fra medl. Kari R. Lindland.  Sakene gjennomgåes ved 
slutten av møtet. De sakene som krever ekstra forberedelse utsettes til neste møte.  
Møtebok fra 14.06.18 godkjent. 
Møtebok fra 13.06.18 tas opp til eventuell godkjenning i neste møte. Det bes om en vurdering fra KA ang. 
gyldighet av dette møtet. 
 
 
Meldingssaker: 
Sak 000011 Mandal kirke 
Oppdatert informasjon i møtet. Konsulent fra Multiconsult deltar i møtet med informasjon om fremdrift og 
økonomi på prosjektet. 
Det ble gjennomført befaring i kirken. Trond Helleren informerte om prosjektet. Det foregår lite arbeid på 
selve kirken nå. Det tilvirkes stokker som skal brukes til gjennoppbyggingen. Dette arbeidet foregår i stor 
grad på kommunens område på Jåbekk. Det er sendt søknad til kommunen ang.videre bevilgninger. Det er 
også holdt møte med kommunen ang. dette. Det arbeidet paralelt, og i sammarbeid med kommunen om å få 
ut ytterlige bevilgninger fra staten. 
 
Sak 000012 Holum kirke 
Holum kirke blir i disse dager ferdig malt og fremstår nå som svært pen og helt hvit. Malerbua har utført 
jobben. Det vurderes å utvide jobben/anbudet til også å omfatte de store vinduene på kirken. Det er kommet 
frem at dette blir en ganske kostbar jobb og at det må innhentes anbud. 
 
Sak 000013 Personalsituasjonen. 
Informasjon i møtet. 
 
 
Vedtakssaker: 
 
Sak 017/18 Regnskapsrapport 2. kvartal 2018 
 
Forslag til vedtak: 
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Mandal kirkelige fellesråd tar regnskapsrapport for 2. kvartal til etterretning. 
 
 
Møtebehandling: 
Det ble gjort en kort gjennomgang av rapporten. 
 
 
Vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd tar regnskapsrapport for 2. kvartal til etterretning. 
Ved neste regnskapsrapport etter 3. kvartal legges det frem en rapport med detaljer. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
Sak 018/18 Økonomireglementet, gjennomgang 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd tar økonomireglementet til etterretning, og forholder seg til at dette blir 
revidert i sammenheng med etablering av Nye Lindesnes kirkelige fellesråd. 
 
 
Møtebehandling: 
Det ble påpekt at reglementer for fellesrådets arbeid burde blitt lagt frem ved oppstart av denne 
FR-perioden. 
Reglementet ble gjennomgått. 
 
 
Vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd tar økonomireglementet til etterretning, og forholder seg til at dette blir 
revidert i sammenheng med etablering av Nye Lindesnes kirkelige fellesråd. 
I forhold til utbetaling av møtegodtgjørelser sier reglementet at dette utbetales 2 ganger i året. Det 
er blitt praktisert at dette blir utbetalt ved slutten av året. Dette punktet endres til: 
Møtegodtgjørelser for fellesråd og menighetsråd utbetales en gang i året, fortrinnsvis i desember. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
Sak 019/18 Høring ang. prostigrenser. 
 
Forslag til vedtak: 
Forslag til vedtak ikke utarbeidet. 
 
 
Møtebehandling: 
Domprost Freddy Berg, som har sittet i utvalget som har utarbeidet høring og forslag til 
organisering av prostistrukturen, informerte om dette arbeidet og om bakgrunnen for de valg som 
er tatt. For Mandal prosti foreslåes det at Mandal og Lister prosti slåes sammen. Søgne og 
Songdalen slåes sammen med Kristiansand. Åseral slåes sammen med Otredal prosti. 
 
 
Vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd støtter forslaget fra utvalget i bispedømmet. Det bes om at man er 
oppmerksom på presteresursen i Mandal og Holum menigheter, og at denne ikke reduseres. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
 
Ekstrasaker: 

1. Godkjenning av referat ved og signere møteboka før den kan legges ut på nettet. 

Vedtak: Etter utsending av møtebok har FR medlemmer en uke på å komme med tilbakemeldinger 

før den legget ut på nett. Enstemmig vedtak. 



 

2. I møtet 30.5.2018 ble forslag til vedtak fremlagt av leder i møtet. Ref. håndboka §4, s. 201, skal 

forslag til vedtak fremlegges minst en uke før møtet, slik at alle kan forberede seg. Møtet må derfor 

underkjennes. Forslag til vedtak: Møtet 30.05.2018 er ikke gyldig. 

Vedtak: Det bes om en vurdering fra KA. Saken tas i neste møte. Enstemmig vedtak. 

 

3. Delegasjonsmyndigheten: §8.2, s. 104 i Håndboka. Må opp som sak. Oppfølging av sak 28/18. 

       Det vises til sak 018/18. 

 

4. Sak unntatt off. Tas opp i neste møte. 

 

5. Informasjon ang. ledige stillinger. 

Prosessen med utlysing av kantorstilling er i startfasen. Første forslag til utl. tekst er sendt 

menighetsrådene. 

 

6. Informasjon om antall utmeldinger fra kirke de 4 siste månedene. 

Informasjon med statistikk på utmeldinger legges frem i neste møte. 

 

7. Sak unntatt off. Tas opp i neste møte avh. av KA sin vurdering ang. møtet 13.06.18. 

 
 
 
 
 
For Mandal kirkelige fellesråd 
 
Øystein Ramstad 
Kirkeverge/Saksbehandler 



DEN NORSKE KIRKE 
Mandal kirkelige fellesråd 
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Mandal 06.12.2018 

 
 
Møtebok Mandal kirkelige fellesråd  
Møtedato: 29.11.2018  
Møtetid: kl. 17:00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
Tilstede:  
Lars Kristen Kjølberg, John Morten Varhaug, Mette Skaret Kjos-Hanssen, Kari Roksvold Lindland, Heidi 
Johanne Sandaa, Freddy Berg. 
 
Meldt forfall: ingen 
. 
 
 
Meldingssaker: 
 
Sak 000014 Personalsituasjonen 
Kirkevergen informerte om en samlet stab og et godt arbeidsmiljø. Utfordringer med mye støy utenfra. 
Staben ønsker ro til å utføre arbeidet. 
Vikar på kirkegården. Vikar for kirketjener i Holum. 
 
Sak 000015 Eventuelt annen informasjon. 
 
Sak 000016 Mandal kirke 
Kirkeverege og Trond Helleren informerte om situasjone og utfordringer knyttet til arbeidet med Mandal 
kirke. Det varsles om ekstra møte i fellesrådet torsdag 13.12.18 ang Mandal kirke. Det vises for øvrig til 
utsendt informasjon ang. saken. 
 
 
 
Vedtakssaker: 
 
Sak 020/18 KAU, oppgaver og representanter 
 
Forslag til vedtak: 
Da KAU, Kirkelig administrasjons utvalg for tiden ikke fungerer etter hensikten behandles saker 
midlertidig i fellesrådet. Ansattes representanter inviteres til å delta i de aktuelle sakene i 
fellesrådets møter. 
 
 
 
 
Møtebehandling: 
Skriv fra ansatte og tilsvar ble lest opp av repr. Følges opp videre av leder/nestleder. KAU er 
vedtaksdyktige med 3 repr. til stede. 
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Vedtak: 
KAU (Kirkelig administrasjons) regnes som funksjonsdyktig med kun 3 arbeidsgiverrepresentanter 
til stede, selv om arbeidstaker repr. ikke er til stede. 
Fellesrådet ønsker at utvalget er partssammensatt. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
 
 
Sak 022/18 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd tar «Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte» til orientering. 
 
 
Møtebehandling: 
Sak utsatt. 
 
 
Vedtak: 
Sak utsatt. 
 
 
Sak 023/18 Regnskapsrapport pr 31.10.18 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal kirkelig fellesråd tar regnskapsrapport pr. 31.10.18 til etterretning.  
 
 
Møtebehandling: 
Kirkevergen redegjorde for rapporten og svarte på spørsmål om div. detaljer. 
 
 
Vedtak: 
Mandal kirkelig fellesråd tar regnskapsrapport pr. 31.10.18 til etterretning. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
Sak 024/18 Budsjett for drift 2019, første utkast 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd godkjenner vedlagt forslag til budsjett. Budsjettet tas om nødvendig opp 
til ny behandling i første kvartal 2019. Det kan da gjøres endringer dersom det er aktuelt. 
 
 
 
Møtebehandling: 
Budsjett ble fremlagt på detaljkonto nivå, men skal vedtas i komprimert utgave med kun 
hovedposter pr. avd. Dette oppsettet var av tekniske årsaker ikke klart til møtet, men er gjengitt 
under. 
 
 
Vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd godkjenner vedlagt forslag til budsjett slik det fremkommer, men kun 
med hovedposter pr avdeling. Budsjettet tas om nødvendig opp til ny behandling i første kvartal 
2019. 
Enstemmig vedtak. 



 
 
 
BUDSJETT, DRIFT  2019,  Mandal kirkelige fellesråd 
 

Konto Konto(T) Budsjett 2019 
0 Lønn og sosiale utgifter 1 644 000,00 
1-2 Varer og tjenester 426 000,00 
3 Refusjoner (utgifter) 200 000,00 
7 Refusjoner (inntekter) -150 000,00 
8 Tilskudd og gaver fra andre -2 020 000,00 

9 
Finansinntekter, 
finanstransaksjoner -100 000,00 

1100 Kirkelig administrasjon 0,00 
0 Lønn og sosiale utgifter 3 406 000,00 
1-2 Varer og tjenester 1 295 500,00 
4 Tilskudd og gaver til andre 150 000,00 
6 Salg, egenbetalinger og avgifter -100 000,00 
8 Tilskudd og gaver fra andre -4 751 500,00 
1200 Kirkene 0,00 
0 Lønn og sosiale utgifter 1 442 000,00 
1-2 Varer og tjenester 784 600,00 
6 Salg, egenbetalinger og avgifter -1 055 000,00 
7 Refusjoner (inntekter) -65 000,00 
8 Tilskudd og gaver fra andre -1 106 600,00 
1300 Kirkegårdene 0,00 
0 Lønn og sosiale utgifter 1 333 000,00 
1-2 Varer og tjenester 227 000,00 
7 Refusjoner (inntekter) -630 000,00 
8 Tilskudd og gaver fra andre -930 000,00 
1400 Andre kirkelige formål 0,00 

 
 
 
 
Sak 025/18 Reglement for AU (Arbeidsutvalget) 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd tar «Reglement for AU (Arbeidsutvalget)» til orientering. 
 
 
 
Møtebehandling: 
Reglementet ble gjennomgått. 
 
 
Vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd tar «Reglement for AU (Arbeidsutvalget)» til orientering. 
Fellesrådet er med dette bevisstgjort i forhold til at AU kan brukes ved behov. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
 



 
 
Sak 026/18 Innredning av nytt kirkesenter i 2019 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd gir fullmakt til at kirkevergen i samarbeid med komitè  fra de ansatte, min 
3 stk. i tilegg til kirkevergen, velger leverandør blant de innkomne tilbud. Det velges etter en 
totalvurdering på pris, kvalitet, komfort, design, behov og ønsker. Budsjettrammen settes til kr. 
200.000,-. Dersom dette overstiges, avklares dette med fellesrådsleder/arbeidsutvalg. 
 
 
Møtebehandling: 
Kirkevergen informerte om saken. Det velges en nøktern løsning. Innspill på å sjekke priser hos 
Ikea. Møblene må tilpasses de kompakte kontorene. 
 
 
Vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd gir fullmakt til at kirkevergen i samarbeid med komitè fra de ansatte og 
verneombud, min 3 stk. i tillegg til kirkevergen, velger leverandør blant de innkomne tilbud. Det 
velges etter en totalvurdering på pris, kvalitet, komfort, design, behov og ønsker. Budsjettrammen 
settes til kr. 200.000,-. Dersom dette overstiges, avklares dette med AU (arbeidsutvalg). 
Enstemmig vedtak 
 
 
Sak 027/18 Møteplan våren 2019 
 
Forslag til vedtak: 
Møtene til Mandal kirkelige fellesråd legges fortrinnsvis til torsdager kl. 17.00-19.00 på 
kirkesenteret. Det planlegges tre møter før sommerferien 2019. 
Dato for møtene settes til: 
 
 
Møtebehandling: 
Det kom ønske om min. fire møter og at møtene holdes på onsdager. 
 
 
Vedtak: 
Møtene til Mandal kirkelige fellesråd legges fortrinnsvis til onsdager kl. 17.00-19.00 på 
kirkesenteret. Det planlegges fire møter før sommerferien 2019. 
Dato for møtene settes til: 6. febr – 6. mars – 24. april – 12. mai. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
 
Sak 028/18 Valg av leder og nestleder for 2019 
 
Forslag til vedtak: 
 
Som leder av Mandal kirkelige fellesråd for 2019 velges: 

 
 Som nestleder av Mandal kirkelige fellesråd for 2019 velges: 
 
 
 
Møtebehandling: 
Det ble avklart at Freddy Berg vil sitte som geistlig repr. og fast medlem resten av perioden og er 
derfor også valgbar. 
 
 



 
 
Vedtak: 
 
Som leder av Mandal kirkelige fellesråd for 2019 velges: John Morten Varhaug 
Valgt med 5 stemmer, en blank stemme. 

 
 Som nestleder av Mandal kirkelige fellesråd for 2019 velges: Freddy Berg 
 Valgt med 6 stemmer. 
 
 
 
Sak 029/18 Utlysning av kantorstilling 
 
Forslag til vedtak: 
Det lyses ut en 80% kantorstilling etter vedlagt utlysningstekst. 
Søknadsfrist settes til 10. jan. 
Intervjugruppe: 
Dato for intervjuer: 
Videre tilsetting, dato for møter: 
 
 
Møtebehandling: 
  Kirkevergen ønsket at utlysningsteksten som man var blitt enig om, ble vedtatt.  
Det ble ytret ønske om at vedtaket ikke gjøres i Fellesrådet men i KAU. 

 

 
 
Vedtak: 
Det endelige vedtak gjøres i KAU. 
Enstemmig vedtak. 

 
 
 
 
For Mandal kirkelige fellesråd 
 
Øystein Ramstad 
Kirkeverge/saksbehandler 



DEN NORSKE KIRKE 
Mandal kirkelige fellesråd 
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Mandal 19.12.2018 

 
Møtebok Mandal kirkelige fellesråd  
Møtedato: 13.12.2018  
Møtetid: kl. 13:00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
Tilstede:  
John Morten Varhaug, Fred henry Berg,  Mette Skaret Kjos-Hanssen, Kari Roksvold Lindland, Heidi 
Johanne Sandaa, Lars Kristen Kjølberg 
 
Meldt forfall: 
 
 
Saker 
Sak 030/18 Mandal kirke, status des. 2018 
 
Forslag til vedtak: 
Forslag til vedtak ikke utarbeidet. 
 
 
Møtebehandling: 
Gjennomgang av saken. Adv. Kjell Fredvik orienterte om hele prosjektets forløp og om 
situasjonen slik den står i dag. Det fremkommer at det har oppstått uenighet om det aktuelle 
tømmerparti. Det er usikkerhet rundt kvalitet på tømmer og uenighet om pris. Det forhandles med 
Tradisjonsbygg om å komme til enighet. 
 
 
Vedtak: 
Etter en grundig gjennomgang av saken ble det enighet om at byggherre/fellesrådet forhandler 
med Tradisjonsbygg om et a-konto oppgjør for materialleveranse med tilvirkning og andre 
relevante kostnader i forhold til hva som ansees forsvarlig pr. dags dato. 
Det er en forutsetning at oppgjøret må gi fellesrådet eierskap til det aktuelle tømmerpartiet ved 
utbetaling. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
Sak 031/18 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd tar «Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte» til orientering. 
 
 
 
Vedtak: 
Sak utsatt. 
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Sak 032/18 Utlysning av kantorstilling 2. g.beh. 
 
Forslag til vedtak: 
Inntil videre behandles KAU-saker i fellesrådet. 
Det lyses ut kantorstilling etter utlysningstekst som fremlagt i sist møte. 
Søknadsfrist settes til 30. jan. 
Intervjugruppe og videre fremdrift tas opp over nyttår. 
 
 
 
Vedtak: 
Sak utsatt. 
 
 
 
 
 
For Mandal kirkelige fellesråd 
 
Øystein Ramstad 
Kirkeverge/saksbehandler 


