
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 09.01.2019 kl. 17:00 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 Kjølberg

Sakliste
Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte.

Vedtakssaker
Sak 001/19 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte (Dok: 17/00007-005)

Div. reglementer for FR-ansatte

Sak 002/19 Utlysning av kantorstilling 2. g.beh. (Dok: 18/00005-004)
Utlysning

Eventuelle saker.

Vel møtt!

John Morten varhaug Øystein F. Ramstad
Leder Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE
Mandal kirkelige fellesråd

Postboks 210
4503 MANDAL

Telefon 38 27 28 70
E-post: post @mandal.kirken.no

Organisasjonsnr: 976 992 660MVA

Innkalling til møte i Mandal kirkelige fellesråd
Du innkalles med dette til møte i Mandal kirkelige fellesråd 06.02.2019 kl. 17:00 på kirkesenteret. Meld fra
om eventuelt forfall. Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Innkalte:
John Morten Varhaug, Freddy Berg, Mette Skaret Kjos-Hanssen, Kari Roksvold Lindland, Heidi Johanne
Sandaa, Lars Kjølberg (vara for Madland)

Meldt forfall: Ragnvald Madland

Under behandlingen av sak 001/19 Mandal kirke, vil repr. fra kommunen være til stede, samt prosjektleder
og byggeleder fra Multiconsult.

Sakliste
Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte.

Meldingssaker
000001 Personalsituasjonen

Oppdatert informasjon i møtet.

000002 Organisasjonsplan
Vedlagt oversikt over fellesrådets organisasjon. (eget vedlegg)

Vedtakssaker
Sak 001/19 Mandal kirke januar 2019 (Dok: 13/00014-028)

Vel møtt!

John Morten Varhaug Øystein F. Ramstad
Leder Kirkeverge



Mandal kirkelige fellesråd

Arkivsak 13/00014
Dato: 28.01.2019
Arkivsak-navn: Mandal kirke vedlikehold
Saksbehandler: ØFR
Dokumentnavn: Mandal kirke, rapport 1, 2019.
Dokumentnummer: 13/00014-028
Løpenummer: 000003/19
Arkivkode: 411.1

Utvalgssaksnr.: 001/19

Saksfremstilling
Etter noe omorganisering av prosjektet med renovering av Mandal kirke foreligger nå første rapport
i 2019. Prosjektet møtte flere utfordringer i løpet av 2018. Både på det praktiske arbeidet og på
økonomi. Restaureringsarbeidet med Mandal kirke er en svært viktig sak, både for fellesråd og
kommunen. Saken er også kjent hos statlige myndigheter og vært mye omtalt i media.

Mandal kommune har i driftsstyret 06.11.18 gjort vedtak med følgende punkter:

Vedtak i Driftsstyret - 06.11.2018:

x Driftsstyret forutsetter en ekstern revisjon av hele prosjektet vedrørende renovering
av Mandal kirke. 

x Kirkelig fellesråd må legge fram for driftsstyret en detaljert framdriftsplan for
realisering av oppbygging av tårnet. Planen må inneholde så presise
kostnadsestimat som mulig, samt presis framdriftsplan. 

x Rådmannen rapporterer månedlig i referatsak til driftsstyre.
x Kirkelig fellesråd bes om å gi muntlig orientering 2 ganger årlig til driftsstyret. 
x Dette er vilkår som må oppfylles før videre tilskudd vurderes. 
x Dette vedtaket tas med videre i budsjettprosessen.

Flere av punktene er pr. dags dato oppfylt. Et godt samarbeid og en god dialog videre med
kommunen er viktig for videre oppfølging.

Det foreligger nå en første rapport for prosjektet i 2019. (vedlegges som eget dokument)

Forslag til vedtak
Mandal kirkelige fellesråd tar vedlagt rapport til etterretning. Det forutsettes at prosjektet følges opp
videre med fokus på å komme lengst mulig med renoveringsarbeidet med de midler som er
bevilget frem til nå. Det må også arbeides videre med finansiering for å fullføre arbeidet på kirken.

Møtebehandling
Skriv møtebehandling KHU«

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 24.04.2019 kl. 17:00, på nye kirkesenteret i
Store Elvegate 33. Meld fra om eventuelt forfall. Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Innkalte:
John Morten Varhaug, Ragnvald Madland, Mette Skaret Kjos-Hanssen, Kari Roksvold Lindland, Heidi
Johanne Sandaa, Freddy Berg

Sakliste
Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte.

Meldingssaker
000003 Personalsituasjonen

Oppdatert informasjon i møtet.

000004 Nytt kirkesenter
Litt informasjon om innflytting, og nye lokaler i Store Elvegate 33.

Vedtakssaker
Sak 002/19 Mandal kirke, rapport pr. april 2019 (Dok: 13/00014-029)
Sak 003/19 Regnskapsavslutning 2018 (Dok: 18/00001-004)
Sak 004/19 Årsrapport 2018 (Dok: 16/00001-004)

Vel møtt!

John Morten Varhaug Øystein F. Ramstad
Leder Kirkeverge



Mandal kirkelige fellesråd

Arkivsak 13/00014
Dato: 11.04.2019
Arkivsak-navn: Mandal kirke vedlikehold
Saksbehandler: ØFR
Dokumentnavn: Mandal kirke, rapport, april 2019
Dokumentnummer: 13/00014-029
Løpenummer: 000014/19
Arkivkode: 411.1

Utvalgssaksnr.: 002/19

Saksfremstilling
Det fremlegges siste rapport og informasjon vedr. renoveringen av Mandal kirke. Det er usikkert
hva som vil være av ny informasjon til møtet.
Som kjent er arbeidet satt på pause siden nyttår. Det avgjørende nå er en konklusjon etter møtet
hos Riksantikvaren, med forslag til alternative metoder for gjenoppbygging av tårnet. Denne
foreligger ikke pr. dags dato. Saken behandles hos RA, som rådgivende instans, og sendes Biskop
til endelig godkjenning. Det kan være mulig å komme til en besparelse på inntil ca. 10 mill. Målet er
å komme frem til en løsning mest mulig innenfor budsjett som samtidig tar vare på det
verneverdige i kirken.
Vedlegg: Månedrapport

Forslag til vedtak
Mandal kirkelige fellesråd tar fremlagt informasjon til etterretning.

Møtebehandling
Skriv møtebehandling KHU«

Vedtak
Vedtak:



Mandal kirkelige fellesråd

Arkivsak 18/00001
Dato: 08.03.2019
Arkivsak-navn: Regnskap 2018
Saksbehandler: ØFR
Dokumentnavn: Regnskapsavslutning 2018
Dokumentnummer: 18/00001-004
Løpenummer: 000009/19
Arkivkode: 131

Utvalgssaksnr.: 003/19

Saksfremstilling
Regnskap for 2018 er ferdig ført av Mandal kommune. Regnskapet vi være ferdig revidert til møtet
24. april.

Driftsregnskapet:
Årets resultat viser et mindreforbruk/overskudd.

Totale driftsinntekter er kr. 13.704.311,- og totale driftsutgifter er kr. 13.052.225,-. Dette gir et
brutto overskudd på kr. 652.086,-. Renteinntekter på kr. 259.980,- gir et netto driftresultat på kr.
912.066,-. Etter bruk av fond (tilhører Lindesnes kirkelige fellesnemnd), blir det totale
regnskapsmessige mindreforbruk kr. 1.385.534,-.

Vesentlige avvik:

Avd. 1100, kirkelig administrasjon:
Mindre forbruk på lønn. Noe omorganisering på personalet har flyttet kostnader til avd. 1200.
Merforbruk på varer og tjenester. Vi har noe overforbruk på diverse småbeløp. Dette dreier seg om
matvarer til diverse møter, div. blomstergaver, kurs, julebord, julegaver, sosiale tiltak, porto o.a.
Her er også ført advokatkostnader og tjenester fra KA, advokatkostnader i forbindelse med
personalsak og veiledning for staben/ansatte.

Avd. 1200, kirkene:
Merforbruk på lønn er i hovedsak til bruk av vikartjenester ved vakante stillinger.
Her er også ført ca kr. 500.000 for maling av Holum kirke. (finansiert av tilskudd fra kommunen)

Avd. 1300, kirkegårdsdrift.
Her er rutiner for fakturering av festeavgift lagt om. Vi har tidligere fakturert etterskuddsvis, men
har nå også fakturert for festeforfall for gjeldene år, altså 2018, i tillegg til 2017.. Vi har derfor mer
enn doblet inntekten for året. Det var også ekstra menge festefornyelser i 2018. Inntekten for 2017
var kr. 678.490,- og for 2018 kr. 1.067.990,-.
På fast lønn er forbruket noe over budsjett da vikar overlappet noe med fast ansatt i nov-des. Dette
er spart inn ved noe mindre vikarbruk.

Avd. 1400, trosopplæring:
På lønn er det brukt ca 80.000,- over budsjett. Dette er i hovedsak ekstra bruk av vikarer ved
sykemelding. Dette er kompensert ved sykelønnsrefusjon som også har gjort at tilskudd fra
menighetsrådene kunne kuttes med kr.150.000,- i 2018. Dette vil ikke være mulig ellers.

Hele regnskapet sendes ut som eget vedlegg. Under vises en oppstilling av driftsregnskapet.





Investeringsregnskapet:



Investeringsregnskapet viser et regnskapsmessig merforbruk i 2018 på kr. 34.328,-. (KLP,
egenkapitalinnskudd)
Det handler her ellers om prosjekt 7001, renoveringen av Mandal kirke. På grunn av usikkerhet på
fremdrift og andre forhold som er forutsett, er det et vesentlig avvik på budsjett, og brukte midler.
Prosjektet videreføres i 2019 med resterende midler.

Forslag til vedtak
Mandal kirkelige fellesråd godkjenner vedlagt regnskap for 2018.
Regnskapsmessig mindreforbruk var i 2018, kr. 1.385.534,-. Av dette overføres kr 1 307 979,- til
ubundet driftsfond, og resten settes av til udekket beløp fra investeringsregnskapet 2017 og 2018,
på totalt kr. 77.555,- (KLP-egenkapitalinnskudd).
Resttilskudd til Holum kirke kr 469 508,- står på bundet fond per 31.12.18. Arbeidet ble ferdig utført
i 2018. Dette overføres derfor med kr. 469.508,- fra bundet fond på til ubundet driftsfond.

Møtebehandling
Skriv møtebehandling KHU«

Vedtak
Vedtak:



Mandal kirkelige fellesråd

Arkivsak 16/00001
Dato: 11.04.2019
Arkivsak-navn: Årsrapport 2015 -2016......
Saksbehandler: ØFR
Dokumentnavn: Årsrapport 2018
Dokumentnummer: 16/00001-004
Løpenummer: 000013/19
Arkivkode: 046

Utvalgssaksnr.: 004/19

Saksfremstilling
Årsrapport for Mandal kirkelig fellesråd 2018 foreligger ferdig, og er 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 2018.

Møtebehandling
Skriv møtebehandling KHU«

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 18.01.2019 

 
 
Møtebok Mandal kirkelige fellesråd  
Møtedato: 09.01.2019  
Møtetid: kl. 17:00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
Tilstede:  
Heidi Johanne Sandaa, Kari Roksvold Lindland, Mette Skaret Kjos-Hanssen, John Morten Varhaug, Lars 
Kristen Kjølberg (vara for Madland), Fred Henry Berg 
 
Meldt forfall: Ragvald Madland 
. 
 
 
Saker 
Sak 001/19 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd tar «Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte» til orientering. 
 
 
Møtebehandling: 
Gjennomgang av dokumentet: «Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte» til orientering. Viktig 
med en jevnlig bevisstgjøring på dette overfor de det gjelder. 
 
 
Vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd tar «Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte» til orientering. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
Sak 002/19 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. 
 
 
 
Møtebehandling: 
Det ble diskutert rundt spørsmål om stillingen skal lyses ut som 70 eller 80%. Det ble argumentert 
for at det bør lyses ut en 70% stilling, da det var det som en gang var, i tillegg til en 100% stilling.  

mailto:post@mandal.kirken.no


Repr. Sandaa mente at utlysningen bør sees i lys av kommunesammenslåingen, og at man 
ikkebør øke opp stillinger før vi har en fullstendig oversikt over behovet i «storkommunen». 
Kirkevergen fremholdt at det er et behov for 80%, og at dette er noe også menighetsrådene 
ønsker. Det er også økonomi til en 80% stilling. 
 
I følge KAU- regl. skal det velges 1 nytt medlem til KAU (Kirkelig administrasjons utvalg). Repr. 
Sandaa og Varhaug var aktuelle kandidater og det ble gjennomført avstemming. 
 
 
Vedtak: 

1. Stillingsstørrelse settes til 80%. 
Vedtatt med 4 stemmer. 2 stemmer for 70% stilling (Heidi Johanne Sandaa og Kari 
Roksvold Lindland). 
 

2. Stillingen lyses ut med utlysningstekst som fremlagt. 
Enstemmig vedtak. 
 

3. John Morten Varhaug velges som nytt fast medlem i KAU. 
Avstemming ble 3 stemmer for Varhaug og 3 stemmer for Sandaa. Valget ble da avgjort 
med loddtrekning. 

 
 
 
 
 
Ekstra saker: 
 

1. Det ønskes av repr. Kari Roksvold Lindland at det bør finnes en organisasjonsplan for fellesrådets 
ansatte der det kommer frem hvordan ting blir tatt hånd om, og hvem som har ansvar for hva. Dette 
spesielt med tanke på sykdom og ferieavvikling. 
Det var enighet om at kirkevergen utarbeider en enkel organisasjonsplan. 
Enstemmig vedtak. 
 

2. Bekymringsmelding.  
Leder, John Morten Varhaug tar opp saken med den den gjelder. 
Enstemmig vedtak. 
 

3. Vedr. fellesrådets innsyn i personalsak. 
Innsyn i saken er å betrakte som en videre behandling av personalsaken og angår derfor kun de som 
var habile. Dersom noen av disse ønsker innsyn i saksdokumenter kan dette gjøres gjennom leder 
eller kirkeverge. Dokumenter kan leses på kirkevergens kontor. 
Enstemmig vedtak. 
 
Protokolltilførsel fra repr. Sandaa: 
Jeg finner det underlig at jeg først nå får informasjon om hvordan jeg kan få innsyn om forliket som 
skjedde sommeren 2018, og stiller spørsmål ved lovligheten av å unnlate å informere hele rådet eller 
konsultere i forkant av forliket. 
 
 

 
 
 
For Mandal kirkelige fellesråd 
 
 
Øystein Ramstad 
Kirekvereg/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 14.02.2019 

 
 
Møtebok Mandal kirkelige fellesråd  
Møtedato: 06.02.2019  
Møtetid: kl. 17:00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
Tilstede:  
John Morten Varhaug, Mette Skaret Kjos-Hanssen, Kari Roksvold Lindland, Heidi Johanne Sandaa, Freddy 
Berg, Lars Kristen Kjølberg (vara for Madland) 
 
Meldt forfall: 
Ragnvald Madland 
 
 
Meldingssaker: 
 
Sak 000001 Personalsituasjonen  (møtet ble lukket under deler av denne saken med 5 stemmer mot 1) 

x Det er engasjert ny vikar på kirkegården etter at tidligere vikar leverte oppsigelse etter eget ønske. 
Ny vikar heter Dag Johan Bjørnhom. Han har god erfaring fra tilsvarende arbeid i Søgne kirkelige 
fellesråd. 

x Annen personalsak ble informert om av fellesrådsleder, og sluttføres av han. 
 
Sak 000002 Organisasjonsplan 
Vedlagt oversikt over fellesrådets organisasjon. 
Organisasjonsplan ble gjennomgått, og tas til etterretning. 
Vedlegges. 
 
 
Vedtakssaker: 
 
Sak 001/19 Mandal kirke januar 2019 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd tar vedlagt rapport til etterretning. Det forutsettes at prosjektet følges opp 
videre med fokus på å komme lengst mulig med renoveringsarbeidet med de midler som er 
bevilget frem til nå. Det må også arbeides videre med finansiering for å fullføre arbeidet på kirken.  
 
 
Møtebehandling: 
Multiconsult v/prosjektleder og byggeleder gikk gjennom vedlagte rapport. Rapport viser at det for 
å fullføre tårnet på kirken, mangler 11.500.000,-. For å fullføre videre renovering etter opprinnelig 
plan vil det koste ytterligere ca.10.mill. 
 
 

mailto:post@mandal.kirken.no


Vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd tar vedlagt rapport til etterretning. Det forutsettes at prosjektet følges opp 
videre med fokus på å komme lengst mulig med renoveringsarbeidet med de midler som er 
bevilget frem til nå. Det må også arbeides videre med finansiering for å fullføre arbeidet på kirken. 
Fellesrådet vil følge opp Mandal kommune og driftsstyrets vedtak om et ønske om et felles møte 
med riksantikvaren. Det vil også være ønskelig at biskop (som sitter med beslutningsmyndighet på 
listeførte kirker), og sentrale politikere (vedr. statlige bevilgninger) deltar på et slikt møte. 
Kirkevergen følger opp dette. 
Enstemmig vedtak. 
 
Protokolltilførsel fra repr. Mette Skaret Kjos-Hanssen: 
Takk for informativ skriftlig og muntlig månedsrapport fra Multiconsult Norge AS - om renoveringen av 
Mandal kirke. Jeg finner det kritikkverdig at dette er den første skriftlige rapporten av en slik helhetlig 
karakter som dagens Mandal kirkelige fellesråd(MFR) har fått.  
Det er betryggende at kommunen med rådmann og driftsstyret følger med. 
Jeg finner det kritikkverdig at det er uklart hvem som sitter i et overordnet utvalg med kompetanse til å sikre 
prosjektet. MFR består av tilfeldig folkevalgte, med kirkeverge som daglig leder. Vi har ikke kompetanse på 
å overvåke gode avtaler, fremdrift, økonomi etc. Jeg er jordmor!  
 
 
 
 
 
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 30.04.2019 

 
 
Møtebok Mandal kirkelige fellesråd  
Møtedato: 24.04.2019  
Møtetid: kl. 17:00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
Tilstede:  
John Morten Varhaug, Ragnvald Madland, Kari Roksvold Lindland, Heidi Johanne Sandaa, Freddy Berg, 
Lars Kristen Kjølberg, 
 
Meldt forfall: 
Mette Skaret Kjos-Hanssen. 
 
 
Saker 
Sak 000003 Personalsituasjonen 
Oppdatert informasjon i møtet. 
Det er foretatt intervjuer og prøvespill med kandidater. KAU vil om kort tid møtet for videre prosess og 
tilsetting. 
 
Sak 000004 Nytt kirkesenter 
Litt informasjon om innflytting, og nye lokaler i Store Elvegate 33. 
Det ble tid til en enkel omvisning. Staben er strålende fornøyd med nye lokaler. Det har vært noen tekniske 
og praktiske utfordringer som det jobbes med å få i orden. 
 
Sak 002/19 Mandal kirke, rapport pr. april 2019 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd tar fremlagt informasjon til etterretning. 
 
 
Møtebehandling: 
Kirkevergen informerte om følgende: 
«I etterkant av møtet med RA (Riksantikvaren) hvor vi presenterte skisser for en mulig 
forenklet løsning så har det kommet et spørsmål fra RA vedrørende historisk informasjon 
rundt konstruksjonen og oppføringen av tårnet. Dette for at RA skal kunne gi en godt 
begrunnet tilbakemelding og anbefaling basert på kirkens bygningshistorie og 
konstruksjonsmetode. Vi har gjort søk og undersøkelser i bispearkivet på Statsarkivet i 
Kristiansand, samt fått oversendt og gått gjennom, RAs saks-arkiv for Mandal kirke og en 
oversikt over korrespondanse vedr. kirken i det tidligere Kirkedepartementets arkiver. 
Dette vil utgjøre den historiske basis for tilbakemeldingen til RA. Det gjenstår å innhente 
noe informasjon om dagens situasjon. En tilbakemelding på dette er sendes RA. Gangen 
videre er at RA vil gi en tilbakemelding angående skissene som ble presentert, og basert 
på denne tilbakemeldingen vil tårnet prosjekteres og en søknad sendes til 

mailto:post@mandal.kirken.no


Bispedømmekontoret. Biskopen vil sende søknaden videre til Riksantikvaren for faglig råd 
og et event. endelig vedtak vil gjøres av Biskopen etter at de faglige rådene fra RA er 
vurdert.  
Det vanskelig å gi en tidsramme for tilbakemelding og videre saksgang med etterfølgende 
vedtak. Det er en god løpende dialog med RA.  Mandal kirke er prioritert fra deres side og 
det samme gjelder for Bispedømmekontoret.» 
 
 
Vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd tar fremlagt informasjon til etterretning. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
Sak 003/19 Regnskapsavslutning 2018 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd godkjenner vedlagt regnskap for 2018.  
Regnskapsmessig mindreforbruk var i 2018, kr. 1.385.534,-. Av dette overføres kr 1 307 979,- til 
ubundet driftsfond, og resten settes av til udekket beløp fra investeringsregnskapet 2017 og 2018, 
på totalt kr. 77.555,- (KLP-egenkapitalinnskudd). 
Resttilskudd til Holum kirke kr 469 508,- står på bundet fond per 31.12.18. Arbeidet ble ferdig utført 
i 2018.  Dette overføres derfor med kr. 469.508,- fra bundet fond på til ubundet driftsfond. 
 
 
 
Møtebehandling: 
Kirkevergen fremla regnskapet, informerte og besvarte enkelte spørsmål. 
 
 
Vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd godkjenner vedlagt regnskap for 2018.  
Regnskapsmessig mindreforbruk var i 2018, kr. 1.385.534,-. Av dette overføres kr 1 307 979,- til 
ubundet driftsfond, og resten settes av til udekket beløp fra investeringsregnskapet 2017 og 2018, 
på totalt kr. 77.555,- (KLP-egenkapitalinnskudd). 
Resttilskudd til Holum kirke kr 469 508,- står på bundet fond per 31.12.18. Arbeidet ble ferdig utført 
i 2018.  Dette overføres derfor med kr. 469.508,- fra bundet fond på til ubundet driftsfond. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
Sak 004/19 Årsrapport 2018 
 
Forslag til vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd godkjenner årsrapport for 2018. 
 
 
Møtebehandling: 
Årsrapport ble gjennomgått. Noen mindre feil ble rettet. 
 
Det ble foreslått å innlede årsrapport med følgende tilleggstekst (forslag fra Berg):  
«Nok et år ligger bak oss med mye godt kirkelig arbeid for barn, unge, voksne og eldre i Mandal 
og Holum menigheter.» 
Vedtatt med 4 stemmer (Varhaug,Madland, Berg, Kjølberg), mot 2 stemmer (Lindland, Sandaa)  
 
 
Protokolltilførsel fra repr. Kari R. Lindland: 
Ønsker at følgende tekst skal inn i årsrapport: En ansatt i 100% stilling sa opp jobben pga dårlig 
arbeidsmiljø. 
 



Protokolltilførsel fra repr. Heidi Johanne Sandaa: (vedr. personalsak) Jeg gjør oppmerksom på at 
undertegnede ikke deltok i forhandlingene. Det er ukjent for meg hvem som deltok i 
forhandlingene utover leder. Forhandlingsresultatet ble  heller ikke lagt frem for rådet til 
etterfølgende godkjennelse eller til informasjon. 
 
 
Vedtak: 
Mandal kirkelige fellesråd godkjenner årsrapport for 2018. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
 
Eventuelt: 
 
1.Kari R. Lindland informerte om at tidligere levert klage nå er trukket. 
   Fellesrådet tok informasjon til orientering. 
 
2. Kari R. Lindland ønsker/oppfordrer til en handlingsplan fra Mandal menighetsråd i forhold til å bygge   
    menighet etter et krevende år. 
 
3. Kari R. Lindlan hadde spørsmål om hvordan saken med anbud på konfirmantfoto gikk. 
    Kirkeverge ber undervisningleder kontakte innkjøpssjef i kommunen for riktig prosess. 
 
 
 
For Mandal kirkelige fellesråd 
 
Øystein Ramstad 
Saksbehandler 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 
 
 
 MØTEINNKALLING  

 

 

Lindesnes kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 20.11.2019 
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DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 

 
 

  
MØTEINNKALLING   

 
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 
Dato: 20.11.2019 kl. 16:00  
Sted: Kirkesenteret i Mandal  
Arkivsak: 19/00012  
Arkivkode: 414   

 
Mulige forfall meldes snarest til kirkevergen 
 
 
SAKSKART  

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Orienteringssaker 
 

1/19 Mandal kirke, renovering 

Saker til behandling 
 

2/19 Konstittuering 

  
 
 
Mandal 12.11.2019 
 
 
 
 
 Øystein Ferdenløy Ramstad 
Leder Møtesekretær 
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DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 
 

 
 

Sakspapir 
 
 
Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Gradering 
Øystein Ferdenløy 
Ramstad 

700 19/00043-1 Ugradert   

 
 

 
 
 
Mandal kirke, renovering 
 
 
  
 
         
 
 
Saksorientering 
Orientering om status i prosjektet. 
 
Forslag til vedtak 
Skriv inn teksten her. 
 
 

Kode Tittel Saksnummer Møtedato 
           Lindesnes kirkelige fellesråd 1/19 20.11.2019 
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DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 
 

 
 

Saksfremlegg 
 
 
Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Gradering 
Øystein Ferdenløy 
Ramstad 

410 19/00042-1 Ugradert   

 
 

 
 
 
Konstituering 
 
 
  
 
         
 
 
Saksorientering 
Fellesrådet består av: 

x To medlemmer fra hvert menighetsråd, valgt av det enkelte menighetsråd, Mandal, 
Holum, Lindesnes og Marnardal 

x En kommunal representant valgt av kommunen 
x En geistlig representant oppnevnt av biskopen 

 
 
Mandal menighetsråd har valgt Christian Garcia De Presno og Thor Anders Puntervold 
som faste medlemmer til fellesrådet. 
Som varamedlemmer: 1. vara: Ruth Skuland og 2.vara: Øyvind Klungeland Lund 
 
Holum menighetsråd har valgt John Morten Varhaug  og Jarl Andreas Valand som faste 
medlemmer til fellesrådet. 
Som varamedlemmer: 1. Anne Karin Kvidbergskår Agnihotri, 2. Kristin Røiseland Soteland 
 
Marnardal sokneråd har valgt Truls Glesne og Gunnar Skaar som faste medlemmer. 
Som varamedlemmer: 1.vara: Irene Spikkeland, 2.vara: Christoffer Eidstø   
 
Lindesnes menighetsråd har valgt Einar Kristensen og Jarl Heimtun som faste 
medlemmer. 
Som varamedlemmer:  1.vara: Marte Flor, 2.vara: Tore Foss   
 
Kommunen har valgt ……………….  med …………………. som varamedlem. 
 
Biskopen har oppnevnt Geirulf Grødem med Eva Marie Jansvik som vararepresentant. 
 
 

Kode Tittel Saksnummer Møtedato 
           Lindesnes kirkelige fellesråd 2/19 20.11.2019 
           Lindesnes kirkelige fellesråd            20.11.2019 
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Valg av leder og nestleder 
Nytt fellesråd trer i funksjon 1.desember. Leder og nestleder skal velges i konstituerende 
møte, og siden hvert år innen 1. januar. 
 
Valg til kirkelig administrasjonsutvalg 
Kirkelig administrasjonsutvalg (KAU) er et partssammensatt utvalg hvor arbeidstakere er 
representert. KAU består av tre medlemmer valgt av fellesrådet og to medlemmer utpekt av 
og blant arbeidstakerne. 
 
Valg til arbeidsutvalg  
Det er vedtatt at det skal være et Arbeidsutvalg (AU) under Lindesnes kirkelige fellesråd. 
Arbeidsutvalget består av fellesrådets leder og to andre av rådets medlemmer.  
 
Valg til forhandlingsutvalg 
Etter reglementet skal forhandlingsutvalget bestå av to av de tre 
arbeidsgiverrepresentantene i Kirkelig administrasjonsutvalg, samt kirkevergen. 
 
Forslag til vedtak 
Som leder for Lindesnes kirkelige fellesråd velges: 
 
Som nestleder for Lindesnes kirkelige fellesråd velges: 
 
Til Kirkelig administrasjonsutvalg (KAU) velges: 
 
Til fellesrådets Arbeidsutvalg velges, i tillegg til leder, følgende 2 repr.: 
 
Til forhandlingsutvalg velges: 
 
 
 
 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 
 

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Lindesnes kirkelige fellesråd 
 
Dato: 20.11.2019 kl. 16:00-18.00 
Sted: Kirkesenteret i Mandal 
Arkivsak: 19/00012 
  
Tilstede:  Truls Glesne, Gunnar Skaar, Jarl Andreas Valand,  John Morten 

Varhaug, Jarl Heimtun, Einar Kristensen, Thor Anders Puntervold, 
Christian Garcia de Presno 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Eva Marie Jansvik 
 

  
Forfall:  Geirulf Grødem 

Repr. fra kommunen var ikke valgt. 
  
  
  
Protokollfører: Øystein F. Ramstad 
  

 
 
 
 
SAKSKART  Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Orienteringssaker 
 

1/19 Mandal kirke, renovering 3 

Saker til behandling 
 

2/19 Konstittuering 4 

 
 
 
Mandal 28.11.2019 
 
 
Truls Glesne Øystein Ferdenløy Ramstad 
Leder Møtesekretær 

 
  



 

 2  

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste godkjent. 
 
  



 

 3  

Orienteringssaker 

Saksnr. Arkivsak Tittel 
1/19 19/00043-1 Mandal kirke, renovering 
 
Kirkevergen orienterte om status på prosjektet. Det arbeides med å få til oppstart så raskt 
som mulig like over nyttår. En del avklaringer rundt tekniske og økonomiske ting mellom 
byggherre og entreprenør må på plass i løpet av nov-des. Det vises for øvrig til tidligere 
utsendt notat. 
Det vil orienteres om prosjektet i de fleste møtende fremover.  



 

 4  

Saker til behandling 

2/19 Konstittuering 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lindesnes kirkelige fellesråd 20.11.2019 2/19 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Som leder for Lindesnes kirkelige fellesråd velges: 
 
Som nestleder for Lindesnes kirkelige fellesråd velges: 
 
Til Kirkelig administrasjonsutvalg (KAU) velges: 
 
Til fellesrådets Arbeidsutvalg velges, i tillegg til leder, følgende 2 repr.: 
 
Til forhandlingsutvalg velges: 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Det ble gjennomført skriftlig valg av leder og nestleder. 
 
 
Vedtak  
Som leder for Lindesnes kirkelige fellesråd velges: Truls Glesne (valgt med 9 stemmer) 
 
Som nestleder for Lindesnes kirkelige fellesråd velges: Einar Kristensen (valgt med 8 
stemmer, 1 blank stemme) 
 
Til Kirkelig administrasjonsutvalg (KAU) velges: Truls Glesne, Einar Kristensen, Gunnar 
Skaar. 1.varamedlem: Jarl Andreas Valand. 2. varamedlem: Christian Garcia de Presno. 
 
Til fellesrådets Arbeidsutvalg velges, i tillegg til leder, følgende 2 repr.: 
Valg til AU utsettes. 
 
Til forhandlingsutvalg velges: Truls Glesne, Einar Kristensen, Gunnar Skaar. 1.varamedlem: 
Jarl Andreas Valand. 2. varamedlem: Christian Garcia de Presno. 
 
 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 
 
 
 MØTEINNKALLING  

 

 

Lindesnes kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 18.12.2019 
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DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 

 
 

  
MØTEINNKALLING   

 
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 
Dato: 18.12.2019 kl. 17:00  
Sted: Kirkesenteret i Mandal  
Arkivsak: 19/00012  
Arkivkode: 414   

 
Mulige forfall meldes snarest til kirkevergen på melding. Tlf: 907 97 670 
 
 

SAKSKART  

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 
 

Saker til behandling 
 

3/19 Møtegodtgjørelse for FR og MR 2020 

4/19 Møteplan våren 2020 

5/19 Mandal kirke, videre arbeid i 2020 

Orienteringssaker 
 

6/19 Orienteringssaker 

  

 
 
Mandal 14.03.1946 
 
 
 
 
Truls Glesne Øystein Ferdenløy Ramstad 
Leder Møtesekretær 
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DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 
 

 
 

Sakspapir 
 
 
Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Gradering 
Øystein Ferdenløy 
Ramstad 

100 19/00047-1 Ugradert   

 
 

 
 
 
Møtegodtgjørelse for FR og MR 2020 
 
 
  
 
         
 
 
Saksorientering 
Det skal settes beløp/nivå for møtegodtgjørelse for rådsmedlemmer i menighetsråd og 
fellesråd for fire menighetsråd, samt fellesrådet i Nye Lindesnes kommune. Det gjelder for 
møtene i Lindesnes kirkelige fellesråd, Mandal, Holum, Marnardal og Lindesnes 
menighetsråd. Det må også settes beløp for lederhonorar. Dette har tidligere vært praktisert 
ulikt i de respektive råd og bør nå få en felles ordning. 
Kirkevergen har sjekket ut hvordan dette praktiseres i noen andre fellesråd og 
menighetsråd. Resultatet viser at dette praktiseres svært ulikt. I andre råd varierer 
godtgjørelse fra kr. 0,- til noen hundre kroner pr. møte. For ledere praktiseres vanligvis et 
nivå for MR-ledere, og et noe høyere nivå for FR-leder. 
Ut i fra innhentede opplysninger bør fellesrådet vedta et nivå på godtgjørelser som er i 
nærheten av et gjennomsnitt hos sammenlignbare råd. Man kan tenke seg at et nøkternt og 
fornuftig nivå for møtegodtgjørelse kan ligge på rundt kr. 300,- pr. møte pr. representant. I 
tillegg får MR-ledere et årlig honorar på kr. 5000,- og FR-leder kr. 8000,-. 
Dersom hvert menighetsråd, og fellesrådet har 8-10 møter pr. år med 8 deltaker på hvert 
møte, vil dette utgjøre en årlig kostnad på ca. kr. 110.000,-.  
 
Forslag til vedtak 
Møtegodtgjørelse i Lindesnes kirkelige fellesråd, samt de fire tilhørende menighetsråd settes 
til kr. 300,- pr. møte pr. representant. I tillegg får MR-ledere et honorar på kr. 5000,- og FR-
leder kr. 8000,- pr. år. Beløpene indeksreguleres tilsvarende lønnsvekst.  
 
 

Kode Tittel Saksnummer Møtedato 
           Lindesnes kirkelige fellesråd 3/19 18.12.2019 
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DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 
 

 
 

Sakspapir 
 
 
Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Gradering 
Øystein Ferdenløy 
Ramstad 

4 19/00056-1 Ugradert   

 
 

 
 
 
Møteplan våren 2020 
 
 
  
 
         
 
 
Saksorientering 
Det skal settes opp en møteplan for Lindesnes kirkelige fellesråd for våren 2020. Rådet må 
ta stilling til antall møter og tidspunkt for møtene. Onsdager kl. 17.00-19.00 har tidligere vært 
vanlig.   
 
Forslag til vedtak 
Lindesnes kirkelige fellesråd avholder fire ordinære møter våren 2020 på følgende datoer: 
22. januar – 18. mars – 22. april – 10. juni.  
Tidspunkt: kl. 17.00-19.00. 
Dersom ikke annet er oppgitt holdes møtene på Kirkesenteret i Mandal. 
 
 
 

Tittel Saksnummer Møtedato 
Lindesnes kirkelige fellesråd 4/19 18.12.2019 
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DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 

 

 

 
 

Sakspapir 
 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Gradering 
Øystein Ferdenløy 

Ramstad 
700 19/00043-2 Ugradert   

 

 

 

 

 

Mandal kirke, videre arbeid i 2020 
 

 

  
 

         

 

 

Saksorientering 
Det har nå vært stans i det faktiske arbeidet på Mandal kirke i nesten et år. Det ble etter 

hvert avklaringer rundt usikre forhold. Vedrørende ny, mere moderne byggemetode, ble 

dette som kjent avklart mellom Riksantikvar og Biskop. Det ble videre bevilget inntil kr.4,7 

mill. fra Mandal kommune, som var det beløp man kom frem til at manglet i forhold til 

oppdaterte kalkyler. Det arbeides nå med prosjektering og avtale for oppstart av arbeidet 

etter nye forutsetninger. 

 

For ordens skyld, vedlegges tidligere utsendt notat: Mandal kirke, historikk/status m.m. okt. 
2019. 
 

Forslag til vedtak 
Lindesnes kirkelige fellesråd tilslutter seg den videre planen med ferdiggjøring av tårnet på 

Mandal kirke. Kirkevergen gis fullmakt til å arbeide videre med prosjektet. Dette i samarbeid 

med de faglige ressurser som pr. i dag er engasjert på bygg- og prosjektledelse, samt repr. 

fra kommunen. Fellesrådet holdes oppdatert om saken videre i de faste møtene, og på mail 

etter behov. 

 

 

Tittel Saksnummer Møtedato 

Lindesnes kirkelige fellesråd 5/19 18.12.2019 
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0 18.10.19 Innspill driftsstyret, okt 2019, status/historikk, m.m. TrH MA TrH 
REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV 
 

MULTICONSULT | Rigedalen 15 | 4626 Kristiansand | Tlf 37 40 20 00 | multiconsult.no NO 918 836 519 MVA 

 

NOTAT  

OPPDRAG Mandal kirke, rehabilitering tårn DOKUMENTKODE  314044-TVF-NOT-001 
EMNE Rehabilitering tårn, innspill driftsstyret okt. 2019 TILGJENGELIGHET Åpen 
OPPDRAGSGIVER Mandal Kirkelige Fellesråd OPPDRAGSLEDER Trond Helleren 

KONTAKTPERSON Øystein Ramstad SAKSBEHANDLER Trond Helleren 

KOPI Morten Abrahamsen ANSVARLIG ENHET Multiconsult Norge AS 

 

 

1 Mandal kirke, historikk/status m.m., oktober 2019 
 

Generelt om vernestatus og forvaltnings-/vedtaksmyndighet 

• Mandal kirke har nasjonal verneverdi og er kategorisert som automatisk listeført kirke.  

• Biskopen i Agder og Telemark er forvaltnings-/vedtaksmyndighet for bla. bygningsmessige 
endringer/reparasjoner o.l. av  listeførte kirker. Riksantikvaren (RA) har uttalelses-/anbefalingsrett 
for bygninger med denne vernestatusen. 

 

Historikk: 

• Ved ordinært vedlikehold vinteren/våren 2014 ble det oppdaget omfattende råteskader (fra ekte 
hussopp)  i vegg mellom trapperom og våpenhus. Disse skadende, samt andre observerte lignende 
skader i øvrige vegger i/rundt våpenhuset i 1. etasje, ble i 2015 utbedret for en kostnad  kr. 
8 000 000,-  Bevilget av Mandal kommune og er ikke del av pågående prosjekt. 

• Det ble samtidig med utbedringer i 2015 foretatt stikkprøvekontroller videre oppover i tårnet, og 
også øvrige plasser i kirka, for evt. avdekking av evt. lignende skader. Det ble bla. observert 
råteskader i alle tårnetasjer, samt andre steder. Disse er oppsummert i rapport om 
bygningsmessige skader og mangler, utarbeidet av Høyer Finseth AS, datert 27.10.15. Notatet har 
med seg mange elementer: tårnet inkl. tårntak, fasader forøvrig, gulv i kirkerom, tak, krypkjeller, 
tårnets nedre del (gjenstående arbeider, trapperom (gjenstående arbeider), innvendig kirken. 
Totalt estimat utbedring/reparasjon alle elementer kr. 32 819 000,- . Estimat utbedring/reparasjon 
tårn og hjørne sør-øst ca kr. 25 200 000,-  

• Basert på nevnte rapport ble det våren 2017 utlyst tilbudskonkurranse på rehabilitering av tårn og 
hjørne sør-øst. Utbedring av de andre nevnte elementene var ikke del av konkurransen.  

• Hovedforutsetninger for konkurransen og rehabiliteringsarbeidene var å skifte ut råteskadde 
veggdeler og/eller enkeltstokker, demontere eksisterende tegl i nødvendig grad, skifte ut 
eksisterende beslag, skifte skifer på tak, maling kledning. All remontering var planlagt oppført 
identisk med eksisterende konstruksjon. 
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Mandal kirke, rehabilitering tårn  multiconsult.no 

Rehabilitering tårn 

 

  18. oktober 2019 / Revisjon 0 Side 2 av 5 

• Entreprenør Tradisjonsbygg Sør AS (TB) ble kontrahert sommeren 2017 og entreprisearbeidene 
startet opp ca 1. sept. 2017. I tillegg ble stillasentreprenør Mandal Stillasutleie AS kontrahert 
sommeren 2017, og utvendig stillas montert aug. 2017. 

• Hovedarbeidet utover høst/vinter/vår 2017/2018 var demontering av skifer på tak, kors, 
utsmykninger og kledning tårn og deler av frontfasade, samt demontering og rensing av teglstein i 
2., 3., 4. og 5. etasje tårn og sør-østlig hjørne m.m. Av fremdrifts- /sikkerhetsmessige årsaker 
(vindproblematikk i høyden, erfaring fra montasje året før) ble tårnets øverste etasje demontert i 
juni 2018.  

• Demontering av teglsteiner avdekket at råteskadene er av et vesentlig større omfang enn 
forutsatt, og prosjektet endrer karakter fra lokale utbedringer til at hele tårnet må demonteres. 

• Tidlig høst 2018 var derfor BHs vurdering at det tydeligere tegner seg et bilde av at prosjektet ikke 
vil komme i mål innenfor bevilget ramme kr. 24 000 000,- , knyttet mot fremdrifts-
/kostnadserfaring så langt i prosjektet, samt vurdering av økt omfang gjenstående arbeider.  

• Okt/nov. 2018 var BHs vurdering at det vil være uforsvarlig å fortsette arbeidene uten at 
usikkerhet omkring videre finansiering synliggjøres for bevilgningsmyndigheter (kommune/Stat), og 
entreprisearbeidene stoppes midlertidig opp. Arbeidene var også i en praktisk fase der man ved 
videre demontering av tårnet ville bevege seg nedover under hovedtaket, og forverre situasjonen 
mhp. midlertidig preservering om det skulle bli en senere stopp på ugunstig tidspunkt. Det ble 
vurdert at prosjektet må konsentrere seg om ferdigstillelse av tårnet og ta påbegynt rehabilitering 
av det sør-østre hjørnet ut av prosjektet. 

•  BH v/Multiconsult foreslo vinter/vår 2019 en alternativ løsning med forenklet gjenoppbygging av 
tårnet for å se om man kan komme seg innenfor bevilget kostnadsramme. Hovedelement er å 
gjenoppbygge tårnets bærekonstruksjon (yttervegg) på en mer hensiktsmessig måte jfr. moderne 
konstruksjonsmessige metoder. Grove stokker (10 x 10, 8 x 10) vil benyttes for å skape en effekt 
som minner om eksisterende grove konstruksjoner i tårnet. Likedan foreslås å ikke remontere 
demontert tegl (som også da må desinfiseres mhp. sporer fra ekte hussopp, ca 70 000 steiner), og 
erstatte dem med moderne plate- og isolasjonsløsninger i tårnvegger. Det er vektlagt at synlige 
veggflater mot publikumsarealer vil fremstå som før. 

• Forslaget til forenklet løsning ble fremmet for Biskopen og evt. nytt vedtak våren 2019 for 
godkjenning av foreslåtte forenklinger. 

• BH hadde samtidig dialog med TB, for å se på alternativer for oppdelinger av gjenstående 
arbeider i «arbeidspakker». Bakgrunnen for dette er ønske om å få en oppsplitting av disse 
arbeidene, og en bedre målbarhet/styring i forhold til fremdrift og reelt timeforbruk knyttet mot 
«arbeidspakkene» videre i prosjektet. 

• RA ga i sin anbefaling datert 15.05.19 til Biskopen, anbefaling om å imøtekomme ønsket om 
forenklet oppføring av bærekonstruksjon i tårnet, men ikke å droppe remontering av tegl mot 
publikumsarealer i tårnet.  

• Biskopens vedtak 14.06.19 tilsluttet seg ikke RAs anbefaling om å remontere tegl, og ga tillatelse 
til forenklet gjenoppføring i tråd med Multiconsult sitt forslag. 

• RA klagde 05.07.19 deler (vedr. droppe tegl) av Biskopens vedtak inn for barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet. 

• RA gjennomførte befaring i tårnet 13.08.19, og basert på en ny vurdering av prosjektets samlede 
stilling frafallt RA klagen 16.09.19. 

• Sept. 2019 foreligger reviderte kalkyler for gjenoppføring av tårn, basert på entreprenørens 
forslag til arbeidspakker, forenklet bærekonstruksjon og uten remontering av tegl.  
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Økonomi: 

• Totalt bevilget 24 000 000,- , likt fordelt med 12 000 000,-  på hhv. Mandal kommune og Staten.  

• Estimat jan. 2019, tårnoppføring identisk med eksisterende bærekonstruksjon og remontering 
tegl: ca 35 500 000,- (dvs. før forslag om forenklede løsninger). Siden påløpt ca 1 400 000,-  frem til 
sept 2019 hovedsakelig for stillas- og halleie, men også honorarer rådgivere (arbeid med forslag til 
forenklinger, dialog og søknad til Biskopen, dialog med RA, avklaringer med TB, avklaringer med 
advokater, m.m.). 

• Revidert estimat sept. 2019, tårnoppføring med forenklet bærekonstruksjon og ikke remontering 
tegl: ca 28 700 000,- (ferdig remontert tårn). 

• Estimert besparelse pga. forenklet løsning bærekonstruksjon og ikke remontering tegl: ca 
8 200 000,-  (teglandel estimert til ca 3 400 000,-). 

• Estimert behov tilleggsbevilgning for sluttføring av rehabilitering tårn, pr. sept. 2019: 4 700 000,-. 

• Særlige usikkerhet estimater:  -      Timeanslag arbeidspakker (ca 9 000 timer estimert av TB). 

- Ikke avdekket knutepunkt i overgang tårnvegg/dekke under 
orgel (ikke medtatt evt. demontering orgel). 

- Behov for erstatning av råteskadde kledningsbord og 
utsmykninger, omfang ikke klarlagt. 

- Overflater kalkpuss: Dette arbeidet ble ikke utført på vegger i 
forrige prosjekt, og veggene i våpenhuset og delvis i 
trapperommene står fremeles uten påført ny puss. Det ble 
gjennomført prøving i prøvefelt på vegger inne i kirkerommet 
for å se på alternative resultater, og sammenligne dem med 
eksisterende overflate på gammel puss. Det er ikke avklart 
omkring den endelige pussløsningen og kostnader ved denne. 

 
Planlagt oppdeling arbeidspakker, oversikt fra TB: 

Arbeidspakke 1, innhold: 

• Demontere kledning og plank 4. etg.  
• Frigjøre hovedtak fra tårn, sperr nord ikke med 
• Demontere gesims akse A, bue over vindu 
• Koble fra akse A og B fra tårn 
• Understøttelse himling trapperom 
• Tett vegg ved orgel? 
• Frakt og lagring, samt nødvendig dokumentasjon 

 

Arbeidspakke 2, innhold: 

• Rive 4. etg., 3. etg., 2. etg. 
• Avstive innertårn/etasjeskillere slik at de kan bli stående 
• Demontere trapper i tårn 
• Demontere nødvendig gulvbord i 2., 3., 4. og 5. etg. 

 

Arbeidspakke 3, innhold: 

• Ny ytterveggskonstruksjon, 2. etg 
• Reparasjon av bjelkelag, 2. etg. 
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• Reparasjon av bjelkelag, 3. etg. 
• Koble på akse A og B, samt konstruksjon mellom,  2.etg. 
• Remontere trapp og gulvbord, 2. etg. 

 

Arbeidspakke 4, innhold: 

• Ny ytterveggskonstruksjon, 3. etg 
• Reparasjon av bjelkelag, 4. etg. 
• Koble på akse A og B, samt konstruksjon mellom,  3.etg. 
• Remontere trapp og gulvbord, 3. etg. 

 

Arbeidspakke 5, innhold: 

• Ny ytterveggskonstruksjon, 4. etg 
• Reparasjon av bjelkelag, 5. etg. 
• Remontere trapp og gulvbord, 4. etg. 
• Koble på akse A og B, samt konstruksjon mellom,  4.etg. 
• Kople på hovedtak, inkl. taktro, papp og lekter 
• Montere vertikal plank, 4. etg  
• Montere vindsperrer og lekter, 4. etg  
• Kledning og hjørner, 4. etg  
• Montere gesims akse A 

 

Arbeidspakke 6, innhold: 

• Ny ytterveggskonstruksjon, 5. etg 
• Remontere gulvbord, 5. etg. 
• Montere himling og opplegg for takkonstruksjon 
• Montere takkonstruksjon, tårn  
• Taktro, papp, sløyfer, lekter og skifer, tårntak 
• Montere gesims, 5. etg  
• Montere kors 
• Montere vertikal plank, 5. etg  
• Montere vindsperre og lekter, 5. etg. 
• Kledning og hjørner, 5. etg  
• Montere luker og utvendig listverk 

 

Arbeidspakke 7, innhold: 

• Vindsperre og lekter yttervegg, akse A 
• Kledning hjørner, akse A 
• Montere baldakin, 3. etg. 
• Montere utvendig listverk, akse A 
• Remontere buet vindu, m/detaljer, akse A 
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Arbeidspakke 8, innhold: 

• Montere lekter, isolasjon og plater på 3 vegger i 2. etg., samt 1 vegg i 3. etg. 
• Montere netting og legg på kalkpuss på disse vegger 

 

Følgende arbeidsoperasjoner er ikke del av de oppsatte arbeidspakkene, og kommer i 
tillegg: 

• Håndhøvling av kledning 
• Reparasjon av diverse detaljer/hjørneklosser 

• Puss og de-/remontering av murstein (lite omfang, må utføres enkelte steder) 
• Nedrigg og adm av prosjekt  
• Reisetid 

• Eventuelt bytte av bjelker under orgel 
• Transport/lagring av materialer fra Jåbekk 
• Bygging av plattform for arbeidstelt 
• Maling og blikkenslager/demontering beslag 
• Demontering av strekkfisker i jern 
• Eventuell bruk av kran til montering/remontering etc. er ikke medtatt 
• Remontering av takstein på hovedtak 

 

• Kommentar til arbeidspakker: Alle arbeidspakkene må fullføres for å få et komplett ferdig 
remontert tårn.  

Kun arbeidspakke 8 er sluttarbeider mhp. overflater i inv. publikumsarealer. Utvendig stillas må 
trolig stå tom. arbeidspakke 7. En evt. avslutning før arbeidspakkepakke 7 vil kreve midlertidige 
utvendige løsninger.  

• Kommentar til arbeidsoperasjoner ikke medtatt i arbeidspakker: Praktiske arbeidsoperasjoner 
anses å kunne utføres parallelt med arbeider medtatt i arbeidspakker. Anslåtte kostnader medtatt i 
estimat sept. 2019.  

 

Fremdrift: 

• TB har opplyst at de anslagsvis vil trenge ca 2-3 mnd. mobiliseringstid fra og med beslutning om 
gjenoppstart av prosjektet. Dette pga avslutning av andre pågående prosjekter. 

• Sluttdato ikke endelig fastlagt, avhenger av tidspunkt gjenoppstart og reellt timeforbruk/fremdrift 
i arbeidspakker. BH jobber mot et mål om ferdigstillelse innen jan. 2021. 

 

Øvrig: 

• Det pågår forhandlinger med TB om endelig oppgjør for allerede utførte arbeider (omtvistede 
krav) samt reforhandling av kontraktsvilkårene for gjenstående arbeid, herunder knyttet til 
ansvarsfordeling, vederlagsformat og fremdrift for bedre gjennomføring og kostnadskontroll. 
• Alle beløp i notatet er eks. mva. 
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Informasjonen tas til orientering. 
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DEN NORSKE KIRKE 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Lindesnes kirkelige fellesråd 
 
Dato: 18.12.2019 kl. 17:00-19:00 
Sted: Kirkesenteret i Mandal 
Arkivsak: 19/00012 
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste godkjent. 
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Godkjenning av protokoll 

Protokoll fra 20.11.19 godkjent. 
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Saker til behandling 

3/19 Møtegodtgjørelse for FR og MR 2020 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lindesnes kirkelige fellesråd 18.12.2019 3/19 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Møtegodtgjørelse i Lindesnes kirkelige fellesråd, samt de fire tilhørende menighetsråd settes 
til kr. 300,- pr. møte pr. representant. I tillegg får MR-ledere et honorar på kr. 5000,- og FR-
leder kr. 8000,- pr. år. Beløpene indeksreguleres tilsvarende lønnsvekst.  
 
 
Møtebehandling 
Det ble foreslått å sette honorar for MR-leder til kr. 6000,- og FR-leder til kr.12.000,-.  
 
Votering 
Enstemmig vedtak 
 
Vedtak  
Møtegodtgjørelse i Lindesnes kirkelige fellesråd, samt de fire tilhørende menighetsråd settes 
til kr. 300,- pr. møte pr. representant. I tillegg får MR-ledere et honorar på kr. 6000,- og FR-
leder kr. 12000,- pr. år. Beløpene indeksreguleres tilsvarende lønnsvekst.  
Godtgjørelsen utbetales på slutten av hvert år, til hvert enkelt medlem. 
 
 
[Lagre]  
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4/19 Møteplan våren 2020 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lindesnes kirkelige fellesråd 18.12.2019 4/19 

 
 
Forslag til vedtak 
Lindesnes kirkelige fellesråd avholder fire ordinære møter våren 2020 på følgende datoer: 
22. januar – 18. mars – 22. april – 10. juni. 
Tidspunkt: kl. 17.00-19.00. 
Dersom ikke annet er oppgitt holdes møtene på Kirkesenteret i Mandal. 
 
 
Møtebehandling 
Det ble foreslått å starte møtene kl. 17:15 p.g.a. parkering. 
 
Votering 
Enstemmig vedtak 
 
Vedtak  
Lindesnes kirkelige fellesråd avholder fire ordinære møter våren 2020 på følgende datoer: 
22. januar – 18. mars – 22. april – 10. juni. 
Tidspunkt: kl. 17.15-19.15. 
Dersom ikke annet er oppgitt holdes møtene på Kirkesenteret i Mandal. 
 
[Lagre]  
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5/19 Mandal kirke, videre arbeid i 2020 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lindesnes kirkelige fellesråd 18.12.2019 5/19 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Lindesnes kirkelige fellesråd tilslutter seg den videre planen med ferdiggjøring av tårnet på 
Mandal kirke. Kirkevergen gis fullmakt til å arbeide videre med prosjektet. Dette i samarbeid 
med de faglige ressurser som pr. i dag er engasjert på bygg- og prosjektledelse, samt repr. 
fra kommunen. Fellesrådet holdes oppdatert om saken videre i de faste møtene, og på mail 
etter behov. 
 
 
Møtebehandling 
Kirkevergen orienterte om det videre arbeidet. Det forventes oppstart av arbeidet i jan-febr. 
2020. 
 
Votering 
Enstemmig vedtak. 
 
Vedtak  
Lindesnes kirkelige fellesråd tilslutter seg den videre planen med ferdiggjøring av tårnet på 
Mandal kirke. Kirkevergen gis fullmakt til å arbeide videre med prosjektet. Dette i samarbeid 
med de faglige ressurser som pr. i dag er engasjert på bygg- og prosjektledelse, samt repr. 
fra kommunens tekn. avd. og fellesrådets kommunale repr. Fellesrådet holdes oppdatert om 
saken videre i de faste møtene, og på mail etter behov. 
 
 
[Lagre]  
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Orienteringssaker 

Saksnr. Arkivsak Tittel 
6/19 19/00049-1 Orienteringssaker 
 
 
* Personalsituasjonen 
Kirkevergen orienterte. 
 
* Kirkebygg, tilskudd og planer for kirkebygg utenom Mandal kirke. 
Det er gitt statlig tilskudd til Valle og Vigmostad kirker fra Riksantikvaren for restaurering av 
klimaskall. Valle kirke fikk 430.000,- og Vigmostad 570.000,-. 
Tidsfristen vi har fått fra Riksantikvaren er veldig knapp, dette gjelder for alle kirkene som 
har fått midler og vi har gitt tilbakemelding på det, men det er ikke mulig å få utsatt frist (vi 
har prøvd…). Vi må levere sluttrapport samt utbetalingsanmodning og regnskap før 
1.6.2020. Det vil si at vi må ha som mål å være ferdig medio mai. Vi benytter derfor 
kommunens rammeavtale for å gjennomføre dette. En egen anbudsrunde på dette ville også 
spist en uforholdsmessig stor andel av tilskuddet. 
 
* Overgang fra fellesnemnd til fellesråd 
Fellesrådsleder orienterte. 
 
* Tjenesteytingsavtale med kommunen 
Siste detaljer ang. fellesrådets overtakelse av gravferdsdrift i Marnardal er ikke 
sluttforhandlet. Det er avtalt møte med kommuneledelsen 10. jan. for å sluttføre denne. 
 
*Taushetserklæring 
- ble delt ut og signert av medlemmene. 
 
 
 
 
 
 


