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DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 
   
 
 

1 
 

Møteinnkalling  
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 
Møtedato: 10.06.2020 kl. 17:00 

Møtested:  Valle kirke   

Arkivsak: 19/00012 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 907 97 670      eller e-post 
or293@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra 
møtesekretær. 
 
SAKSLISTE   
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Saker til behandling 

14/20 20/00033-3 Revisjonsberetning for Mandal, Lindesnes og Marnardal 
kirkelige fellesråd for 2019 

15/20 20/00044-1 Utleiereglement for kirkene under Lindesnes kirkelige 
fellesråd 

16/20 20/00045-1 Regnskapsrapport for første halvår 2020 
17/20 19/00056-2 Møteplan høsten 2020 
 
Orienteringssaker 
 

x Mandal kirke, orientering om oppstart og status på arbeidet 
 

x Befaring Valle kirke 
 

x Befaring Vigmostad kirke 
 
Eventuelt 

 
Mandal, 03.06.2020 
 
Truls Glesne 
leder 
 
Øystein Ferdenløy Ramstad 
Kirkeverge møtesekretær 
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DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Øystein Ferdenløy 
Ramstad 

13 20/00033-3 Ugradert   

 
 

 
 
Vedlegg:  
Revisjonsberetning Lindesnes fellesråd 2019 
Revisjonsberetning Mandal fellesråd 2019 
Revisjonsberetning Marnardal sokneråd 2019 
Signert brev fra revisjon 
 
Saksframlegg 
Det foreligger revisjonsberetninger for regnskapene for Mandal, Lindesnes og Marnardal 
kirkelige fellesråd for 2019. Det er vedlagt tre dokumenter med selve revisjonsberetningen, 
samt et dokument i forhold til avvik i Mandal FR.  
  
 
Forslag til vedtak 
Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner med dette revisjonsberetninger for Mandal, 
Lindesnes og Marnardal kirkelige fellesråd for 2019. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Lindesnes kirkelige fellesråd 14/20 10.06.2020 
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KOMMUNEREVISJONEN VEST  Deltakende kommuner: 
Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, 

Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral                VEST-AGDER IKS  
 

 
 

Hovedkontor   Avdelingskontorer 
Flekkefjord   Lyngdal    Mandal 

 Kirkegaten 50   Postboks 353   Store Elvegate 1a 
 4400 Flekkefjord   4577 Lyngdal   4514 Mandal 
 Telefon  47 25 47 20  Telefon  38 33 41 97  Telefon  99 30 22 38 

E-post: post@komrev-vest.no     
Organisasjonsnummer: 974 783 169MVA 

 

 
 
Til Lindesnes kirkelige fellesråd 
 

Dato: 
Vår ref: 
 

31.3.2020 
185/20-086 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert årsregnskapet for Lindesnes menighetsråd som viser et netto negativt driftsresultat 
på kr 184 006 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 27 699. Årsregnskapet består av balanse 
per 31. desember 2019, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per 
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i 
det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Lindesnes menighetsråd 
per 31. desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i 
samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 
 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 
Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i 
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av menighetsrådet slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
 
Øvrig informasjon  
Menighetsrådet er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i 
menighetsrådets årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  
 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke 
den øvrige informasjonen.  
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med 
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige 
informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting 
å rapportere i så henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» 
under uttalelse om øvrige lovmessige krav. 
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Menighetsrådets ansvar for årsregnskapet 
Menighetsrådet er ansvarlig for å utarbeide og fastsette årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk i Norge. Menighetsrådet er også ansvarlig for slik intern kontroll det 
finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å 
avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad 
av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon 
som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.  
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: 
www.nkrf.no/revisjonsberetninger  

 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
Konklusjon om budsjett 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som 
ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at 
budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. 
 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og 
forskrifter. 
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at menighetsrådet har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av menighetsrådets regnskapsopplysninger i samsvar 
med lov og god bokføringsskikk i Norge. 
 
 
Elektronisk signert 
Lene Rugland        
Oppdragsansvarlig revisor      
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KOMMUNEREVISJONEN VEST  Deltakende kommuner: 
Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, 

Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral                VEST-AGDER IKS  
 

 
 

Hovedkontor   Avdelingskontorer 
Flekkefjord   Lyngdal    Mandal 

 Kirkegaten 50   Postboks 353   Store Elvegate 1a 
 4400 Flekkefjord   4577 Lyngdal   4514 Mandal 
 Telefon  47 25 47 20  Telefon  38 33 41 97  Telefon  99 30 22 38 

E-post: post@komrev-vest.no     
Organisasjonsnummer: 974 783 169MVA 

 

 
 
 
 

Til Lindesnes kirkelige fellesråd 
Postboks 210 
4503 Mandal 
 
 

Dato: 
Vår ref: 
 

07.05.2020 
229/20-088 

 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert årsregnskapet for Mandal kirkelige fellesråd som viser et negativt netto driftsresultat 
på kr 227 481 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 117 079. Årsregnskapet består av balanse 
per 31. desember 2019, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.  
 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i 
det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Mandal kirkelige fellesråd 
per 31. desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i 
samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 
 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 
Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i 
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av fellesrådet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt 
våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet 
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
 
Øvrig informasjon  
Fellesrådet og daglig leder er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av 
informasjon i fellesrådets årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  

 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke 
den øvrige informasjonen.  
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
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henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om 
øvrige lovmessige krav.  

 
Fellesrådet og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Fellesrådet og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide og fastsette årsregnskapet i samsvar med lov 
og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner 
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi 
en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.   
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: 
www.nkrf.no/revisjonsberetninger  

 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
Konklusjon med forbehold om budsjett 
Investeringsregnskapet viser vesentlige budsjettavvik da det er et finansieringsbehov på ca     
kr 5,1 mill mens budsjettet var på ca kr 800 000. 
 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdet 
beskrevet i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt 
vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med 
regulert budsjett. 
 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og 
forskrifter. 
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av fellesrådets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 
 
 

Elektronisk signert 
Lene Rugland        
Oppdragsansvarlig revisor      
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KOMMUNEREVISJONEN VEST  Deltakende kommuner: 
Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, 

Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral                VEST-AGDER IKS  
 

 
 

Hovedkontor   Avdelingskontorer 
Flekkefjord   Lyngdal    Mandal 

 Kirkegaten 50   Postboks 353   Store Elvegate 1a 
 4400 Flekkefjord   4577 Lyngdal   4514 Mandal 
 Telefon  47 25 47 20  Telefon  38 33 41 97  Telefon  99 30 22 38 

E-post: post@komrev-vest.no     
Organisasjonsnummer: 974 783 169MVA 

 

 
 
 
 

Til Lindesnes Kirkelige Fellesråd 
Postboks 210 
4503 Mandal 
 
 

Dato: 
Vår ref: 
 

24.4.2020 
212/20-089 

 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert årsregnskapet for Marnardal sokneråd som viser et netto driftsresultat på kr 486 726 
og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 484 606. Årsregnskapet består av balanse per 31. 
desember 2019, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen 
og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.  
 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i 
det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Marnardal sokneråd per 
31. desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar 
med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 
 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 
Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i 
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av fellesrådet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt 
våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet 
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
 
Øvrig informasjon  
Fellesrådet og daglig leder er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av 
informasjon i fellesrådets årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  

 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke 
den øvrige informasjonen.  
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
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henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om 
øvrige lovmessige krav.  

 
Fellesrådet og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Fellesrådet og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide og fastsette årsregnskapet i samsvar med lov 
og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner 
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi 
en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.   
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: 
www.nkrf.no/revisjonsberetninger  

 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
Konklusjon om budsjett 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som 
ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at 
budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. 
 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og 
forskrifter. 
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av fellesrådets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 
 
 
Elektronisk signert 
Lene Rugland        
Oppdragsansvarlig revisor      
 
  



14/20 Revisjonsberetning for Mandal, Lindesnes og Marnardal kirkelige fellesråd for 2019 - 20/00033-3 Revisjonsberetning for Mandal, Lindesnes og Marnardal kirkelige fellesråd for 2019 : Signert brev fra revisjon

KOMMUNEREVISJONEN VEST  Deltakende kommuner: 
Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, 

Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral                VEST-AGDER IKS  
 

 
 

Hovedkontor   Avdelingskontorer 
Flekkefjord   Lyngdal    Mandal 

 Kirkegaten 50   Postboks 353   Store Elvegate 1 A 
 4400 Flekkefjord   4575 Lyngdal   4514 Mandal 
 Telefon  38 32 80 30 (33/34/35) Telefon  38 33 41 97  Telefon  99 30 22 38 
 E-post: post@komrev-vest.no  

Organisasjonsnummer: 974 783 169 
 

 
 
    
 
Til Lindesnes kirkelige fellesråd 
  

 
Dato: 

Vår ref: 
 

 
12.05.2020 
228/20-088 

  Nummerert brev nr. 1 
 
 
REGNSKAPSREVISJONEN MANDAL KIRKELIGE FELLESRÅD 2019 
 
Revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll i brev til fellesrådet ved behov. Vi 
ønsker å ta opp følgende: 
 
Regulert budsjett 
Årsbudsjettet er en bindende plan, og dersom det skjer endringer som får betydning for de inntektene 
og utgiftene som årsbudsjettet bygger på, skal fellesrådet foreta nødvendig endringer i budsjettet. 
Forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke sier 
følgende i § 4-5 om å gjøre endringer i årsbudsjettet: 

«Rådet er ansvarlig for at det foretas endringer i årsbudsjettet når dette må antas påkrevd.» 
 
Investeringsregnskapet viser vesentlig budsjettavvik. Årsaken er at Mandal kommune høsten 2019 
vedtok å bevilge kr 4 mill til å fullføre prosjektet med rehabilitering av kirketårnet. Fellesrådet skulle 
deretter ha vedtatt å øke investeringsbudsjettet. Fellesrådet hadde ingen møter siste halvår av 2019, 
og fikk dermed ikke behandlet dette. 
 
På grunn av dette budsjettavviket har vi tatt forbehold om budsjettet i vår revisjonsberetning datert 
07.05.20. 
 
Driftsregnskapet viser også høyere inntekter og utgifter som burde vært budsjettjustert.   
 
 
Vi anbefaler at Lindesnes fellesråd fremover foretar budsjettreguleringer når forutsetningene som lå 
til grunn for vedtatt budsjett endrer seg.   
 
Vi ser frem til videre samarbeid. 
 
 
Elektronisk signert 
Lene Rugland        
Oppdragsansvarlig revisor      



15/20 Utleiereglement for kirkene under Lindesnes kirkelige fellesråd - 20/00044-1 Utleiereglement for kirkene under Lindesnes kirkelige fellesråd : Utleiereglement for kirkene under Lindesnes kirkelige fellesråd

 

DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Øystein Ferdenløy 
Ramstad 

752 20/00044-1 Ugradert   

 
 

 
 
 
utleiereglement for kirkene under Lindesnes kirkelige fellesråd». 
Betalingssatser indeksreguleres av kirkevergen. Reglementet tas opp til 
ny behandling ved starten på ny fellesrådsperiode, eller ved behov. 
 
 
  
 
         
 
Saksframlegg 
Etter sammenslåingen av tre fellesråd til Lindesnes FR er det naturlig å få på plass et felles 
reglement for utleie av kirkebyggene til ulike aktiviteter.  Det er fellesrådet v/kirkevergen som 
krever inn leien. Dette omfatter generelle regler, plikter til leietaker og betalingssatser for de 
ulike arrangementer. 
 
I hovedsak dreier det seg om utleie til konserter, kulturarrangementer, foredrag, møter osv. 
Det omfatter også betalinger ved vielser og begravelser der det ikke er medlemskap i kirken, 
eller man ikke er bosatt i kommunen.  
 
Forslaget er utarbeidet etter gjennomgang av de tre tidligere fellesråds regler og er 
sammenfattet til et felles. Det er også innhentet opplysninger fra sammenlignbare fellesråd 
andre steder i landet når det gjelder betalingssatser. 
 
Forslag til vedtak 
Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner det fremlagte forslaget til «utleiereglement 
for kirkene under Lindesnes kirkelige fellesråd». Betalingssatser indeksreguleres av 
kirkevergen. Reglementet tas opp til ny behandling ved starten på ny 
fellesrådsperiode, eller ved behov. 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Lindesnes kirkelige fellesråd                       

or293
Gjennomstreking
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Lindesnes kirkelige fellesråd 
Postboks 210, 4503 Mandal 

 

Leder: Truls Glesne tlf 91 57 17 77 epost truls.glesne@outlook.com Side 1 av 3 
Kirkeverge: Øystein Ramstad tlf 90 79 76 70 epost or293@kirken.no  

 

Utleiereglement for kirkene i Lindesnes kirkelige fellesråd. 
Mandal – Holum – Harkmark – Valle – Vigmostad - Spangereid – Bjelland – Laudal - Øyslebø 

 
 
Generelt 
All utleie/utlån av kirkene foregår innenfor rammen av «Regler for bruk av kirkene», 
fastsatt av Kirkemøtet 15.04.2015. 
 
1. Utlån/utleie av kirkene i Lindesnes til arrangementer som ikke er en del av 

menighetens arbeid skal godkjennes av vedkommende menighetsråd, ev. 
sokneprest etter delegasjon fra menighetsråd. Søknaden må derfor være 
kirkevergekontoret i hende i god tid før arrangementet. 
 

2. Søknad om leie må skrives på eget skjema og inneholde beskrivelse av 
arrangementet inkludert tekster, musikk og plan for oppsetting av teknisk utstyr. 
Kirkevergens kontor sender ut leiekontrakt, som må sendes/leveres tilbake signert 
i god tid før arrangementet. 
 

3. Normalt forutsettes at kirketjener eller annen person som kirkevergen oppnevner 
er til stede. Etter konkret vurdering, kan leietaker selv sørge for tilrettelegging, 
etterarbeid, brannvaktfunksjon og generelt vakthold etter at tilstrekkelig opplæring 
er gitt. 
 

4. Leie innkreves av kirkelig fellesråd v/kirkevergen 
 

 
Leietakers plikter 
1. Leietaker må rette seg etter de anvisninger som blir gitt av menighetsrådet/ 

kirkevergen ved inngåelse av kontrakt om utleie. Dette gjelder pynting, montering 
av teknisk utstyr, plassering av møbler og annet utstyr, og forhold som handler om 
bevaring av kirkerommet. 
 

2. Det må ikke benyttes festeanordninger som etterlater seg synlige merker, som 
spiker, skruer, stifter, tape osv. 
 

3. Leietaker må rette seg etter gjeldende regler for brannvern. Det er strengt forbudt 
å røyke i eller i umiddelbar nærhet til kirken. Levende lys kan kun brukes på steder 
som er tilrettelagt for det. Kirketjener avgjør konkrete enkelttilfeller. 
 

4. Leietaker er ansvarlig for alle skader som oppstår som følge av skjødesløshet eller 
brudd på dette reglementet. Eventuell skade må dekkes i henhold til avholdt takst. 
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Lindesnes kirkelige fellesråd 
Postboks 210, 4503 Mandal 

 

Leder: Truls Glesne tlf 91 57 17 77 epost truls.glesne@outlook.com Side 2 av 3 
Kirkeverge: Øystein Ramstad tlf 90 79 76 70 epost or293@kirken.no  

 

Utleie til vielser 
1. Vielser i kirkene i Lindesnes kan kun foregå etter samtykke fra soknepresten i 

vedkommende sokn, jf. Tjenesteordning for menighetsprester § 12. 
 

2. Ved vielser der en eller begge brudefolkene bor i, eller har vært bosatt 
(folkeregisterført) i Lindesnes kommune eller tidligere Lindesnes, Mandal og 
Marnardal kommuner og er medlemmer av Den norske kirke, betales ikke leie. 
Vielsen i kirken inkluderer tjenester fra prest, kirketjener og organist i 
vedkommende menighet. 
 

3. Ved vielser der ingen av brudefolkene bor, eller har vært bosatt (folkeregisterført) i 
Lindesnes kommune eller tidligere Lindesnes, Mandal og Marnardal kommuner, 
innkreves følgende avgifter: 
– Leie av kirken: kr 3.000 
– Betaling for organist: kr 1.500 

 
4. Ved vielser der ingen av brudefolkene er medlem av Den norske kirke, innkreves 

følgende avgifter: 
– Leie av kirken: kr 3.000 
– Betaling for organist: kr 1.500 

 
Pkt 3 og 4 gjelder uavhengig av hverandre. 
 
 

Avgifter ved begravelser 
1. For begravelser av personer som var bosatt (folkeregisterført) i Lindesnes 

kommune eller tidligere Lindesnes, Mandal og Marnardal kommuner og er 
medlemmer av Den norske kirke, kreves ikke avgift for seremonien i kirken eller 
for åpning/lukking av grav.  
 
Det samme gjelder personer som på slutten av livet bodde på institusjon el. lign i 
annen kommune enn hjemkommunen. 
 

2. For preludering (at organisten spiller 15-20 minutter før seremonien) kreves ikke 
betaling.  
 

3. For begravelse av personer som ikke var bosatt (folkeregisterført) i Lindesnes 
kommune når de døde, innkreves følgende avgifter: 
– For åpning og lukking av kistegrav: kr 4.500 
– For åpning og lukking av urnegrav: kr 1.500 
– Leie av kirken/kapell: kr 3.000 

(Dette inkluderer oppvarming, renhold og tjenester utført av kirketjener). 
– Betaling for organist: kr 1.500 
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Lindesnes kirkelige fellesråd 
Postboks 210, 4503 Mandal 

 

Leder: Truls Glesne tlf 91 57 17 77 epost truls.glesne@outlook.com Side 3 av 3 
Kirkeverge: Øystein Ramstad tlf 90 79 76 70 epost or293@kirken.no  

 

4. For begravelse av personer som ikke var medlem av Den norske kirke innkreves 
følgende avgifter: 
– Leie av kirke: kr 3.000 (det kreves ikke leie av kapellet i Mandal) 
– Betaling for organist: kr 1.500 

 
Pkt 3 og 4 gjelder uavhengig av hverandre. 

 
 
Utleie til konserter mv. 
1. Ved utleie av kirken til konserter mv. der arrangementet ikke er en del av 

menighetens planer, skal det betales leie etter følgende satser: 
– Grunnleie kr 4.000. Dette skal dekke strøm, renhold og tjenester utført av 

kirketjener. 
– Det betales 10 % av billettsalg som overstiger kr 5000.  
– Ved utleie av kirken til oppbyggelige møter som ikke er en del av menighetens 

virksomhet, betales kr 3000 
– Lokale lag og foreninger kan etter søknad til fellesråd innvilges redusert leiepris 

til arrangementer uten billettinntekter 
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DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Øystein Ferdenløy 
Ramstad 

120 20/00045-1 Ugradert   

 
 

 
 
 
Regnskapsrapport for første halvår 2020 
 
  
 
         
 
Saksframlegg 
Regnskapet for Lindesnes kirkelige fellesråd føres på tjenesteyting av Lindesnes kommune. 
Rapporten viser en oversikt over utgifter og inntekter, medgått i forhold til budsjett. 
Rapporten tas ut og legges frem samme dag som dette møtet for å få med lønn/feriepenger 
for juni. (tror det skal akkurat)  Dette vil da gi en god oversikt for første halvår 2020. 
 
Forslag til vedtak 
Lindesnes kirkelige fellesråd tar vedlagt regnskapsrapport pr. 10.06.2020 til etterretning. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Lindesnes kirkelige fellesråd                       
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DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 
Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 
Øystein Ferdenløy 
Ramstad 

4 19/00056-2 Ugradert   

 
 

 
 
 
Møteplan høsten 2020 
 
  
 
         
 
Saksframlegg 
Det planlegges fire møter for høsten 2020. Om ikke annet er oppgitt avholdes møtene på 
onsdager på Kirkesenteret i Mandal,  kl. 17.15 – 19.15. 
Det foreslåes følgende datoer:  
26. aug- 14. okt. -25. nov - 16.des 
 
Forslag til vedtak 
Lindesnes kirkelige fellesråd avholder sine møter høsten 2020 på følgende datoer: 
26. aug - 14. okt. - 25. nov - 16.des. 
Om ikke annet er oppgitt avholdes møtene på Kirkesenteret i Mandal,  kl. 17.15 – 19.15. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
Lindesnes kirkelige fellesråd            10.06.2020 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 
  
 

1 
 

Møteprotokoll  
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 
Møtedato: 10.06.2020 kl. 17:00 
Møtested: Valle kirke 
Arkivsak: 19/00012 
  
Til stede:  Truls Glesne, Jarl Andreas Valand, Tore Foss, Jarl Heimtun, 

Einar Kristensen, John Morten Varhaug, Gunnar Skaar, Thor 
Anders Puntervold, Christian Garcia de Presno,Jan Øyvind Åvik, 
Geirulf Grødem,  

  
  
Forfall:  ingen 
  
Protokollfører:  Øystein F. Ramstad         
  
 
 
SAKSLISTE  
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Saker til behandling 

14/20 Revisjonsberetning for Mandal, Lindesnes og Marnardal kirkelige 
fellesråd for 2019  

15/20 Utleiereglement for kirkene under Lindesnes kirkelige fellesråd  
16/20 Regnskapsrapport for første halvår 2020  
17/20 Møteplan høsten 2020  
18/20 Bytte av utslitt gravemaskin til ny.  
 
 
Orienteringssaker 
* Mandal kirke, orientering om oppstart og status på arbeidet 

* Befaring Valle kirke 

* Befaring Vigmostad kirke 
 
Eventuelt 
   
 
Sted, 18.06.2020 
 
Truls Glesne (leder) Øystein Ferdenløy Ramstad, Kirkeverge 



 2  

  
 
Godkjenning av innkalling og saksliste  

ok 

Godkjenning av protokoll  

ok 

Saker til behandling 

14/20 Revisjonsberetning for Mandal, Lindesnes og Marnardal 
kirkelige fellesråd for 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Lindesnes kirkelige fellesråd 10.06.2020 14/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner med dette revisjonsberetninger for Mandal, 
Lindesnes og Marnardal kirkelige fellesråd for 2019. 
 
 

Møtebehandling i Lindesnes kirkelige fellesråd 10.06.2020: 

Kirkevergen presenterte dokumentene. 
 

Lindesnes kirkelige fellesråds vedtak  

Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner med dette revisjonsberetninger for Mandal, 
Lindesnes og Marnardal kirkelige fellesråd for 2019. 
 
Enstemmig vedtak 
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15/20 Utleiereglement for kirkene under Lindesnes kirkelige 
fellesråd 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Lindesnes kirkelige fellesråd 10.06.2020 15/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner det fremlagte forslaget til «utleiereglement 
for kirkene under Lindesnes kirkelige fellesråd». Betalingssatser indeksreguleres av 
kirkevergen. Reglementet tas opp til ny behandling ved starten på ny 
fellesrådsperiode, eller ved behov. 
 
 
Møtebehandling i Lindesnes kirkelige fellesråd 10.06.2020: 

 
Møtebehandling 

Kirkevergen redegjorde for arbeidet med reglementet. 
 
 
Lindesnes kirkelige fellesråds vedtak  

Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner det fremlagte forslaget til «Utleiereglement 
for kirkene under Lindesnes kirkelige fellesråd». Betalingssatser indeksreguleres av 
kirkevergen. Reglementet tas opp til ny behandling ved starten på ny 
fellesrådsperiode, eller ved behov. 
Enstemmig vedtak 
 

 

 

 

 

 

 



 4  

 

 
16/20 Regnskapsrapport for første halvår 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Lindesnes kirkelige fellesråd 10.06.2020 16/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Lindesnes kirkelige fellesråd tar vedlagt regnskapsrapport pr. 10.06.2020 til 
etterretning. 
 
Møtebehandling i Lindesnes kirkelige fellesråd 10.06.2020: 

 
Møtebehandling 

Kirkevergen presenterte regnskapet. 
 
 
Lindesnes kirkelige fellesråds vedtak  

Lindesnes kirkelige fellesråd tar vedlagt regnskapsrapport pr. 10.06.2020 til 
etterretning. 
Enstemmig vedtak 
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17/20 Møteplan høsten 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Lindesnes kirkelige fellesråd 10.06.2020 17/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Lindesnes kirkelige fellesråd avholder sine møter høsten 2020 på følgende datoer: 
26. aug - 14. okt. - 25. nov - 16.des. 
Om ikke annet er oppgitt avholdes møtene på Kirkesenteret i Mandal,  kl. 17.15 – 
19.15. 
 
Møtebehandling i Lindesnes kirkelige fellesråd 10.06.2020: 

 
Møtebehandling 

Det ble ønsket en endring fra 14. okt. til 7. okt. 
 
 
Lindesnes kirkelige fellesråds vedtak  

Lindesnes kirkelige fellesråd avholder sine møter høsten 2020 på følgende datoer: 
26. aug - 7. okt. - 25. nov - 16.des. 
Om ikke annet er oppgitt avholdes møtene på 
Kirkesenteret i Mandal,  kl. 17.15 – 19.15. 
Enstemmig vedtak 
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18/20 Bytte av utslitt gravemaskin til ny.  
(ekstra sak fremlagt i møtet) 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Lindesnes kirkelige fellesråd 10.06.2020 18/20 

 
 
 
Møtebehandling i Lindesnes kirkelige fellesråd 10.06.2020: 

 
Møtebehandling 

I forbindelse med kommunesammenslåingen fra 01.01.2020 ble det inngått avtale 
mellom fellesråd og kommunen om å overta drift av kirkegårdene i Marnardal, 
Bjelland, Laudal, og Øyslebø. I avtalen lå det til grunn en forutsetning om at 
fellesrådet overtok nødvendig utstyr til denne driften. Det vesentligste her var 
gravemaskin og bil med henger som kunne frakte graver. 
 
Vi overtok bil Isuzu 2007 modell. Denne var ikke i kjørbar stand da vi overtok den. 
Den ble reparert for ca. kr.20.000,-. Både bremser og støtdempere var helt utslitt. 
Kommunen har signalisert at de vil ta 50% av denne kostnaden. 
 
Gravemaskinen vi overtok, en Cat 2006 modell, var i svært dårlig forfatning. I følge 
forhandleverksted var den gått ca 4000 timer (trippteller virket ikke lenger). Gravearm 
og skuffe har stor slark og beltene er utslitt og virker ikke som de skal. 
Kostnadsoverslag på helt nødvendige reparasjoner kom på ca. kr. 70.000,-. 
Kirkeverge har hatt kommunikasjon med kommunen om dette, og blitt enige om at 
det fra begge sider foreslåes en deling av kostnader på reparasjon av bil, og innbytte 
av gammel graver til ny graver. Kostnad ifølge innkomne tilbud på ny graver, med 
gammel graver i innbytte beløper seg til ca. kr. 200.000,-.  
 
 
 
Lindesnes kirkelige fellesråds vedtak  

Det innhentes tilbud fra tre aktuelle leverandører på gravemaskin, med gammel 
maskin i innbytte. Fellesrådet bevilger kr. 100.000,- til innkjøpet. Dette under 
forutsetning av at kommunen bevilger tilsvarende beløp, kr.100.000,- til denne 
investeringen. 
Enstemmig vedtak.  
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Orienteringssaker 

* Mandal kirke, orientering om oppstart og status på arbeidet. 
Avtale med Tradisjonsbygg er videreført.  
Multiconsult ivaretar byggeledelse, prosjektledelse og antikvarisk kompetanse.  
Arbeidet er er nå godt i gang. 
Det er mye rigg som skal på plass. Arbeidstellt foran på kirkebakken, kranrigg i tårnet 
(traverskran) osv. 
Tårnet skal nå rives/demonteres helt ned til og med 2 etg. Innertårn blir stående. 
Tårnet skal bygges opp med moderne konstruksjon godkjent av RA og biskop. Dette gir som 
kjent store innsparinger. 
Prosjektet er delt opp i arbeidspakker med delmål på økonomi og fremdrift. Det vil være tett 
oppfølging fra byggherre og med månedlige rapporter til fellesråd og kommune,  
 
Ferdigstillelse høsten 2021. 
 
Det skal feires 200 års jubileum for Mandal kirke i 2021, med jubileumsgudstjeneste 28. 
november 2021. Det er satt ned en komité som er i gang med å planlegge jubileet. Det blir 
også et samarbeid med kommunen, bl.a. i forbindelse med at Mandal feirer 100 år som by.  
 
 

x Befaring Valle kirke 
I etterkant av tildeling av midler til klimaskallsikring i Valle og Vigmostad kirker har følgende 
arbeid blitt gjennomført pr. 9.6.2020: 

x Restaurering, skraping og maling av sidedør på fasade mot sør. 
x Restaurering av alle vinduene på fasaden mot sør. 
x Utskiftning av råteskadet panel på fasade mot sør. 
x Restaurering av vinduene i tårnet. 
x Restaurering, skraping og maling av dør inn til sakristi + labankdøren over. 
x Restaurering, skraping og maling av hoveddøren. 
x Skrape og male de utvendige vinduskarmene på de restaurerte vinduene og dørene. 
x Vasking av sydlig fasade. 
x Skraping og maling av gavlvegg på sydlige korsarm. 
x Restaurering, skraping og maling av rundt vindu på gavlvegg mot nord. 

 
De samlede kostnadene for arbeidet som er utført ligger innenfor budsjettet for prosjektet. 
Prosjektet har en kostnadsramme på kr. 720.000,- hvorav kr. 430.00,- er tilskudd fra 
Riksantikvaren (60%) og kr. 290.000,- er fellesrådets egenandel (40%). 
Pr. 9.6.2020 har det blitt utbetalt kr. 484.659,-. 
 
Fellesrådet gjorde følgende vedtak: 
Maling av Valle kirke fullføres. Midler for maling av kirken tas fra det som er avsatt på inv. 
fond og overføres til driftsfond, øremerket Valle kirke. 
Enstemmig vedtak. 
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x Befaring Vigmostad kirke 
I etterkant av tildeling av midler til klimaskallsikring i Valle og Vigmostad kirker har følgende 
arbeid blitt gjennomført eller er i ferdigstillelse pr. 3.4.2020: 

x Restaurering, skraping og maling av alle vinduene i kirka. 
x Utskiftning av plasttakrenner og -nedløp med takrenner og nedløp i sink. 
x Utskiftning av forvitret og ødelagt skifer + utskiftning av ødelagte beslag og råtne 

lekter på tårntaket. 
x Restaurering, skraping og maling av hoveddør og sidedør. 
x Skraping og maling av tårnet. 
 

De samlede kostnadene for arbeidet som er utført ligger innenfor budsjettet for 
prosjektet.Prosjektet har en kostnadsramme på kr. 950.000,- hvorav kr. 570.00,- er tilskudd 
fra Riksantikvaren (60%) og kr. 380.000,- er fellesrådets egenandel (40%). 
Pr. 9.6.2020 har det blitt utbetalt kr. 913.286,- 
 
Fellesrådet gjorde følgende vedtak: 
Maling av Vigmostad kirke fullføres. Midler for maling av kirken tas fra det som er avsatt    
på inv. fond og overføres til driftsfond, øremerket Vigmostad kirke. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
 
 
 
Eventuelt 

 
x Lydanlegg i Mandal kirke 

Kirkevergen informerte om henvendelse fra Gudstjenesteutvalget i Mandal. Teknisk 
anlegg for lyd er svært gammelt og det er stadig utfordringer med lyd. Fremst i kirken 
mangler det høytalerdekning. Forsterker og mixepult er utdatert og har ikke ikke de 
funksjoner som trengs til dagens bruk. Det er også fremmet et ønske om å vurdere 
utstyr filming/streaming av gudstjenester. Dette er gjort i Lyngdal, og vi kan hente 
erfaringer derfra vedrørende streaming. Det beregnes videre prisestimater på 
oppgradering av teknisk utsyr. Dette legges inn i en tiltaks- og økonomiplan. 
 

x Vask av kirkebygg 
Kirkevergen informerte om et stort behov for utvendig fasadevask av kirkebyggene. 
Flere av kirkene ser ikke bra ut. Jevnlig vask er et viktig tiltak for godt vedlikehold av 
kirkebyggene. Dette tas med videre i budsjettarbeidet. Det utarbeides en 
vedlikeholdsplan på alle 9 kirkebyggene i kommunen. 
 


