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DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 

 
 

  
MØTEINNKALLING   

 
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 
Dato: 22.01.2020 kl. 17:15–19:15 NB! Mrk tidspunkt!  
Sted: Kirkesenteret i Mandal  
Arkivsak: 19/00012  
Arkivkode: 414   

 
Mulige forfall meldes snarest til kirkevergen, tlf: 907 97 670 
 
Fra starten av møtet vi det bli en orientering av prosjektleder Steinar Moen, om arbeidet som 
er gjort i fellesnemnda i 2018-2019. 
 
 
SAKSKART  

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 
 

Saker til behandling 
 

7/20 Lederavtale 

8/20 Signaturrett og prokura for Lindesnes kirkelige fellesråd. 

9/20 Reglement for utleie av kirkene 

10/20 Budsjett 2020, driftsbudsjett 

Orienteringssaker 
x Mandal kirke, status på prosjektet 
x Valle og Vigmostad kirke, status på renoveringsarbeid 

 

  
 
 
Mandal 15.01.2020 
 
 
 
 
Truls Glesne Øystein Ferdenløy Ramstad 
Leder Møtesekretær 
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DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 
 

 
 

Sakspapir 
 
 
Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Gradering 
  TRULS GLESNE 220 19/00048-1 Ugradert   

 
 

 
 
 
Lederavtale 
 
 
  
 
         
 
 
Saksorientering 
Lederavtalen regulerer forholdet mellom fellesrådet som arbeidsgiver og kirkevergen/-sjefen 
som daglig leder av virksomheten. Lederavtalen utformes på grunnlag av vedtatte planer og 
rammer for kirkelig fellesråds virksomhet. Lederavtalen er et tillegg til arbeidsavtalen og 
økonomireglementet for kirkelig fellesråd, og inngås innenfor rammene av Særavtale for 
ledere for KAs tariffområdet. Fellesrådsleder ønsker at det utarbeides en ny lederavtale for 
kirkevergen. Fellesrådsleder ønsker at fellesrådets medlemmer i KAU (Kirkelig adm.utv.) gis 
fullmakt til å utarbeider ny lederavtale. 
 
Forslag til vedtak 
Lindesnes kirkelige fellesråd gir med dette fellesrådets medlemmer i KAU (Kirkelig adm. 
utv.) fullmakt til å utarbeide ny lederavtale for kirkevergen. 
 
 

Tittel Saksnummer Møtedato 
Lindesnes kirkelige fellesråd 7/20 22.01.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 
 

 
 

Sakspapir 
 
 
Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Gradering 
Øystein Ferdenløy 
Ramstad 

01 20/00001-1 Ugradert   

 
 

 
 
 
Signaturrett og prokura for Lindesnes kirkelige fellesråd. 
 
 
  
 
         
 
 
Saksorientering 
I forbindelse med sammenslåingen av Mandal, Marnardal og Lindesnes kommune og 
fellesråd, er det nå Lindesnes kirkelige fellesråd som nå er det operative selskap. I 
overgangen er det prosjektleder som har hatt signaturrett. Han har nå sluttet og signaturrett 
og prokura må derfor overføres til kirkeverge/daglig leder. Det kreves et vedtak i fellesrådet 
for dette. 
 
Forslag til vedtak 
Fra 01.01.2020 er det kirkeverge/daglig leder, Øystein F. Ramstad som alene har 
signaturrett og prokura for Lindesnes kirkelige fellesråd.  
 
 

Tittel Saksnummer Møtedato 
Lindesnes kirkelige fellesråd 8/20 22.01.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 
 

 
 

Sakspapir 
 
 
Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Gradering 
Øystein Ferdenløy 
Ramstad 

752 20/00002-1 Ugradert   

 
 

 
 
 
Reglement for utleie av kirkene 
 
 
  
 
         
 
 
Saksorientering 
Det drives utleie av kirkebyggene til ulike arrangementer. Det er ikke utarbeidet et felles 
reglement for kirkene innenfor nye Lindesnes FR. Det er ulikheter på regler fra Mandal, 
Lindesnes og Marnardal. Det vil bli prioritert i nærmeste tid fremover å få laget et forslag til 
felles reglement. 
 
Utdrag fra «HÅNDBOK FOR MENIGHETSRÅD OG KIRKELIG FELLESRÅD»  
«Fellesrådets rolle i bruk og utlån av kirken 
Det er fellesrådets oppgave å sørge for personell og andre driftskostnader som følger av bruk 
og utlån av kirken. Det er imidlertid bare for forordnede gudstjenester, kirkelige handlinger 
for bosatte i soknet og konfirmasjonsundervisning at fellesrådet har en lovpålagt plikt til å 
dekke personell- og driftskostnadene. For andre arrangementer må fellesrådet ta stilling til de 
kostnadene bruk og utlån av kirken medfører. Fellesrådet kan kreve betaling etter nærmere 
regler godkjent av bispedømmerådet, jf. kirkeloven § 20.» 
 
Forslag til vedtak 
Frem til nytt felles reglement er vedtatt og godkjent, gjelder da gamle reglementer for 
Mandal, Marnardal og Lindesnes.  Det utarbeides et forslag til nytt reglement for utleie av 
kirkene under Lindesnes kirkelige fellesråd.  Reglementet legges frem for vedtak i fellesrådet 
når det foreligger, fortrinnsvis til møtet 18.03.20. 
 
 

Tittel Saksnummer Møtedato 
Lindesnes kirkelige fellesråd 9/20 22.01.2020 



10/20 Budsjett 2020, driftsbudsjett - 19/00033-1 Budsjett 2020, driftsbudsjett : Budsjett 2020, driftsbudsjett

 

DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 
 

 
 

Sakspapir 
 
 
Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Gradering 
Øystein Ferdenløy 
Ramstad 

110 19/00033-1 Ugradert   

 
 

 
 
 
Budsjett 2020, driftsbudsjett 
 
 
  
opprinnelig budsjett drift 2020 
 
 
Saksorientering 
Første driftsbudsjett for Lindesnes kirkelige fellesråd legges frem. 
Budsjettet omfatter nå tidligere, Mandal, Lindesnes og Marnardal fellesråd. Da dette er 
første budsjett for det nyopprettede selskapet er det ekstra utfordrende. Dette fordi mye har 
blitt ført ulikt. De tre budsjettene er nå slått sammen. 
 
Budsjettet er på detaljnivå delt opp i fire avdelinger. 

x 1100 - Administrasjon (kirkevergen, andre adm. kontoransatte, renholder) 
x 1200 - Kirken (kirketjenere, kantorer/organister, klokker) 
x 1300 - Gravplass (kirkegårdsarbeidere) 
x 1400 - Trosopplæring (trosopplærere, kateketer) 

 
 
Budsjett for Lindesnes kirkelige fellesråd, totalt kr. 19.427.000,- 
 

x Hovedinntekt på drift er overføring fra kommunen, kr. 14.110.000,- 
Det ble opprinnelig søkt om kr. 14.372.000,-. 
 
Det ble i tillegg søkt om følgende, som ikke ble innvilget: 

x midler til diakonstilling. 
x kr. 350.000,- til renovering av vinduer i Holum kirke. 
x Kr. 75.000,- til ny dør på Harkmark kirke. 
x Kr. 125.000,- til utskifting av sikringsskap og montering av varmestyring til Vigmostad 

kirke. (dette ble utført med fondsmidler i 2019) 
x Kr. 150.000 til å utføre tilstandsrapporter på Øyslebø, Laudal og Bjelland kirke. 

 
 
 
 
Andre inntekter er: 

Tittel Saksnummer Møtedato 
Lindesnes kirkelige fellesråd 10/20 22.01.2020 
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x Statlige midler fra bispedømmet til trosopplæring/kateket, kr. 2.342.000,- 
x Overføringer fra givertjeneste til trosopplæring, kr. 710.000,-. 
x Inntekter fra festeavgift og stell av graver, kr. 2.000.000,-. 

 
Utgifter: 

x Hovedutg. lønn, inkl. sosiale kostnader Kr. 13.925.100,- 
Andre større utg:  

x Strøm 
x Husleie 
x Forsikringer 
x Vedlikehold på gravplasser, maskiner og bygninger 
x Datasystemer 
x Kontor/data-utstyr 
x Maskiner til kirkegårdsdrift 

 
Det vedlegges oppsett iht forskriftens krav på driftsbudsjettet. Tall fra budsjett 2019 og 
regnskap 2018 er en sum av alle de tre gamle selskapene. 
 

 
 

 
Forslag til vedtak 
Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner kirkevergens forslag til driftsbudsjett for 2020. 
Kirkevergen rapporterer om utviklingen utover i året. Budsjettet tas opp til revidering ved 
slutten av året. 
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OPPRINNELIG BUDSJETT 2020
Budsjettskjema – Driftsbudsjettet Budsjett 2020 Budsjett 2019 Regnskap 2018
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659) 2 100 000-          2 065 000-          3 441 570-          
3 Refusjoner/overføringer (700-789) 775 000-             1 051 640-          2 831 873-          
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale (790) -                      845 000-             822 713-             
5 Statlige tilskudd (800-829) 2 342 000-          2 375 000-          2 308 971-          
6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839) 14 110 000-        14 352 100-        13 500 000-        
8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879) -                      649 800-             787 356-             
Sum driftsinntekter 19 327 000-        21 338 540-        23 692 483-        

10 Lønn og sosiale utgifter (010-099) 13 925 100        13 884 840        13 952 219        
11 Kjøp av varer og tjenester (100-299) 5 426 900          6 002 900          6 284 137          
12 Refusjoner/overføringer (300-389+429) 75 000               170 000             228 675             
13 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale (390) -                      845 000             822 713             
14 Tilskudd og gaver (400-479 eksl 429) -                      660 000             1 397 900          
Sum driftsutgifter 19 427 000        21 562 740        22 685 643        
Brutto driftsresultat 100 000             224 200             1 006 841-          

17 Renteinntekter og utbytte (900-909) 100 000-             127 500-             288 437-             
19 Renteutgifter og låneomkostn. (500-509) -                      -                      3 283                  
21 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l. (520-529) -                      3 500                  4 163                  
Netto finansinntekter/-utgifter 100 000-             124 000-             280 991-             

23 Avskrivninger (590) -                      -                      1 398 892          
24 Motpost avskrivninger (990) -                      -                      1 398 892-          
Netto driftsresultat -                      100 200             1 287 832-          

26 Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) (930) -                      1 964 798-          1 644 212-          
27 Bruk av disposisjonsfond (940-949) -                      -                      -                      
28 Bruk av bundne fond (950-959) -                      1 800                  634 786-             
Sum bruk av avsetninger -                      1 962 998-          2 278 997-          

31 Avsatt til disposisjonsfond (540-549) -                      1 386 298          1 594 212          
32 Avsatt til bundne fond (550-559) -                      76 500               208 765             
33 Overført til investeringsbudsjettet (570) -                      400 000             -                      
Sum avsetninger -                      1 862 798          1 802 976          

MERFORBRUK (+)/MINDREFORBRUK (-) -                      -                      1 763 853-          



 

DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 
 

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Lindesnes kirkelige fellesråd 
 
Dato: 22.01.2020 kl. 17:15 
Sted: Kirkesenteret i Mandal 
Arkivsak: 19/00012 
  
Tilstede:  Jarl Andreas Valand, Jarl Heimtun, Einar Kristensen, John Morten 

Varhaug, Christian Garcia de Presno, Truls Glesne, Jan Øyvind Åvik 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Irene Spikkeland for Gunnar Skaar, Øyvind Lund for Thor Anders 
Puntervold 

  
Forfall:  Geirulf Grødem (Prosten i Lister og Mandal), Eva Marie Jansvik 

(sokneprest) 
  
  
  
Protokollfører: Øystein F. Ramstad, kirkeverge 
  

 
 
 
 
SAKSKART  Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Saker til behandling 

7/20 Lederavtale 3 

8/20 Signaturrett og prokura for Lindesnes kirkelige fellesråd. 4 

9/20 Reglement for utleie av kirkene 5 

10/20 Budsjett 2020, driftsbudsjett 6 

Orienteringssaker 

 
 
Mandal 22.01.2020 
 
Truls Glesne 

 
Øystein Ferdenløy Ramstad 

Leder Møtesekretær 
  



 

 2  

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste godkjent. 
  
 
 
Godkjenning av protokoll 
 
 
Protokoll fra 18.12.2019 godkjent. 
  



 

 3  

Saker til behandling 

7/20 Lederavtale 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lindesnes kirkelige fellesråd 22.01.2020 7/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Lindesnes kirkelige fellesråd gir med dette fellesrådets medlemmer i KAU (Kirkelig adm. 
utv.) fullmakt til å utarbeide ny lederavtale for kirkevergen. 
 
 
 
 
Vedtak  
Lindesnes kirkelige fellesråd gir med dette fellesrådets medlemmer i KAU (Kirkelig adm. 
utv.) fullmakt til å utarbeide ny lederavtale for kirkevergen. Avtalen fremlegges for fellesrådet 
til godkjenning. 
Enstemmig vedtak. 
 
 
[Lagre]  
 
  



 

 4  

8/20 Signaturrett og prokura for Lindesnes kirkelige fellesråd. 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lindesnes kirkelige fellesråd 22.01.2020 8/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Fra 01.01.2020 er det kirkeverge/daglig leder, Øystein F. Ramstad som alene har 
signaturrett og prokura for Lindesnes kirkelige fellesråd.  
 
 
 
Vedtak  
Fra 01.01.2020 er det kirkeverge/daglig leder, Øystein F. Ramstad som alene har 
signaturrett og prokura for Lindesnes kirkelige fellesråd. 
Enstemmig vedtak 
[Lagre]  
 
  



 

 5  

9/20 Reglement for utleie av kirkene 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lindesnes kirkelige fellesråd 22.01.2020 9/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Frem til nytt felles reglement er vedtatt og godkjent, gjelder da gamle reglementer for 
Mandal, Marnardal og Lindesnes.  Det utarbeides et forslag til nytt reglement for utleie av 
kirkene under Lindesnes kirkelige fellesråd.  Reglementet legges frem for vedtak i fellesrådet 
når det foreligger, fortrinnsvis til møtet 18.03.20. 
 
 
 
Vedtak  
Frem til nytt felles reglement er vedtatt og godkjent, gjelder da gamle reglementer for 
Mandal, Marnardal og Lindesnes.  Det utarbeides et forslag til nytt reglement for utleie av 
kirkene under Lindesnes kirkelige fellesråd.  Reglementet legges frem for vedtak i fellesrådet 
når det foreligger, fortrinnsvis til møtet 18.03.20. 
Enstemmig vedtak 
 
[Lagre]  
 
  



 

 6  

10/20 Budsjett 2020, driftsbudsjett 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lindesnes kirkelige fellesråd 22.01.2020 10/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner kirkevergens forslag til driftsbudsjett for 2020. 
Kirkevergen rapporterer om utviklingen utover i året. Budsjettet tas opp til revidering ved 
slutten av året. 
 
 
Møtebehandling 
 
Kirkevergen orienterte om hovedsaker i budsjettet. 
 
 
Vedtak  
Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner kirkevergens forslag til driftsbudsjett for 2020. 
Kirkevergen rapporterer om utviklingen utover i året. Budsjettet tas opp til revidering ved 
slutten av året. 
Enstemmig vedtak 
 
[Lagre]  
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Orienteringssaker 
 

 Mandal kirke, status på prosjektet 
Byggeleder fra Multiconsult var til stede under saken og bidro med informasjon. Kirkevergen 
orienterte om planlagt oppstart og pågående forhandlinger. Det er nå avtalt et siste 
forhandlingsmøte ons. 29.01 der bl.a. oppstartsdato skal fastsettes. Det har vært krevende i 
forhold til økonomi, fremdrift og metoder. 
 
 

 Valle og Vigmostad kirke, status på renoveringsarbeid 
Det er nå innhentet priser på arbeidet med renovering av div. vinduer på begge kirkene. 
Oppstart vi skje snarlig. Det er statlig bevilgede midler fra RA (Riksantikvar) som benyttes til 
arbeidene, samt en andel fra egne bevilgede kommunale midler. 


