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Møtedato: 07.10.2020 kl. 17:15 – 19.15 

Møtested: Kirkesenteret i Mandal 

Arkivsak: 19/00012 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 90797670 eller e-post 
or293@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra kirkevergen. 
 
SAKSLISTE   
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 
Orienteringssaker 

x Mandal kirke -  status på prosjektet 
x Valle kirke - orientering om fullført arbeid, maling o.a. 
x Vigmostad kirke – orientering om fullført arbeid og videre planer 
x Spangereid kirke – orientering om arbeidet med 

brannsikring/sprinklingsanlegg 
x Regnskapsrapport pr. 30.09.20 
x Budsjett 2021 – orientering om arbeidet med budsjett og signaler fra 

kommune om kutt i driftsbudsjett. (Vedlagt innspillsdokument til kommunen 
og oppfølgingsnotat til rådmann) 

x Personalsituasjonen – muntlig orientering i møtet 
Saker til behandling 

21/20 20/00092-2 Økonomi og tiltaksplaner 2020-2023, første behandling, 
okt. 2020. 
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Saksframlegg 
For å få til en god plan på nødvendige og ønskede tiltak, større innkjøp og diverse 
vedlikehold er det satt opp en oversikt over det man så lang vet om. Planer er for å kunne 
prioritere de ulike sakene i en riktigst og fornuftig rekkefølge. Dette i forhold til nødvendighet 
praktisk gjennomføringsmulighet og økonomi.  
 
I planen finnes saker som gjerne skulle vært utført tidligere, og saker som kan utsettes. 
Planen er ment å være dynamisk, og kan tas opp til behandling når det er nødvendig. Noen 
tiltak blir utført, mens andre kan bli fremskyndet eller utsatt. Dette vil avhenge av økonomi 
og av praktiske årsaker. 
 
Det er sendt ut informasjon til ansatte og ledere i menighetsrådene der det er bedt om å 
komme med innspill til tiltak. Det som er kommet er i all hovedsak tatt med.  
Nye saker tas inn etter som de måtte dukke opp. 
 
Økonomi er selvsagt en avgjørende faktor i forhold til hva som kan gjennomføres. Noen 
tiltak er slik at de kan komme inn under vanlig drift. Andre kan finansieres ved bruk av fond. 
Noen tiltak er av slikt omfang at det må søkes kommunen om tilskudd. 
 
Fellesrådet bes gjennomgå planen og gjøre prioriteringer. Kirkevergens foreløpige forslag 
legges ved og presenteres i møtet. 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner tiltaksplanen med følgende tiltak for gjennomføring i 
2020 og 2021. Kirkevergen gis fullmakt til å gjennomføre tiltakene, i samarbeid med de 
ansatte (eller andre) som det er naturlig å involvere i den enkelte sak.  Det innhentes 
nødvendig fagkompetanse etter behov.  
 
Forslag til vedtak 
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Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på 
oppdrag fra kunde.  Kundens rettigheter til rapporten er regulert i 
oppdragsavtalen.  Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir 
tredjepart tilgang til rapporten, har ikke tredjepart andre eller større 
rettigheter enn det han kan utlede fra kunden. Multiconsult har intet 
ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på 
annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller 
samtykket til.  Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av 
opphavsrett.  Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen 
bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller 
eventuell annen opphavsrettshaver. 
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RAPPORT  

OPPDRAG Mandal kirke, rehabilitering tårn m.m. DOKUMENTKODE 314044-RAP-MND-014 

EMNE Månedsrapport september 2020 TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Lindesnes kirkelige fellesråd OPPDRAGSLEDER Trond Helleren 
KONTAKTPERSON Øystein Ramstad UTARBEIDET AV Trond Helleren 
  ANSVARLIG ENHET Prosjektstyring Kristiansand 
  

 
 

SAMMENDRAG 
Rapporten inneholder ny informasjon for tre aktuelle forhold: SHA (kap 3), fremdrift (kap. 5) og økonomi (kap. 6). 
 
Total bevilgning 29,3 mill. eks mva 
 
Påløpt pr.  30.09.20 : ca 17,5 mill. eks, mva 
 
Økonomi:  Sluttprognose ihht. budsjettramme. Reserver er innbakt i enkeltaktiviteter i prognosen. Se for øvrig kap. 6. 
 
Fremdrift:  I hovedsak etter plan, lokale tilpasninger etter behov. Se for øvrig kap 5. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mandal kirke, rehabilitering tårn m.m. multiconsult.no 
Månedsrapport INNHOLDSFORTEGNELSE 

 

314044-RAP-MND-014 6. oktober 2020 Side 4 av 7 

INNHOLDSFORTEGNELSE 
 
1 Overordnet ........................................................................................................................................................................... 5 

1.1 Omfang prosjekt ................................................................................................................................................................... 5 
2 Organisering og entrepriser .................................................................................................................................................. 5 

2.1 Organisering i prosjektet ...................................................................................................................................................... 5 
2.2 Entrepriser ............................................................................................................................................................................ 5 

3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ............................................................................................................................................ 5 
3.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) ................................................................................................................................. 5 

3.1.1 Roller ........................................................................................................................................................................ 5 
3.1.2 Uønskede hendelser og skader ................................................................................................................................ 5 
3.1.3 Vernearbeid ............................................................................................................................................................. 5 
3.1.4 Øvrig status .............................................................................................................................................................. 5 

3.2 Sikkerhet i bruk og verdisikring ............................................................................................................................................. 5 
3.2.1 Sikkerhet i bruk ........................................................................................................................................................ 5 
3.2.2 Verdisikring .............................................................................................................................................................. 5 

4 Myndigheter og regelverk ..................................................................................................................................................... 5 
4.1 Kirkerundskrivet, Kulturminneloven m.m. ............................................................................................................................ 5 
4.2 Plan- og bygningsloven ......................................................................................................................................................... 6 

5 Fremdrift .............................................................................................................................................................................. 6 
5.1 Hovedstatus fremdrift .......................................................................................................................................................... 6 
5.2 Detaljer fremdrift .................................................................................................................................................................. 6 

5.2.1 Utført i perioden ...................................................................................................................................................... 6 
5.2.2 Planlagt neste 4 ukene ............................................................................................................................................. 6 

6 Økonomi ............................................................................................................................................................................... 6 
6.1 Hovedstatus økonomi ........................................................................................................................................................... 6 

6.1.1 Bevilget budsjett ...................................................................................................................................................... 7 
6.1.2 Totalt påløpt ............................................................................................................................................................ 7 
6.1.3 Usikkerheter økonomi, arbeidspakker og tilleggsarbeider ...................................................................................... 7 

7 Kvalitet ................................................................................................................................................................................. 7 
7.1.1 Utførelse .................................................................................................................................................................. 7 
7.1.2 Avklaring mot kulturminneansvarlig ........................................................................................................................ 7 

 
 



Mandal kirke, rehabilitering tårn  multiconsult.no 
Månedsrapport september 2020 1 Overordnet 

 

314044-RAP-MND-014 6. oktober 2020 Side 5 av 7 

1 Overordnet 

1.1 Omfang prosjekt  
Ingen endringer 

2 Organisering og entrepriser 

2.1 Organisering i prosjektet 
Ingen endringer 

2.2 Entrepriser 
Ingen endringer 

3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

3.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 

3.1.1 Roller 

Ingen endringer 

3.1.2 Uønskede hendelser og skader 

Ingen hendelser i perioden 

3.1.3 Vernearbeid 

Pågår fortløpende. Vernerunder hver 14. dag. Sikker-jobb-analyse (SJA) utarbeides fortløpende 
etter behov. Utarbeidet for demonteringsarbeider tårn, samt blir utarbeidet for 
montasjearbeider inkl. heising før oppstart. Varslingsplan for ulykker utarbeidet. 

3.1.4 Øvrig status 

Ingen endringer 

3.2 Sikkerhet i bruk og verdisikring 

3.2.1 Sikkerhet i bruk 

Ingen endringer 

3.2.2 Verdisikring 

Ingen endringer 

4 Myndigheter og regelverk 

4.1 Kirkerundskrivet, Kulturminneloven m.m.  
Ingen endringer 
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4.2 Plan- og bygningsloven 
Ingen endringer 

5 Fremdrift 

5.1 Hovedstatus fremdrift  
Fremdrift i rute jfr. gjeldende fremdriftsplan.  

5.2 Detaljer fremdrift 

5.2.1 Utført i perioden  

- Detaljprosjektering/-løsninger konstruksjon og produksjon av arbeidstegninger i hovedsak 
ferdigstilt. Lokale tilpasninger/justeringer mhp. stålbraketter tas fortløpende ved behov. 

- Klargjøring/reparasjon av bjelkelag/sviller 1./2. etg. Pågår.  

- Jekking/oppretting av skjevheter i innertårn ferdig. 

- Produksjon av detaljer utvendige overflater. Vil pågå en tid fremover. 

- Tilvirkning av materialer med ukurante dimensjoner (grove dimensjoner nedskjæres på 
gårdssag). Ferdig. 

- Demontering 2., 3. og 4 etg. tårn, ferdig. 

- Rehabilitering buevindu ferdig 

- Klargjøring/produksjon av ny bærekonstruksjon 2. etg. (klargjøres/tilpasses i arb.telt før 
montasje i tårnet). Pågår 

- Befaring avholdt med RIBiolog mhp. avklaringer omkring behandling og skjøting av eks. 
trevirke som skal stå igjen i konstruksjonen mot nytt treverk. I hovedsak avklart, må påregnes 
noe videre oppfølging underveis. 

5.2.2 Planlagt neste 4 ukene  

- Videre produksjon av detaljer utvendige overflater 

- Sluttføre klargjøring/produksjon av ny bærekonstruksjon 2. etg. og påbegynne samme aksjon 
for 3. etg.  (klargjøres/tilpasses i arb.telt før montasje i tårnet). 

- Montasje av ny bærekonstruksjon 2. etg. 

- Klargjøring/kutting av eks. bjelker/dragere, for lasking. Smøring av Boracol ihht. RIBiologs 
anvisninger. 

6 Økonomi 
Alle oppgitte tall er eks. mva. 

6.1 Hovedstatus økonomi 
Sluttprognose ligger pr. d.d an til å ende rundt budsjettramme. Reserver er i hovedsak bakt 
inn i de enkelte delaktiviteter. Det er fortløpende stram styring på økonomi og fremdrift.  
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6.1.1 Bevilget budsjett 

- Lindesnes kommune: kr. 12 mill. + inntil 4,7 mill. (ekstrabevilgning), totalt 16,7 mill. 

- Staten: kr. 12 mill. 

- Riksantikvaren: kr. 0,6 mill. (Disse kan kun benyttes til klimaskallet/utv. overflater.) 

- Totalt kr. 29,3 mill. 

6.1.2 Totalt påløpt  

Kr. 17 465 517,- 

6.1.3 Usikkerheter økonomi, arbeidspakker og tilleggsarbeider 

- Arbeidspakke 1 og 2 er ferdigstilt. Det er påløpt færre timeverk enn estimert.  

- Det er påløpt høyere kostnader for tilleggsarbeider (timeverk/materialer), økt behov stillas, 
økt behov elektro/lynvern. 

- I hovedsak utlignes besparelser mot økte kostnader på enkeltaktiviteter hverandre.  

7 Kvalitet 

7.1.1 Utførelse 

Bra kvalitet på utførte arbeider 

7.1.2 Avklaring mot kulturminneansvarlig  

Det er jevnlig dialog med Biskopen i Agder/Riksantikvaren, og evt. avklaringer tas fortløpende 
med disse etter behov. Pågår, etter behov. 
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SLUTTRAPPORT  

OPPDRAG Klimaskallsikring Mandal kirke  DOKUMENTKODE 10216378-TVF-RAP-003 
EMNE Sluttrapport – klimaskallsikring 2020 TILGJENGELIGHET Åpen 
OPPDRAGSGIVER Lindesnes kirkelige fellesråd OPPDRAGSLEDER Trond Helleren 

KONTAKTPERSON Øystein F. Ramstad ANSVARLIG ENHET Prosjektstyring 
KOPI Riksantikvaren    

 

SAMMENDRAG 

Multiconsult har bistått Lindesnes kirkelige fellesråd søknad om klimaskallsikringsmidler og 
oppfølging av tiltak på Mandal kirke. Kirken er for tiden under restaurering og tiltakene det ble søkt 
om tilskudd til er deler av den totale rehabiliteringen av tårnet. Ferdigstillingen av rehabiliteringen 
vil være siste kvartal 2021. Multiconsult bistår med prosjektledelse og byggeleder for 
rehabiliteringen.  
Tiltakene er utført av Tradisjonsbygg Sør bortsett fra restaureringen av det store buevinduet som er 
utført av Turid og Alf Rune Vrålstad.  
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1 Prosjektet 
Det ble avholdt et møte hos i Riksantikvarens lokaler den 23. oktober 2019 hvor Terje de Groot, 
Kristina Woll Lunke og Harald Ibenholt fra Riksantikvaren og Tanja Røskar fra Multiconsult på vegne 
av Lindesnes Kirkelige fellesråd deltok. Teamet på møtet var spørsmål vedrørende de utlyste 
klimaskallsikringsmidlene.  

Da Mandal var, og er fremdeles, under rehabilitering ble det søkt om midler til forberedelser av 
utbedring av tiltak. Dvs. utbedringer/reproduksjoner av klimaskalldeler som skal monteres tilbake i 
kirkens hovedfasade når tårnet er reetablert og kledning m.m. tilbakeført. Pr i dag er kirkens fasade 
kun reisverk, delvis utmurt, dekket av stillas med plastdekke.  

Følgende kostnadsoverslag ble lagt til grunn for søknaden: 

x Anslagsvis ca 6 – 800 lm bord kan risikeres skiftet ref. info entr, (ikke endelig avklart): 500 
kr/lm x 700 lm = kr. 350 000,- 

x Utskiftning ornamenter/hjørneklossser o.l.: mengder ikke avklart men anslått ca 150 lm: 
600 kr/lm x 150 = kr 90 000,-  

x Utskiftning takbord tårn (mye råteskader): anslått 80 lm. pr. takflate: 4 X 80 x 350 Kr/lm = 
kr. 112 000,-  

x Utskifting gamle og dårlige beslag inkl. montasje = kr. 200 000,-  
x Restaurering stort buevindu i frontfasade = kr. 150 000,- 
x Oppgradering av klimaskall, utlekting og duk, frontvegg, tårnvegg, tårntak: anslagsvis ca 450 

m2 x 240 kr/m2 = kr. 108 000,-  
x Utskifting kors = kr. 20 000,-  

 

Sum klimaskallutbedringer/vedlikehold: = kr. 1 030 000,- eks. mva 

Søknadsbeløpet fra Riksantikvaren var 600.000,- som ble bevilget.  

2 Mandal kirke  
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Mandal kirke er en langkirke i Mandal i Vest-Agder. Den er Norges største trekirke, har 1 800 
sitteplasser og er et av de største trebygningene i Norge. Kirken ble bygget etter bybrannen i 1810, 
tatt i bruk i 1819 og offisielt åpnet i 1821. 

Utvendig er kirken kledd med tre-kledning, og regnes derfor som en trekirke.  
 
Konstruksjonen er sårbar fuktteknisk.  De oppståtte skadene skyldes soppangrep som følge av fukt i 
konstruksjonene. Det antas at fuktproblemet har oppstått dels grunnet lekkasjer i tårntaket og dels 
grunnet inntrengning av fukt gjennom spekker og utettheter i panelkledning og dårlige 
beslagsløsninger ved slagregn. Siden panelkledningen ligger helt tett inntil murverket, uten lufting 
eller et beskyttende sjikt, vil fukt fra slagregn trekkes direkte inn i murverket. Uttørking vil også skje 
saktere grunnet manglende lufting, og da spesielt på skyggesiden av tårnet. Som kjent er 
vedvarende fukt, kalk og treverk en dårlig kombinasjon, som skaper gode vekstvilkår for bl. annet 
ekte hussopp. 
 
Råteskadene er meget omfattende og har angrepet tårnets bærende konstruksjoner, som består av 
utmurt bindingsverk. Både sviller/reimer, stolper og skråavstivere har store skader. 
Det har vært lekkasjer i tårntaket og inn i veggkonstruksjonene gjennom utettheter i panelkledning 
og dårlige beslag. 

3 Fotodokumentasjon 
 

Før restaurering  

 

Mandal kirke, tegninger fa 
Riksantikvarens arkiv.  
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Kirkens hovedfasade før 
rahbiliteringsarbeidet startet. 
Det store buevinduet ble tatt 
ut og lagt i kasse som en del av 
rehabiliteringen av tårnet. 
Kassen ble fraktet til Vrålstad 
sitt verksted på Konsmo hvor 
det ble restaurert.  

 
Under restaurering 

 

Hovedfasaden - dagens 
situasjon med tildekt stillas, 
byggheis og med byggtelt i 
forkant.  

Pr. 30.9.2020 er tårnet helt 
demontert.  

 

4 Utførte tiltak med regnskap 
Liste over utførte tiltak med regnskap samt planlagte tiltak (reetablering o.l.) uten regnskap.  
  



Mandal kirke, rehabilitering tårn
Klimaskallmidler - dokumentasjon pr. 01.10.20 Dato: 01.10.2020

Totalt bevilget: kr. 600 000,- (60 % av 1 000 000,-)

Påløpt:
Aktivitet: Forklarende tekst: Enhet: Enhetspris: Mengde: Sum:

Innkjøp matr.
Innkjøpskostnader nye materialer (kjerneved), erstatning for råteskadde materialer 

som må skiftes:

Kledningsbord lm 42 400 16 800                 

2,5 " x 6 ": vertikale planker (fom. hovedtak tom. gesims tårntak), utv. 

overgang/sprang 4./5. etg., planker rundt luker 5. etg., hjørnepynteklosser 4./5. 

etg., pynteklosser rundt luke 5. etg. lm 88 1019 89 672                 

Pannebord: 28x150 mm, tårntak lm 45 26 1 170                   

Lekter (akse A + tårn): 26 x 100 mm lm 22 600 13 200                 

Dobbel taktro: 1,5" x 6" (pga. fasettskifer) lm 50 504 25 200                 

Nytt kors 11 " x 11 " lm 1100 10 11 000                 

Nedskj. Nedskjæring på sag av grove dimesjoner til mindre dimensjoner/lekter:

Frakt tur/retur til sag, inkl. påslag, rigg og timeverk sagfører RS 26160 1 26 160                 

Timeverk arbeid TB, klargjøring/sortering m.m.  inkl. rigg t 566 104,5 59 150                 

Demontering, 
bearbeiding

Arbeid med demontering (bla. fakt. 032), nedfrakt fra stillas, oversikt/behov nye 

matr., sortering, bearbeiding av overflater, skjæring av spor, falser o.l. (klargjøring 

til montasje) t 566 316 178 856              

Vertikale hjørnebord 4 sider tårn (klargjort til montasje): t 566 149 84 334                 

Pynteklossser: ikke påbegynt t

Remontering/montasje: ikke påbegynt t

Festemidler Ikke påbegynt RS

Remontering: ikke påbegynt t



Innkjøp vindsp. Ikke påbegynt RS

Montasje: ikke påbegynt t

Innkjøp beslag, 
takrenner/nedløp Ikke påbegynt RS

Remontering: ikke påbegynt t

Buevindu Arbeid med demontering, innkassing og transport til mellomlagring (anslått): t 566 16 9 056                   

Halleie lagring buevindu (del av totalleie, anslag 400,- mnd. 30 mnd) RS 400 30 12 000                 

Frakt tur/retur til rehabilitering RS 5400 1 5 400                   

Rehabiliteringskostnader RS 48500 1 48 500                 

Remontering/montasje: ikke påbegynt t

Utskifting kors Kostnader kran, ikke påbegynt RS

Remontering: ikke påbegynt t

Øvrig remontering: Kledning, pannebord, taktro, lekter, arbeid  luker m.m.: ikke påbegynt t

Stillas 
Stillasleie, mnd-pris fasade/tårnstillas ca 70 000,- anslår stillaskostn tårn/delvis 

fasade til ca 1/3 av dagens stillaskostn, tre mnd. RS 23000 3 69 000                 

Opprigg/transport stillas: anslag av hovedstillas 1/3: RS 50000 1 50 000                 

Nedrigg/transport stillas: anslag av hovedstillas 1/3: ikke påbegynt RS

Adm (PL/BL) Administrasjon RS 32396 2 64 792                 

Administrasjon: ikke påbegynt RS -                       

SUM: 764 290              
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5 Bilder 
Side 1 - Øystein F. Ramstad 

Side 2 – CC Wikipedia 

Side 4 topp – CC Wikipedia 

Side 4 bunn – Tanja Røskar  

Side 5 – Riksantikvaren  
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SLUTTRAPPORT  

OPPDRAG Klimaskallsikring Valle kirke  DOKUMENTKODE 10216378-TVF-RAP-001 
EMNE Sluttrapport – klimaskallsikring 2020 TILGJENGELIGHET Åpen 
OPPDRAGSGIVER Lindesnes kirkelige fellesråd OPPDRAGSLEDER Tanja Røskar 

KONTAKTPERSON Øystein F. Ramstad ANSVARLIG ENHET  Seksjon for landskap, 
areal og utredning  

KOPI Riksantikvaren   
 

SAMMENDRAG 

Multiconsult fikk i oppdrag av Lindesnes kirkelige fellesråd å bistå med prosjektledelse i forbindelse 
med utbedringer på Valle og Vigmostad kirker iht. søknad og etterfølgende tildeling av 
klimaskallsikringsmidler fra Riksantikvaren.  
Arbeidene på Valle kirke ble utført av Vigeland Bygg AS med Alf Rune og Turid Vrålstad som 
underleverandør på restaurering av vinduene. Rådgiver for antikvarisk gjennomføring var 
tradisjonshåndverker Torgeir Haraldstad, Agder Restaurering.  
Det ble gjort tiltak på vinduer, tak, dører og kledningsbord.  
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1 Sammendrag – arbeider og økonomi 
I etterkant av tildeling av midler til klimaskallsikring i Valle og Vigmostad kirker har følgende arbeid 
blitt gjennomført pr. 30.9.2020: 

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 samt loftvindu i 

gavl. 
x Fjerning av pipe over taket i sakristiet.  
x Restaurering, skraping og maling av hoveddøren.  
x Skraping og maling av de utvendige vinduskarmene på de restaurerte vinduene og dørene.  
x Skraping, vasking og maling av hele kirka.  
x Restaurering, skraping og maling av rundt vindu på gavlvegg mot nord.  
x Utskiftning av blybeslag i overgangen mellom tak og tårn. 

 

Sluttregnskapet viser at sluttsummen for alle tiltakene ble kr. 872.818,-.  
Den prosentvise fordelingen av kostnadene ble ved klimaskallsikrings-prosjektets avslutting slik : 
x Riksantikvaren 49 %  
x Lindesnes kirkelige fellesråd 51 %.  

2 Valle kirke  
Valle kirke ligger i Lindesnes 
kommune. Den er bygget i 
tre og ble oppført i 1793. 
Kirken har korsplan og 600 
sitteplasser. Kirken er 
automatisk listeført. 
Arkitekt: prost Saxe 

 
 

 

 

 

 

 

 

Valle kirke ble invitert til å søke Riksantikvaren om midler til klimaskallsikring på grunnlag av 
tilstandsvurderingen som ble registrert i Kirkebyggdatabasen i Kirkekontroll 2017. Det var 
råteskader på store deler av kirkebygget, den sydlige fasaden er særlig utsatt og det ble derfor søkt 
om midler til restaurering av vinduer og dør mot syd samt utbedring av områder i kledningsbordene 
på samme fasade, hvor disse hadde råtnet bort. Det runde vinduet på nordre fasade var også i 
svært dårlig stand. Prosjektet ble utvidet etter hvert som arbeidene skred fremover. Resterende 
kostnader til tiltak ble dekket av midler fra Lindesnes kirkelige fellesråd   
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3 Utførte tiltak 
Følgende tiltak har blitt gjennomført på kirken: 

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 samt loftvindu i gavl. 
x Fjerning av pipe over taket i sakristiet.  
x Restaurering, skraping og maling av hoveddøren.  
x Skraping og maling av de utvendige vinduskarmene på de restaurerte vinduene og dørene.  
x Skraping, vasking og maling av hele kirka.  
x Restaurering, skraping og maling av rundt vindu på gavlvegg mot nord.  
x Utskiftning av blybeslag i overgangen mellom tak og tårn. 

 
Utvidelsene og endringene i prosjektet har vært gjort i dialog med Agder og Telemark 
bispedømmeråd og Riksantikvaren.  
 
I tillegg til tiltakene listet ovenfor er det også utført to befaringer for fremtidige tiltak:  
 
x Inspeksjon av kobbettak på tårnet. 

� Det skal innhentes tilbud på tetting av gliper mellom kobberplatene. 
x Befaring og vurdering av skader i sydvestre hjørne (bak orgelet). 

� Prosjektering av sikring er ikke igangsatt.  
  
Tømrerarbeidet er utført av Vigeland Bygg AS med tradisjonshåndverker Torgeir Haraldstad som 
rådgiver og veileder for antikvarisk gjennomføring. Vinduer og dører ble restaurert av Turid og Alf 
Rune Vrålstad og malejobben ble utført av Malerbua Farsund.  
 
Multiconsult ved Tanja Røskar har hatt prosjektledelsen.   
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4 Fotodokumentasjon 
 

Før restaurering (fotografert 28. oktober 2019/TR) 

 

Fasade mot syd 

 

Detalj gavlvegg mot syd med 
rampe og sidedør. 

 

Tårnet og hoveinngangen. 
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Syd-østre hjørne på fasade mot 
syd. 

 

Midlertidig sikring av syd-vestre 
hjørne mellom kirken og tårnet.  

  

Under restaurering (TR/LV) 

 

Det ble satt opp stillaser på tårnet 
for å få tilgang på overgangen 
mellom taket på kirka og tårnet. 
Dette var et område som ble 
utbedret. Det gamle blybeslaget 
var nedbrutt og ikke tett.  
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Begge de runde vinduene, mot 
nord og mot sør, ble tatt ut og 
restaurert. Det var en del 
råteskader i både vinduene og 
omrammingen.  

 

Alle vinduene på kirken ble tatt ut 
og restaurert på Vrålstads verksted 
på Konsmo, bortsett fra vinduene i 
sakristiet og på nordre fasade. 
Disse vinduene ble skrapt, malt og 
kittet opp igjen in-situ. Det ble også 
byttet ut to sprukne glass av nyere 
dato på vinduer mot nord. 

 

De lysere bordene er nye 
kledningsbord som erstatter bord 
med råteskader.  
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Restaurert vindu satt tilbake før 
karmen er restaurert.  

 

Ny-restaurert dør og nye 
kledningsbord (2 stk.) før veggen 
ble skrapet, vasket og malt.  

 
 

Reparasjon av av dårlig overlapp 
mellom tårnet og taket. Det gamle 
nedbrutte blyet ble erstattet med 
nytt.  
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Sakristiet med pipe. Pipen hadde 
ingen funksjon lenger og var et 
svakt punkt som skapte 
fuktproblemer.  

  

Etter restaurering (september 2020/TR) 

 

Hoveddør og tårn. 

 

Sideinngang med rampe.  
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Rundt vindu mot syd. 

 

Dør og loftsluke i sakristiet.  

 

Nordre fasade. Det lysere feltet på 
sakristitaket er nye takstein der 
pipen har blitt fjernet til under 
taket.  

 

  



   multiconsult.no 

  

 

10216378-TVF-RAP-001 2020 Side 10 av 11 

5 Budsjett og regnskap 
Det opprinnelige kostnadsoverslaget som lå til grunn for søknaden til Riksantikvaren var basert på 
en tilstandsrapport utført i 2017.  

Kostnadsoverslag søknad: 
Restaurering av vinduer - 
syd 

8 vinduer @ kr. 50.000,- inkl. 
demontering, restaurering og 
remontering 

 400.000,- 

Restaurering av dør - syd Demontering, restaurering og 
remontering 

  50.000,- 

Restaurering vindu - nord Samme som vinduer på sydlig 
fasade 

  50.000,- 

Utbedring av 
kledningsbord 

Estimat 
 

 200.000,- 

Rigg og drift Stillasleie og lift til vindu på nordre 
fasade 

  20.000,- 

Sum total  720.000,- 
 
Gjennom å inngå gode avtaler med leverandører og koordinering av tiltak på både Valle og 
Vigmostad kirker var det mulig å få utført mange flere tiltak enn planlagt. Det ble avklart med 
Riksantikvaren at de endrede og nye tiltakene kom inn under tiltak som sikret klimaskallet.  
 
Sluttregnskapet inkludere alle fakturaer mottatt og betalt innen 30.9.2020. Den prosentvise 
fordelingen av kostnadene ble ved klimaskallsikrings-prosjektets avslutting slik : 
x Riksantikvaren 49 %  
x Lindesnes kirkelige fellesråd 51 %.  

 
Sluttregnskap (pr. 30.9.2020): 
Beskrivelse Ut Inn 
Håndverksarbeider 11.250,-  
Håndverksarbeider 19.050,-  
Håndverksarbeider 127.022,-  
Håndverksarbeider 260.705,-  
   
Sum 418.027,-  
   
Prosjektledelse 64.791,-  
Maling 390.000,-  
   
Total ut 872.818,-  

   
Tilskudd RA  430.000,- 
Lindesnes kirkelige fellesråd 442.818,- 

   
Total inn   872.818,- 
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6 Kilder 
x Valle kirke 200 år. 
x Riksantikvaren. 
x Nasjonalbibliotekets bildearkiv. 

 

Alle foto: Tanja Røskar/Multiconsult (TR) og Leif Vinsjevik/Vigeland bygg (LV) hvis ikke annet er 
nevnt. 

Bilde side 2 og 3: Nasjonalbiblioteket 
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SLUTTRAPPORT  

OPPDRAG Klimaskallsikring Vigmostad kirke  DOKUMENTKODE 10216378-TVF-RAP-002 
EMNE Sluttrapport – klimaskallsikring 2020 TILGJENGELIGHET Åpen 
OPPDRAGSGIVER Lindesnes kirkelige fellesråd OPPDRAGSLEDER Tanja Røskar 

KONTAKTPERSON Øystein F. Ramstad ANSVARLIG ENHET Seksjon for landskap, 
areal og utredning  

KOPI Riksantikvaren    
 

SAMMENDRAG 

Multiconsult fikk i oppdrag av Lindesnes kirkelige fellesråd å bistå med prosjektledelse i forbindelse 
med utbedringer på Valle og Vigmostad kirker iht. søknad og etterfølgende tildeling av 
klimaskallsikringsmidler fra Riksantikvaren.  
Arbeidene på Vigmostad kirke ble utført av Vigeland Bygg AS med Alf Rune og Turid Vrålstad som 
underleverandør på restaurering av vinduene. Rådgiver for antikvarisk gjennomføring var 
tradisjonshåndverker Torgeir Haraldstad, Agder Restaurering.  
Det ble gjort tiltak på vinduer, dører, takrenner, tårntaket og kledningsbord.  
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1 Sammendrag – arbeider og økonomi 
I etterkant av tildeling av midler til klimaskallsikring i Valle og Vigmostad kirker har følgende arbeid 
blitt gjennomført pr. 30.9.2020: 

x Restaurering, skraping og maling av alle vinduene i kirka. 
x Skraping og maling av de utvendige vinduskarmene på de restaurerte vinduene og dørene.  
x Utskiftning av plasttakrenner og -nedløp med takrenner og nedløp med skarpe bend 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, vasking og maling av kirka.  

 

Sluttregnskapet viset at sluttsummen for alle tiltakene ble kr. 1.355.419,- 
Den prosentvise fordelingen av kostnadene ble ved klimaskallsikrings-prosjektets avslutting slik : 
x Riksantikvaren 42 %  
x Lindesnes kirkelige fellesråd 58 %.  

2 Vigmostad kirke  
Vigmostad kirke er 
en korskirke fra 1848 som 
ligger i Lindesnes 
kommune i Agder fylke.   

Kirken er i tre og har 400 
plasser. Sogneprest Nils 
Jensson Lassen var 
byggherre for kirken 
etter typetegning laget av 
arkitekt Hans D.F. 
Linstow. Kirken er 
automatisk listeført.  

 
 
 

 

 

 

Vigmostad kirke ble invitert til å søke Riksantikvaren om midler til klimaskallsikring på grunnlag av 
tilstandsvurderingen som ble registrert i Kirkebyggdatabasen i Kirkekontroll 2017. Skadene på kirka 
hadde eskalert siden 2017 og det hadde bl.a. blitt avdekket store råteskader på de fleste delene av 
kirkens klimaskall som hadde utviklet seg videre. Det ble søkt om midler til å restaurere vinduer og 
dører, men prosjektet ble utvidet etter hvert som arbeidene skred fremover. Resterende kostnader 
til tiltak ble dekket av midler fra Lindesnes kirkelige fellesråd.  
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3 Utførte tiltak 
Følgende tiltak har blitt gjennomført på kirken: 

x Restaurering, skraping og maling av alle vinduene i kirka. 
x Skraping og maling av de utvendige vinduskarmene på de restaurerte vinduene og dørene.  
x Utskiftning av plasttakrenner og -nedløp med takrenner og nedløp med skarpe bend 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, vasking og maling av kirka.  
 
Utvidelsene og endringene i prosjektet har vært gjort i dialog med Agder og Telemark 
bispedømmeråd og Riksantikvaren.  
 
I tillegg til tiltakene listet ovenfor er det også utført to befaringer for arbeid som skal utføres i løpet 
av høsten/vinteren 2020/21: 
 
x Befaring og vurdering av skader i knutepunktene mellom tak/himling og vegger i koret. 

� Prosjektering av sikring startet.  
x Befaring og vurdering av skader i konstruksjonen på vestre side av korsarm mot syd.  

� Arbeidet med restaurering av laft samt tilbakeføring av kledning der den er 
fjernet og utskiftning av råtne vannbord vil ha oppstart 12. oktober, det er 
forventet at arbeidet vil ta 4-5 uker (tidsrom, ikke kontinuerlig arbeid). 

 
Tømrerarbeidet er utført av Vigeland Bygg AS med tradisjonshåndverker Torgeir Haraldstad som 
rådgiver og veileder for antikvarisk gjennomføring. Vinduer og dører ble restaurert av Turid og Alf 
Rune Vrålstad og malejobben ble utført av Malerbua Farsund.  
 
Multiconsult ved Tanja Røskar har hatt prosjektledelsen.   
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4 Fotodokumentasjon 
Før restaurering (fotografert 28. oktober 2019/TR) 

 

Fasade mot syd.  

 

Del av sydlig fasade. 

 

Hoveddør. 
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Sakristiet.  

 

Nordre fasade.  

 

Del av sydlig fasade.  
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Buevindu mot syd.  

 

Detalj av tilstand på maling på 
nordre fasade.  

  

Under restaurering (TR/LV) 

 

Alle vinduene i kirka ble tatt ut 
bortsett fra buevinduene som 
hadde vært restaurert av 
Vrålstad tidligere.  
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Leid Vinsjevik, daglig leder 
Vigeland Bygg AS, på befaring 
under uttagingen av vinduene. 
Vinduene ble transportert til 
Vrålstads verksted i Konsmo 
for restaurering og maling.  

 

Del av fasade mot nord med 
vinduene tatt ut.  

 

Det ble montert stillas rundt 
tårnet i forbindelse med 
arbeidet med takrenner og 
nedløp samt reparasjonene på 
tårntaket.  
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Dronefoto av tårntaket før 
fjerning av skifer. Skiferen var 
svært nedbrutt og hadde 
mange brudd/skader. Det ble 
kjøpt inn dråpeskifer i samme 
størrelse som ble tatt ned fra 
et tak i Konsmo.  

 

Når skiferen ble fjernet ble det 
tydelig at det var råteskader i 
lektene og at bly-beslaget var 
ødelagt. Begge delen ble skiftet 
ut med likt materiale.  

 

Detalj av spiret.  
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Detalj som tydelig viser 
tilstanden på maling på nordre 
fasade samt de nye nedløpene 
i sink.  

  

Etter restaurering (september 2020/TR) 

 

Takrenne og nedløp, med 
skarpe bend, i sink.  

 

Nyrestaurert sidedør. 
Tilbakeføring av karmen rundt 
sidedøren er et av tiltakene 
som skal utføres 
høsten/vinteren 2020/21.  
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Detalj av nyrestaurerte vinduer 
og karmer.  

 

Sydlig fasade.  
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5 Budsjett og regnskap 
Det opprinnelige kostnadsoverslaget som lå til grunn for søknaden til Riksantikvaren var basert på 
en tilstandsrapport utført i 2016.  

Kostnadsoverslag søknad: 
Restaurering av vinduer og dører. Basert på estimat fra 2016 inkl. økt 

arbeid/material pga nedbryting.  
500.000,- 

Utvendig varevindu på rundt 
vindu mot sør. 

Produksjon og montering.  20.000,- 

Utbedring av kledningsbord og 
noe laft rundt vinduer. 

Estimat. 400.000,- 

Rigg og drift. Stillasleie og lift til varevindu.  30.000,- 
Total 950.000,- 

 
Gjennom å inngå gode avtaler med leverandører, gjenbruk av bygningsmaterialer og koordinering 
av tiltak på både Valle og Vigmostad kirker var det mulig å få utført mange flere tiltak enn planlagt. 
Det ble avklart med Riksantikvaren at de endrede og nye tiltakene kom inn under tiltak som sikret 
klimaskallet.  
 
Sluttregnskapet inkludere alle fakturaer mottatt og betalt innen 30.9.2020. Den prosentvise 
fordelingen av kostnadene ble ved klimaskallsikrings-prosjektets avslutting slik : 
x Riksantikvaren 42 %  
x Lindesnes kirkelige fellesråd 58 %.  

  
Sluttregnskap (pr. 30.9.2020): 
Beskrivelse Ut Inn 
Håndverksarbeider 18.9262,-  
Håndverksarbeider 54.1366,-  
   
Sum 730.628,-  
   
Prosjektledelse 64.791,-  
Maling 560.000,-  
   
Total ut 1.355.419,-  

   
Tilskudd RA  570.000,- 
Lindesnes kirkelige fellesråd 785.419,- 

   
Total inn   1.355.419,- 
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6 Kilder 
x Torbjørn Ougland: Vigmostad kirke 150 år. 
x Riksantikvaren. 
x Nasjonalbibliotekets bildearkiv. 

 

Alle foto: Tanja Røskar/Multiconsult (TR) og Leif Vinsjevik/Vigeland bygg (LV) hvis ikke annet er 
nevnt. 

Bilder side 2 og 12: Nasjonalbiblioteket 

Bilde side 3: Riksantikvaren 

 



Statusrapport på kirkene i Lindesnes, pr. 30.09.2020 
 
 
 
Valle  

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 samt loftvindu i 

gavl. 
x Fjerning av pipe over taket i sakristiet.  
x Restaurering, skraping og maling av hoveddøren.  
x Skraping og maling av de utvendige vinduskarmene på de restaurerte vinduene og dørene.  
x Skraping, vasking og maling av hele kirka.  
x Restaurering, skraping og maling av rundt vindu på gavlvegg mot nord.  
x Inspeksjon av kobbettak på tårnet. 

o Det må innhentes tilbud på tetting av gliper mellom kobberplatene. 
x Befaring og vurdering av skader i sydvestre hjørne (bak orgelet). 

o Prosjektering av sikring er ikke igangsatt.  
Vigmostad 

x Restaurering, skraping og maling av alle vinduene i kirka. 
x Skraping og maling av de utvendige vinduskarmene på de restaurerte vinduene og dørene.  
x Utskiftning av plasttakrenner og -nedløp med takrenner og nedløp med skarpe bend 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, vasking og maling av kirka.  
x Befaring og vurdering av skader i knutepunktene mellom tak/himling og vegger i koret. 

o Prosjektering av sikring startet.  
x Befaring og vurdering av skader i konstruksjonen på vestre side av korsarm mot syd.  

o Arbeidet med restaurering av laft samt tilbakeføring av kledning der den er fjernet og 
utskiftning av råtne vannbord vil ha oppstart 12. oktober, det er forventet at arbeidet 
vil ta 4-5 uker (tidsrom, ikke kontinuerlig arbeid). 

Spangereid 
Det var befaring med Olaf Steen og Einar Karlsen fra Riksantikvaren fredag 18. september i 
forbindelse med tilskuddet på 1,4 millioner som kirken har mottatt til utvendig branndeteksjon og 
innvendig sprinkling. Forskjellige løsninger ble diskutert. Utvalgte firmaer med kompetanse på 
brannsikring i fredede bygninger vil bli invitert til tilbudsbefaring i løpet av uke 41/42.  
Det er behov for utbedringer i konstruksjonen i empir-/tredelen av kirka. Erfaringer gjort fra Valle og 
Vigmostad tilsier at det bør gjøres en ny vurdering av omfang og kostnader.  
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Søknad/innspill til budsjett 2021 for Lindesnes kirkelige fellesråd –  
oppdatert med nye kalkyler for Valle kirkegård 

 
«Kirkeloven § 15 første ledd: 
Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: 
a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,  
b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,  
c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av 
kirkelig fellesråd,  
d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,  
e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,  
f) utgifter til kontorhold for prester.  
 
Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk 
og andre kirkelige tiltak i soknene. 
Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen 
forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er 
tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.» 
 
For budsjett for 2021 foreslår vi samme rammeoverføringene som i 2020 pluss påslag som 
kompensasjon for lønns- og prisvekst. Tilskudd til kirkegårdsdrift i Marnardal, samt kontorhold, til 
sammen kr 14.878.251,-.   
 
            Forslag budsjett 2021  Budsjett 2020   

10 Lønn og sosiale utgifter (010-099)                           14 161 827           13 925 100   

11 Kjøp av varer og tjenester (100-299)                           5 497 450             5 426 900   

12 Refusjoner/overføringer (300-389+429)                                75 975                   75 000   

Økning tilskudd kirkegårdsdrift                              380 000                285 000   

Økning tilskudd kontorhold                                     80 000                   60 000   

1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659) -                      2 100 000  -         2 100 000   

3 Refusjoner/overføringer (700-789)    -                          775 000  -             775 000   

5 Statlige tilskudd (800-829)     -                      2 342 000  -         2 342 000   

17 Renteinntekter og utbytte (900-909)    -                          100 000  -             100 000   

6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839) -                    14 878 251  -       14 455 000   

 
NB! Dette gjelder for ordinær drift. Se videre innspill/søknad for andre utgifter for 2021. 
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Vedr. eventuelle besparelser. 
 
Lindesnes kirkelige fellesråd er en forholdsvis liten organisasjon med lovpålagte samfunnsoppgaver. 
Vi har totalt ca. 15 årsverk som er finansiert av kommunen. Vi har fortsatt samme bemanning med tre 
kirkekontor som skal bemannes, 9 kirkebygg og kirkegårder som skal betjenes.  Administrasjonen har 
i perioder måtte leie inn ekstra vikar for å være ajour. Vi har fra sept. 2020 kun fast bemanning som 
opplever et stort arbeidspress. Etter sammenslåingen kan vi så langt ikke se noen spesielle muligheter 
for besparelser. Kun mindre kutt i bevilgninger vil gi store utfordringer for fellesrådet. 
 
 
 
 
Budsjett, andre tiltak. 
 
Tilstandsrapporter for kirkene i Marnardal 
Kirkene i Marnardal ser i hovedsak ut til å være i god stand. Kommunestyret og fellesrådet i 
Marnardal har gjennom de siste år fulgt opp løpende vedlikehold. Dette i samarbeid med kommunens 
ingeniør.  Det er bevilget midler til dette hvert år. Dette har også vært tilstrekkelig til utvendig maling 
av kirkene. Det er imidlertid ikke blitt gjort tilstandsrapport av profesjonelle på noen av kirkene. Ut i 
fra erfaringer, vil det være en god investering å få profesjonell (biolog) undersøkelse og vurdering 
med rapport på alle tre kirkene. Det kan vise seg å være en fornuftig investering.  
 
Det søkes derfor om kr. 150.000,- til å få gjort tilstandsrapporter på Øyslebø, Laudal og 
Bjelland kirke. 
 
 
Automatiske ringeanlegg til Bjelland og Laudal kirke 
Tidligere Marnardal kommune bevilget midler til automatisk ringeanlegg til Bjelland og Laudal kirke. 
Totalt kr.400.000,-. Dette prosjektet ble ikke fullført i 2019. Dette fordi RA (Riksantikvaren) hadde 
lang saksbehandlingstid. Det er nå ønskelig å fullføre dette arbeidet. Vi kan ikke se at pengene til 
dette er overført til fellesrådet. Vi ber derfor om oppdatert informasjon om denne bevilgningen, og at 
pengene blir overført til fellesrådet, slik at vi nå kan fullføre prosjektet. 
 
 
Utvendig maling av Mandal kirke 
Renoveringen av Mandal kirke, prosjekt 7001, er nå i rute både på fremdrift og økonomi. Prosjektet 
omfatter total renovering av tårnet, herav innvendig konstruksjon og utvendig. Prosjektet er nå 
beregnet sluttført i september 2021, innenfor budsjett. Dette også i tide til Mandal kirkes 200 års 
jubileum som skal markeres med jubileumsgudstjeneste 28. november 2021. 
 
Kirken har imidlertid et stort behov for å bli malt utvendig. Tårnet med omliggende vegg mot syd vil 
få tilbakeført delvis gammel kledning og noe midlertidig kledning. Dette vil være malt. Når det 
gjelder resten av kirken, begge langvegger og bakvegg mot nord, så omfattes ikke maling av dette i 
pågående prosjekt. Det vil være et stort løft for kirken å bli malt utvendig og i sin helhet før jubileet. 
Slik kirken fremstår i dag er svært uheldig. Det er ikke innhentet pris på dette, men et anslag fra 
kvalifisert firma er ca. 1,5 mill. Dette inkluderer de utvendige veggene og vinduer. Det vil være av 
stor betydning for Mandal by og befolkningen at vi igjen får en flott kirke å vise frem og være stolte 
av. 
Vi søker derfor kommunen om bevilge kr. 1.500.000,- til utvendig maling av Mandal kirke. 
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Gjenstående arbeid med råteskader på Mandal kirke 
 
Det må også minnes om at det gjenstår betydelige råteskader som må repareres. Mest kritisk i syd-
østre hjørne. Dette følges opp fra fellesrådets side med søknader på de midler som kommer fra statlig 
side. At det arbeides med OVF (Opplysningsvesenets fond), gir grunn til optimisme men ligger en 
stund frem i tid. 
 
Utdrag fra OVF nettside: 
«Stortingets Familie- og kulturkomité har enstemmig sluttet seg til hovedtrekkene i 
stortingsmeldingen om OVF. 

 Publisert 25.03.2020 
Hovedtrekkene i Stortingsmelding St.29 (2018-2019) innebærer at fondet skal deles mellom staten og 
Den norske kirke. Det er verdier med særlig kirkelig betydning som skal overføres til kirken. Staten 
blir eier av øvrige eiendeler i OVF.  

Like store verdier som overføres til staten, skal brukes til istandsetting og sikring av de kulturhistorisk 
viktige kirkebyggene. OVF vil i tiden fremover bidra aktivt i de påfølgende prosessene.» 

Som ansvarlig for finansieringen av vedlikehold har kommunen her en viktig rolle, både politisk og 
administrativt for å påvirke bevilgende myndighet for å utløse midler som kan gjøre det mulig å bli 
helt ferdige med renoveringen av Mandal kirke. 
 
 
Spangereid, Valle og Vigmostad kirke 
Det er utført en god del arbeid på disse kirkene. Det ble bevilget statlige midler til klimaskall/sikring 
som i 2020 er brukt til reparasjoner og sikring av tak i Spangereid kirke. På Valle og Vigmostad er 
samtlige vinduer og dører renovert, det er utført takreparasjoner, byttet til nye takrenner samt at begge 
kirkene er malt utvendig. Fellesrådets egenandel ble dekket av tidligere bevilgede midler fra 
Lindesnes kommune. Det gjenstår fortsatt ganske store råteskader. Det vil det trengs ytterligere 
bevilgninger til og bør tas med i kommunens planer. 
 
Vedlikehold på kirker generelt 
For øvrig nevnes det at det arbeides med en vedlikeholdsplan for kirkene (og kapell) i Lindesnes 
kommune. 
Denne vil etter hvert bli et hjelpemiddel for fellesråd og kommune i økonomiplanlegging i årene 
fremover og gi en pekepinn på årlige kostnader for kirkevedlikehold. Med 9 kirkebygg vil et «vanlig» 
intervall for maling tilsi at det må males en kirke hvert år i snitt. Dette alene gir en årlig kostnad på et 
sted mellom kr. 500.000,- og 700.000,-.  
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Valle kirkegård 
Planleggingsarbeidet for oppgradering/utvidelse av Valle kirkegård har pågått siden 2016, og 
nærmer  seg nå endelig godkjenning og oppstart av praktisk gjennomføring. Det skal bygges 
driftsbygning med garasje til utstyr, verksted og personalrom og tilrettelegge tilstøtende uteområde. 
Arkeologiske utgravinger må gjennomføres før opparbeidelse av selve gravplassen kan starte.  Det er 
så langt bevilget kr. 11. mill. til prosjektet.  Dette vil ikke dekke ferdig prosjekt. Kalkyler er nå 4 år 
gamle. Kommunen må påregne ytterligere bevilgninger for å ferdigstille prosjektet. 
 
De nye, foreløpige estimatene, er vesentlig høyere enn hva vi var forespeilet i 2016 (sum ca 10,5 mill 
+ mva + ark. utgraving). De siste prognoser, eks. mva er: 
   

x Arkeologiske utgravinger estimert til:           5 mill. 
x Driftsbygg med uteområde er estimert til:     7 mill. 
x Selve kirkegårdsutvidelsen er estimert til: 14.3 mill. 

                                                       Tot:      26.3 mill. 
 
Det vil være mulig å spare inn ca 3 mill ved å utsette etablering av de tre ytterste feltene, inkl 
muslimsk felt. 
 
Dette gir et totalt budsjettestimat så langt på kr. 26,3 mill. + mva. ved å etablere hele kirkegården. I 
henhold til Asplan/Viaks vurderinger kan kostnader knyttet til feltene m, n og o utsettes inntil det blir 
behov for disse gravplassene, slik at det nå spares inn 3 mill. og sluttsummen blir kr 23,3 mill. + mva 
 
Vi har anmodet vår konsulent om å komme opp med mulige innsparinger på bygget og driftsplassen 
rundt. Dette har de ikke lyktes med i særlig grad under de gitte forutsetninger. Pålegget fra 
Riksantikvaren om utgraving regner vi med at er udiskutabelt.  
 
Det er mye usikkerhet knyttet til prosjektet, og da særlig det som har med masseutskifting og tilgang 
på egnede masser. Administrativt mener vi likevel at kostnader knyttet til både bygg og utvidelse av 
kirkegården er høyt estimert, og bør la seg gjennomføre på en rimeligere måte. Det er uansett slik at 
det eksakte prisnivået ikke vil framkomme før vi har lagt arbeidene ut på Doffin og fått inn tilbud.  
 
For å sikre kontinuitet i arbeidet anmoder vi om at det blir avsatt kr. 6 mill. i neste års 
investeringsbudsjett til opparbeidelse, og at det avsettes  kr. 10 mill. i økonomiplanen for år 2022 for 
å sikre at prosjektet kan fullføres. Hva endelig sluttsum kan estimeres til må vi komme tilbake til når 
endelige tall foreligger etter gjennomført anbudsrunde.  
 
 
 
 
 
 
NB! Alle priser og tall/beløp der det søkes om penger til tiltak er nettotall eks. mva. 
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Diakonstilling i Lindesnes kommune 
Flertallskoalisjonen i Lindesnes kommune har signalisert i sine avtaler at det skal satses på diakoni. 
Det har i flere år vært et ønske om å opprette en diakonstilling i kommunen. Det samme har vært tema 
i menighetene i flere år. Det meldes derfra om at behovet er stort. Vi hadde tidligere en 
ungdomsdiakon i Mandal, men da oppsigelsen fra daværende diakon sammenfalt med kutt i 
driftstilskuddet fra kommunen (2012-13) og redusert trosopplæringstilskudd, ble det ikke mulig å 
ansette noen ny diakon p.g.a. manglende finansiering. Når vi nå blir en større kommune vil behovet 
for denne funksjonen forsterkes ytterligere, og vi håper at det kan være en god anledning for å få inn 
en stilling i denne viktige funksjonen. 
 
Det søkes med dette om midler til å kunne opprette og lønne en stilling som diakon i Nye 
Lindesnes kirkelige fellesråd. 
 
Vi håper kommunestyret ser at behovet for en diakon med base på Kirkesenteret i Mandal sentrum, og 
med potensiale for ringvirkninger til hele Lindesnes kommune, er stort. Vi minner også om at antall 
prester pr. innbygger i kommunen er blant de laveste i bispedømmet. En diakon som kan samarbeide 
med både prester, andre kirkelige og kommunale ansatte, samt frivillige aktører i kommunen, vil gi et 
stort nedslagsfelt. 
 
Viser for øvrig til sist års søknad/innspill vedr. diakonstilling. 
 
 
 
Vi håper med dette på en grundig og god behandling av vårt budsjett. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Øystein Ferdenløy Ramstad  
Kirkeverge Click here to enter text. 
 Click here to enter text. 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Budsjett 2021 – vedr. signaler om redusert driftstilskudd. 

 
 
 
 
 
 
Etter møte med ass. rådmann og økonomisjef 22.09.2020 ble det signalisert at det i 
rådmannens forslag til kommunalt tilskudd for 2021 vil bli foreslått kutt på kr. 800.000,-. 
 
Lindesnes kirkelige fellesråd er en liten organisasjon med et kommunalt tilskudd på 14,4 
mill.  i 2020. Tilskuddet skal dekke nødvendig drift for å utføre lovpålagte oppgaver. Et kutt 
på 800.000,- utgjør en relativt stor andel av driftsbudsjettet og får store konsekvenser for 
driften. Det presiseres at kirkelig fellesråd ikke er en avdeling i kommunen, men en 
selvstendig offentlig virksomhet, som utfører kommunale lovpålagte og samfunnskritiske 
oppgaver. 
 
For 2020 fikk Lindesnes kirkelige fellesråd tildelt ca. 200.000,- mindre enn det kirkelig 
fellesnemnd opprinnelig søkte om. Det ble den gang signalisert at vi kunne forvente et kutt 
for 2021 i størrelsesorden 400.000,-. Når vi nå får signaler om at vi må forvente det dobbelte 
for budsjett 2021, fordi det ikke ble kuttet i budsjett 2020, så finner vi det svært urimelig. Så 
store besparelser kan vi ikke se at det er rom for. Vi har de siste årene levert et svært 
nøkternt budsjett og drevet med god økonomistyring, som har sikret at regnskapet hvert år 
har ligget innenfor budsjett. Dette har vi oppnådd med et minimum av bemanning. 
 
Lønn til faste ansatte utgjør 11.2 mill. Dette tilsvarer ca. 15 årsverk. Med nåværende 
bemanning har vi ingen naturlig avgang i nærmeste fremtid. Når den tid kommer, vil det i 
beste fall kunne spares noe på lavere lønn. Vi har en ung stab der vi ikke kan se at det er 
mulig å redusere noe. 
 
De ansatte i administrasjonen opplever etter kommunesammenslåingen stort arbeidspress. 
Første halvår i 2020 ble det brukt ekstra vikar i tillegg til at de ansatte sto på ekstra for å 
kunne opprettholde normal drift og åpningstider på kirkekontoret. Våre ansatte har ennå ikke 
hatt mulighet til å ta ut all avspasering fra denne perioden. Det har vært utfordrende med 
nåværende bemanning å gjennomføre lovpålagt arbeid og ferieavvikling i administrasjonen.  
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En eventuell besparelse på lønnsbudsjettet må derfor gjøres på vikarbruk/sommervikarer til 
vedlikehold av kirkegårdene. Dersom vi halverer intervall med stell og klipping vil dette 
kunne utgjøre ca. 200.000,-. Dette vil bli svært synlig, og er noe vi ser på som en veldig 
dårlig løsning. Vi har i fellesrådet alltid vært opptatt av at kirkegårdene skal fremstå vakre og 
velstelte, noe vi også i alle år har fått svært tydelige signaler om viktigheten av. Våre ansatte 
utfører en jobb det står stor respekt av, og tilbakemeldingene fra publikum er svært gode. 
Det handler om respekt og verdighet for pårørende og besøkende på kirkegårdene, og det 
betyr mye for kommunens innbyggere. Vi er bekymret for hvilke reaksjoner vi vil få dersom 
våre vakre kirkegårder ikke lenger skal få det vedlikeholdet de fortjener. 
 
Det ble påpekt i møtet at det er mulig å legge inn fondsmidler i driftsbudsjettet. Dette vil 
være en svært kortsiktig løsning. Fellesrådet har en tiltaksplan som inneholder en rekke 
nødvendige tiltak som beløper seg til flere hundre tusen. Det brukes stadig av fondsmidlene 
til helt nødvendig utstyr og vedlikehold, spesielt på kirkebygg og kirkegårder, etter som det 
kommunale tilskuddet til driftsbudsjett ikke er tilstrekkelig for å dekke ordinært vedlikehold. 
 
Vi oppfordrer med dette rådmann til å revurdere saken vedrørende reduksjon av kommunalt 
tilskudd til kirkelig fellesråd, slik at vi kan opprettholde en forsvarlig drift og sikre at 
lovpålagte oppgaver blir gjennomført. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
 
Truls Glesne Øystein Ferdenløy Ramstad 
Fellesrådsleder Kirkeverge 
  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Lindesnes kommune  Click here to enter 
text.  

Click here to enter 
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Tiltaksplaner for LINDESNES KIRKELIGE FELLESRÅD 2020-2023
NB! Priser er kun anslag og derfor usikre

Kirkebygg Beskrivelse av tiltak SøknadspliktAnt kostn Finansiering Utføres
Mandal Oppgradere lyd og bilde/prosjektor nei 75 000            fond/drift 2020/2021
Mandal Bord for teknikker ja 25 000            fond/drift 2020/2021
Mandal Fjerne benker ja 50000 fond/drift 2020/2021
Mandal Nye tepper i hele kirken nei? 500 000 søknad kommunen
Mandal Maling av kirken utvendig (3 sider) nei 1 500 000 søknad kommunen 2021

Holum Alle dører i bårehus/til toaletter nei delvis utført
Holum Nye takstein, ev. inkl lekter og sløyfer ja 500 000 søknad kommunen
Holum Oppussing av toaletter nei drift 2021
Holum Tilbygg til kirkebua til graveutsyr nei 50 000 drift 2021

Harkmark Hoveddør til kirken ? 75000 fond/drift 2021
Harkmark Dør til pumpehus nei 5000 drift 2020

Spangereid Løper i kirka nei ? ?
Spangereid Prosjektor nei 30000 ? ?
Spangereid Fjerne benker og vanger fremst på høyre side ja ? ?

Vigmostad Kirken er malt utvendig i 2020 klimaskallmidler fra stat utført
Vigmostad reparasjon av råteskader ja klimaskallmidler fra stat 2020

Valle reparasjon av råteskader ja ? klimaskallmidler fra stat ? ?
Valle Kirken er malt utvendig i 2020 nei klimaskallmidler fra stat utført
Valle Reparasjon av skifer på rampe nei ? drift 2020
Valle Nytt teppe i alterring nei ? fond/drift
Valle Prosjektor nei 30000 ? ?

Bjelland Maling av kirken utvendig nei 700 000          søknad kommunen 2022
Bjelland Ringeanlegg ja bevilget av Marnardal 2020?



Bjelland Bårehus/kirkebu, vasking og maling nei ? drift 2021
Bjelland Noe flekking/maling på vinduer nei ? drift 2021
Bjelland Maling av vannbord nei ? drift 2021
Bjelland Sangmikrofoner nei ? ? 2021

Laudal Maling av kirken utvendig (kyrkja er 200 år i 2026) nei 700 000          søknad kommunen 2024
Laudal Ringeanlegg ja bevilget av Marnardal 2020?
Laudal Maling av vannbord nei ? drift 2021

Øyslebø Maling av kirken utvendig nei 700 000          søknad kommune 2022
Øyslebø Bårehus/kirkebu, vasking og maling nei ? drift 2021
Øyslebø Maling av vannbord nei ? drift 2021
Øyslebø Sakristi, fjerne skillevegger for mere plass ja ? drift ?

Kapellet Råteskader i kledning og maling utvendig nei 75 000            fond/drift delvis utført

Halsefidja Kledning på hovedhus mot vest ? drift ?

Tilstandsrapporter på Bjelland, Laudal og Øysleby kirke nei 150 000          søknad kommunen 2021

Varmestyringssytem i kirkene ? ?
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Godkjenning av innkalling og saksliste  OK 

Godkjenning av protokoll  OK 

Orienteringssaker 

x Mandal kirke - status på prosjektet. Kirkevergen informerte. Økonomi og fremdrift 
er i rute.  Det vises til vedlagt månedsrapport. 
 

x Valle kirke - orientering om fullført arbeid, maling o.a. Det vises til vedlagt 
sluttrapport. 
 

x Vigmostad kirke – orientering om fullført arbeid og videre planer. Det vises til 
vedlagt sluttrapport. Arbeidet fortsetter i 2020 med utbedring av råteskader. 
 

x Spangereid kirke – orientering om arbeidet med 
           brannsikring/sprinklingsanlegg. Det er bevilget midler fra RA (Riksantikvaren) og     
           arbeidet med å gjennomføre tiltaket er i gang. 
 

x Regnskapsrapport pr. 30.09.2020. 
Vedlagt regnskapsrapport. 
 

x Budsjett 2021 – orientering om arbeidet med budsjett og signaler fra 
           kommune om kutt i driftsbudsjett. (Vedlagt dokument til kommunen 
           og oppfølgingsnotat til rådmann) 
 

x Personalsituasjonen – muntlig orientering i møtet 
Kirkevergen orienterte i møtet. Hittil i år er sykefraværprosenten på 2,23%. 
Det er ansatt ny trosopplærer i 50% stilling med tjenestested i Marnardal sokn. 
Stillingen er finansiert av givertjeneste og statlig tilskudd fra bispedømmet. 
Prosten informerte om ansettelse av ny kapellan med tjenestested i Mandal og 
Holum. 

 
Lindesnes kirkelig fellesråd tar orienteringssaker til etterretning. 
Enstemmig vedtak. 
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Saker til behandling 

21/20 Økonomi og tiltaksplaner 2020-2023, første behandling, okt. 
2020. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Lindesnes kirkelige fellesråd 07.10.2020 21/20 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner tiltaksplanen med følgende tiltak for 
gjennomføring i 2020 og 2021. Kirkevergen gis fullmakt til å gjennomføre tiltakene, i 
samarbeid med de ansatte (eller andre) som det er naturlig å involvere i den enkelte 
sak.  Det innhentes nødvendig fagkompetanse etter behov.  
 
Møtebehandling i Lindesnes kirkelige fellesråd 07.10.2020: 

 
Møtebehandling 

Tiltaksplanen ble presentert og gjennomgått. 

 
 
 
Lindesnes kirkelige fellesråds vedtak  

Lindesnes kirkelige fellesråd ser positivt på tiltaksplanen og ønsker å bruke den 
videre i sine prioriteringer. Fellesrådet har et særlig ansvar for det som gjelder 
vedlikehold. 
 
Planen sendes til de fire menighetsrådene som bes om å gjøre prioriteringer på det 
som gjelder inventar og utstyr til kirker o.a. 
 
Kirkevergen arbeider videre med planen, og gjennomføring av de tiltak som er 
dekning for innenfor driftsbudsjettbudsjett i 2020 og de tiltak som er ferdig finansiert. 
 
Fellesrådet tar saken til ny behandling i neste møte. 
 
Enstemmig vedtak. 
 

[Lagre vedtak]  
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Eventuelt 


