
 

DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 

  
 

1 
 

 
Møteinnkalling 

 
 

Møtedato: 25.11.2020 kl. 17:00 

Møtested: Kirkesenteret i Mandal 

Arkivsak: 19/00012 

 
 
 
 
   
 
 



 Lindesnes kirkelige fellesråd (25.11.2020) - 19/00012-44 Saksliste Lindesnes kirkelige fellesråd 25.11.2020 : Saksliste Lindesnes kirkelige fellesråd 25.11.2020

 

DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 
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Møteinnkalling  
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 25.11.2020 kl. 17:00 

Møtested: Møtet gjennomføres digitalt/via mail pga koronasituasjonen 

Arkivsak: 19/00012 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 90797670 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 

22/20 20/00092-4 Økonomi og tiltaksplan 2020-2023, andre behandling. 

23/20 19/00033-4 Investeringsbudsjett for 2020 

24/20 19/00033-3 Budsjettjustering 2020 

 
Orienteringssaker 

 Mandal kirke, vedlagt månedsrapport pr. 31.10.2020 
 

 

 
Mandal, 13.11.2020 
 
 
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 

10 20/00092-4 Ugradert   

 
 

 
 
 

Økonomi og tiltaksplan 2020-2023, andre behandling. 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
 
Fellesrådet gjorde følgende vedtak i møte 7.okt, sak 21/20. 
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. 

 
 
Fellesrådet ønsket en tilbakemelding fra menighetsrådene med en prioritering på behov og 
ønsker for utstyr og andre tiltak i kirker o.a. På bakgrunn av dette har kirkevergen sendt en 
anmodning til de fire menighetsrådene om å ta dette inn som sak i første mulige møte. 
Prioriteringene fra rådene tas med i planene videre og danner et bedre grunnlag for 
fellesrådet og kirkevergen i forhold til å jobbe videre med saken. 
 
Det er nå gjort vedtak i alle fire menighetsråd. Vedtakene gjengis under. 
 
Ettersom fellesrådet, som alle andre har vært i en spesiell situasjon i 2020, så har vi hatt en 
reduksjon i mange aktiviteter med dertil reduserte kostnader. Vi har gjort noen innkjøp av 
utstyr til filming osv men vi har fortsatt rom for til å gjøre innkjøp på noen av de viktigste og 
høyest prioriterte saken nå i 2020. Forslag fra kirkevergen til innkjøp av utstyr og tjenester vil 
det da være dekning for i driftsbudsjettet. 
 
Tiltaksplanen (eget vedlegg) er oppdatert etter innspill fra menighetsrådene og det er merket 
med gult på årstall 2020 på det som foreslåes for innkjøp i 2020. 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Lindesnes kirkelige fellesråd 22/20 25.11.2020 
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Fra Mandal MR kom følgende innspill: 
Mandal MR behandlet saken i går og ønsket å prioritere som følger: 

1. Oppgradere lyd og bilde/prosjektor, og også lys! Korene som øver i kirka trenger litt 
lyskastere nedover i benkeradene og også til konserter. 

2. Mikse pult/bord og fjerning av benk ved miksepult 
3. Rekkverk i koret (2) Egentlig punkt 2, men miksepult hører litt sammen med lyd osv. 
4. Fjerne benker og lage i stand areal bak i kirka for kirkekaffe inne, barnevogner og tegnebord 

for barn. I den forbindelse må også vask, kjøkkenskap og kaffemaskin lik den vi har på 
Kirketovet på plass i boden under trappa på Halsesiden. 

5. Fortsette planene med Bua bak kirka. Nye unisex toaletter, søndagsskolerom osv. 
6. Nye tepper i kirka. 
7. Maling innvendig og utvendig er vel en del av den totale oppussingen? 

 
 
 
Fra Marnardal sokneråd kom følgende innspill: 
1. Sangmikrofoner Bjelland kyrkje 
2. Ringeanlegg Bjelland og Laudal kyrkje (her er det satt av penger) 
3. Vinkanne Laudal kyrkje 
4. Projector/lerret + 2 skjermer Øyslebø kirke 
5. Rød messehagel Øyslebø kirke 
6. Flomlys ute v/Øyslebø kirke  
 
(Ser på tilsendt tiltaksplan at innvendig maling av Laudal kyrkje ikke er blitt med. Dette er det 
satt av penger til, og må settes inn i planen). 
 
 
 

Holum menighetsråds vedtak  

Holum menighetsråd ønsker at Lindesnes kirkelige fellesråd følger opp de sakene som står 
på tiltaksplanen til Fellesrådet pr i dag, og har ikke noen kommentarer til disse. Usikker på 
om noen av disse tiltakene er noe menighetsrådet skal si noe om. 
 
Menighetsrådet ønsker likevel å presisere at vinduene må fikses som avtalt tidligere (står 
ikke på listen). I tillegg ønsker menighetsrådet at den nye kirkegården får bedre og mer jord, 
samt at utøy/insekter på kirkegården blir forsøkt bekjempet/fjernet. Minner også om at MR 
tidligere år har formidlet et vedtak til FR med ønske om flombelysning av kirken på utsiden. 
Da alle sakene over samt sakene på tiltakslisten fra FR ikke er inventar antar MR at det ikke 
er disse sakene vi skal rangere. 
 
Holum menighetsråd ønsker at lys i koret prioriteres først nå, så lys utenfor kirka, så 
automatisk ringing av klokkene. 
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Lindesnes menighetsråd ønsker følgende prioritering på inventar og utstyr til kirkene 
          Pris   Ønskes 
utført 

Valle kirke:        Reparasjon av skifer på rullestolrampe ute    2020 

    50 enkle Puter til Valle kirke                    50.000 2020 

   *Nytt teppe i alterring        15.000 2021 

   *Fjerning av benker og vanger på begge side     50.000 2021 

   Prosjektor        60.000 2020 

Spangereid kirke: Varmestyring      100.000 2021 

   *Fjerning av benker og vanger høyre side     70.000 2021 

              * Ny løper i kirka       30.000 2021 

    Nye flomlys utenfor med led lys i alle 4 lampene  2022 

   Ringeanlegg       2022 

   Prosjektor        30.000 2021 

 

Vigmostad kirke: Smart board       2021 

   Ringeanlegg       2022 

   

 

 *Fjerning av benker og løper/teppe ønskes utført samtidig  

Vi har pristilbud på puter til Valle kirke, ellers er prisene kun anslag 
 

 
 
 

Forslag til vedtak 
Lindesnes kirkelige fellesråd slutter seg til kirkevergens forslag til innkjøp i 2020. Det gjelder 
de innkjøp det er dekning for i driftsbudsjettet for 2020. Om noen saker ikke er mulig å få 
gjennomført pga knapt med tid, overføres midlene til 2021. Tiltaksplanen arbeides med 
videre i 2020. 
 
 

Forslag til vedtak 
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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 200 000          fond/drift 2020

Mandal Ny Mixepult  (den gamle er ødelagt) nei 50 000            fond/drift 2020

Mandal Fjerne benker ja 50000 fond/drift 2021

Mandal Nye tepper i hele kirken nei? 500 000 søknad kommunen

Mandal Rekkverk på sidene ned fra koret

Mandal Lyskastere inne i kirken ?

Mandal Fjerne benker bak i kirkerommet til div. ja

Mandal Bua bak kirken-nye toaletter- søndagsskolerom ++ ja

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 Renovering/maling av alle vinduer søknad klimaskallmidler 2021

Holum Nye takstein, ev. inkl lekter og sløyfer ja 500 000 søknad klimaskallmidler 2021

Holum Oppussing av toaletter nei drift 2021

Harkmark Hoveddør til kirken ja 75000 fond/drift 2020

Harkmark Dør til pumpehus nei 5000 drift 2020

Spangereid Løper i midtgang kirka nei ? ? ?

Spangereid Skjerm 75" nei 30 000            ? 2020

Spangereid Fjerne benker og vanger fremst på høyre side ja ? ? 2021

Spangereid Varmestyring nei 100.000 ? 2021

Spangereid Aut. ringeanlegg ja 2022

Spangereid Flomlys utenfor kirken 2022

Vigmostad Kirken er malt utvendig i 2020 klimaskallmidler fra stat utført

Vigmostad Reparasjon av råteskader (under arbeid) 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 72 000            drift 2020

Valle Nytt teppe inne i alterring nei ? fond/drift

Valle Prosjektor/skjermer nei 60 000            2020

Bjelland Maling av kirken utvendig nei 700 000          søknad kommunen 2022

Bjelland Ringeanlegg  (ikke godkjent av RA) ja bevilget av Marnardal 2021

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 30 000            2020

Laudal Maling av kirken utvendig (kyrkja er 200 år i 2026) nei 700 000          søknad kommunen 2024

Laudal Ringeanlegg (Godkjent av RA) 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 Flomlys utvendig ? 2021

Øyslebø Prosjektor/lerret + 2 skjermer ? 2021

Øyslebø Sakristi, fjerne skillevegger for mere plass ja 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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Investeringsbudsjett for 2020 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Det må vedtas et investeringsbudsjett for 2020. 

Kirkevergen har laget et forslag til investeringsbudsjett 2020 for Lindesnes fellesråd. 

 

Prosjekter som kommer inn under investering med budsjettert forbruk: 

1000 Egenkapitaltilskudd KLP kr 65.000 

2001 Holum bårehus – oppgradering kr 159.000 

2002 Kirkegårdsutvidelse Valle kr 170.000 

3001 Gravemaskin kirkegårder kr 200.000 

4270 Vigmostad kirke kr 1.750.000 

4280 Valle kirke kr 1.210.000 

4290 Spangereid kirke kr 17.000 

7001 Mandal kirke - utbedring råteskade kr 6.000.000 

Sum kr 9 571.000 

 

Ekstern finansiering: 

Tilskudd fra kommunen kr 15.232.000 

Tilskudd fra Riksantikvaren kr 1.600.000 

Sum kr 16.832.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Lindesnes kirkelige fellesråd 2/20 25.11.2020 
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Fond: 

Avsetning til fond og bruk av tidligere års avsetninger. 

Se oppsummert oversikt under: 

Prosjekt 
 kostnad uten 
mva  

 tilskudd fra 
kommunen  

 tilskudd 
fra staten  

 avsetning 
fond   bruk av fond   Sum  

Egenkapitaltilskudd KLP          65 000              65 000  

Holum bårehus        159 000             159 000  

Kirkegårdsutvidelse Valle        170 000  -  10 080 000          9 910 000               -    

Gravemaskin kirkegårder        200 000  -        52 000           148 000  

Vigmostad kirke      1 750 000    -    570 000    -  1 180 000             -    

Valle kirke      1 210 000    -    430 000    -     780 000             -    

Spangereid kirke          17 000        -       17 000             -    

Mandal kirke      6 000 000  -   4 700 000  -    600 000                   -    -     700 000             -    

Ringeanlegg Marnardal                 -    -      400 000             400 000               -    

Felles finansiering                    2 619  -     374 619  - 372 000  

Sum    9 571 000  -15 232 000  -1 600 000     10 312 619  -3 051 619             -    

 

 

Obligatorisk budsjettoppsett etter forskrift viser summer av tallene over. 

Budsjettskjema 1B – Investering:    

Konto Konto(T) Budsjett 2020 Budsjett 2019 Regnskap 2018 

LN230 Bruk av avsetninger -                 3 051 619  -                  869 508  -                 4 354 020  

FI Finansinntekter -                 3 051 619  -                  869 508  -                 4 354 020  

LN130 
Utlån, kjøp av aksjer, andeler 
og lignende                          65 000                        23 213                           59 407  

LN140 Avsetninger                  10 312 619                  6 830 674                        553 202  

FU Finansutgifter                  10 377 619                  6 853 887                        612 609  

LN170 Refusjoner -                 2 373 000  -                  173 294  -                 6 277 975  

LN180 Tilskudd til investeringer -               16 832 000  -               7 000 000  -                 1 021 738  

II Investeringsinntekter -               19 205 000  -               7 173 294  -                 7 299 713  

LN100 Investeringer i anleggsmidler                    9 506 000                  1 343 176                     8 867 178  

LN105 Merverdiavgift med refusjon                    2 373 000                      173 294                     2 208 275  

IU Investeringsutgifter                  11 879 000                  1 516 470                   11 075 453  

  Udekket                                   -                        327 555                           34 328  

 
 

Forslag til vedtak 
Lindesnes fellesråd godkjenner fremlagt investeringsbudsjett for 2020. 

 
 
 

Forslag til vedtak 
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Budsjettjustering 2020 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
 
Driftsbudsjett 2020 har blitt gjennomgått på detaljnivå med regnskapsfører.  
 
Det har vært et utfordrende år på mange måter. Det er første budsjett for nytt fellesråd etter 
kommunesammenslåing, og koronapandemien har hatt innvirkning på driften med mange 
utfordringer. 
 
På de store hovedpostene på drift er det ikke store avvik, og justeringer er kun internt på 
kontonivå. 
 

 Lønn, som er den største posten ligger helt etter budsjett. 
 

 Strømutgifter ser ut til å kunne komme under budsjett. Dette selvsagt p.g.a lave 
strømpriser. 

 

 Kurs og reiser har vært begrenset som følge av korona. Her blir det derfor 
mindreforbruk. 

 

 Inventar og utstyr: vi har hatt et noe større behov for fornyelse og utskifting av 
utsyr på kirkegårdsdriften. Dette bl.a. som en følge av overtakelsen av 
kirkegårdene i Marnardal. 

 

 Det har også vært behov for en del nytt teknisk utstyr i forbindelse med 
coronasituasjonen. Bl.a. til å gjøre film- og lydopptak av gudstjenester og musikk 
for digital fremvisning på nett. 

 

 Datautstyr må jevnlig oppdateres. Det ble ekstra viktig i corona-tiden når de fleste 
satt på hjemmekontor og møter ble avholdt digitalt. Dette har gitt ekstra 
kostnader. 

 
 

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Lindesnes kirkelige fellesråd            25.11.2020 



24/20 Budsjettjustering 2020 - 19/00033-3 Budsjettjustering 2020 : Budsjettjustering 2020

  
Ved vesentlige endringer på inntekt/utgift skal fellesrådet vedta budsjettendringer. 

Fellesrådet overtok den 1.4.2020 ansvar for gravferdsdrift og drift av de tre kirkegårdene i 

tidligere Marnardal kommune. I tillegg skal fellesrådet betale for kontorutgifter ved Vigeland 

og Marnardal. 

 

For dette får fellesrådet ekstra tilskudd fra kommunen på kr 345.000 i 2020 som igjen vil 

medføre ekstra utgifter for fellesrådet. 

 

Budsjettjusteringer: 

Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune: kr 345.000 i ekstra tilskudd. 

Kjøp av varer og tjenester: kr 345.000 i ekstra kostnad. 

 

 
 
 

 

Forslag til vedtak 
Lindesnes fellesråd vedtar følgende budsjettjusteringer: 

Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune: kr 345.000 i ekstra tilskudd 

Kjøp av varer og tjenester: kr 345.000 i ekstra kostnad. 

 
 
 

Forslag til vedtak 
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