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Møteprotokoll  
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 
Møtedato: 17.11.2021 kl. 17:15 
Møtested: Kirkesenteret i Mandal 
Arkivsak: 19/00012 
  
Til stede:  Truls Glesne, Einar Christensen, John Morten Varhaug, Jarl Arnt 

Heimtun, Gunnar Skaar, Geirulf Grødem, Jan Øyvind Åvik 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ruth Skuland, Øyvind Klungland Lund, Anne Karin Kvidbergskår 
Agnihotri 

  
Forfall:  Thor Anders Puntervold, Christian Garcia de Presno, Jarl Andreas 

Valand 
  
Andre:  
  
Protokollfører: Øystein Ferdenløy Ramstad 
  
 
 
SAKSLISTE Side 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Saker til behandling 
1/21 Høringssvar, fremtidig kirkeordning 2 

2/21 Innvendig maling av Laudal kyrkje 
 3 

Orienteringssaker 

3/21 Orienteringssaker 
 4 

Eventuelt 
   
 
Sted, 22.11.2021 
 
Truls Glesne 
Leder 

Øystein Ferdenløy Ramstad 
Kirkeverge 
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Godkjenning av innkalling og saksliste OK 

Godkjenning av protokoll OK 

Saker til behandling 

1/21 Høringssvar, fremtidig kirkeordning 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Lindesnes kirkelige fellesråd 17.11.2021 1/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Lindesnes kirkelige fellesråd gir vedlagt svar på høringen fra Kirkerådet vedrørende 
fremtidig kirkeordning. 
 
Møtebehandling i Lindesnes kirkelige fellesråd 17.11.2021: 

 
Møtebehandling 

Forslag til svar utarbeidet av AU ble gjennomgått. Noen svar ble delt og stemmetall 
angitt.  
Høringssvar er offentlige etter offentligloven og blir publisert på kirken.no etter 
høringsfristens utløp. 
 
Votering 

Enstemmig vedtak 
 
Lindesnes kirkelige fellesråds vedtak  

Lindesnes kirkelige fellesråd gir vedlagt svar på høringen fra Kirkerådet vedrørende 
fremtidig kirkeordning. 
 

[Lagre vedtak]  
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2/21 Innvendig maling av Laudal kyrkje 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Lindesnes kirkelige fellesråd 17.11.2021 2/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
For å arbeide videre med planlegging av innvendig maling i Laudal kyrkje velges 
følgende personer fra fellesrådet: 
 
 
  
 
Møtebehandling i Lindesnes kirkelige fellesråd 17.11.2021: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig vedtak. 
 
Lindesnes kirkelige fellesråds vedtak  

For å arbeide videre med planlegging av innvendig maling i Laudal kyrkje velges 
følgende personer fra fellesrådet: Truls Glesne, Gunnar Skaar. 
 
Fellesrådet ber soknerådet i Marnardal  oppnevne 2-3 personer til utvalget. 
 
Det benyttes ekstern proffesjonell konsulent i arbeidet. 
 
Kirkevergen er sekretær for utvalget. 
 
 
 

[Lagre vedtak]  
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Orienteringssaker 

3/21 Orienteringssaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Lindesnes kirkelige fellesråd 17.11.2021 3/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Lindesnes kirkelige fellesråd tar orienteringssakene til etterretning. 
Eventuelle kommentarer:  
 
Møtebehandling i Lindesnes kirkelige fellesråd 17.11.2021: 

 
Møtebehandling 

x Mandal kirke 
Prosjektet er inne i sluttfasen. Kirkevergen orienterer om avslutning, status, økonomi o.a. 
Månedsrapport pr. 31.10.2021 vedlagt. 
 

x Klimaskallsikring og el.tiltak -Samlet oversikt over sluttregnskaper og 
egenandeler. 

Sluttrapport vedlagt. 
Fellesrådet har mottatt ca. kr.1.619.973,- kr fra Riksantikvaren ettersøknader til 
klimaskallsikring og utbedring av el. anlegg.  Dette utgjør 60% av totalkostnadene for 
arbeidene som er utført. Fellesrådets egenandel på 40%, beløper seg til kr. 1.129.482,-. 
Alle tiltak er fullført. 
 

x Personalsituasjonen. 
Kirkevergen orienterer. 
Sykefravær, perioden 01.01.21-31.10.21: 
 
Totalt sykefravær Langtidsfravær Korttidsfravær 
11,22 % 9,5 % 1,73 % 

 
Langtidsfravær består i sykmeldinger av noen få ansatte, fraværet er fordelt på noe 
fulltidsfravær og noe gradert. Ingen sykefravær er arbeidsrelatert. 
 
Oppfølging av sykmeldte skjer i henhold til IA-avtalen og i samarbeid med nav. 
Oppfølging av ansatte med gradert sykmelding skjer ved møter på kirkesenteret. 
Disse deltar på ukentlig stabsmøte og utfører avtalte arbeidsoppgaver. Oppfølging av 
ansatte med full sykmelding skjer delvis ved telefonsamtaler og delvis ved møter på 
kirkesenteret. 
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x Budsjett 2022. For Lindesnes kommune har rådmannen fremlagt forslag til 
      budsjett. 

For fellesrådet er det for 2022 ikke foreslått kutt på drift. 
Det på drift lagt inn kr. 250.000,- til diakonstilling for 2022, og videre kr. 500.000 pr. år. 
Dette vil dekke 50% av kostnadene til en diakonstilling i 100% str. 
 
For fellesrådet er følgende ikke tatt med: 
- Maling av kirkebygg i Marnardal. 
- Driftsmidler til å flytte kontoret i Marnardal til Øyslebø. 
 

x Utvidelse av Valle kirkegård. 
Lindesnes kommune har tidligere bevilget 11 mill. kr til planlagt utvidelse av Valle 
kirkegård samt driftsbygning med garasje. Lindesnes kirkelige fellesråd har anmodet 
om fullfinansiering av prosjektets samlede kostnadsestimat på 33,22 mill. kr. 
Estimatet er uten merverdiavgift, da kirkelig fellesråd vil motta løpende 
momskompensasjon fra investeringen. 
Dette medfører behov for et tilskuddsbeløp på 22,22 mill. kr, hvorav anslagsvis 5 
mill. kr til arkeologiske utgravinger og resterende til utvidelse av kirkegården. 
Rådmannen har innarbeidet midler til arkeologiske utgravinger med 5 mill. kr i 2023 
og resterende 17,22 mill.kr i 2025. 
 
Votering 

Enstemmig vedtak. 
 
Lindesnes kirkelige fellesråds vedtak  

Lindesnes kirkelige fellesråd tar orienteringssakene til etterretning. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

 
Eventuelt 

Prosten orienterte om bispevisitas for Mandal og Holum sokn som er 
nærtforestående i uke 48. 
Visitasgudstjenesten 28.nov er også jubileumsgudstjeneste for Mandal kirke 200 år. 
 
Programmet for visitasen og jubileet ligger på vår egen nettside: 
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/lindesnes/bispevisitas%20og%20jubileum/ 
 
 
 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/lindesnes/bispevisitas%20og%20jubileum/































