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Møteinnkalling  
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 21.09.2022 kl. 17:15 

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 
møtesekretær. 
 

SAKSLISTE   

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Saker til behandling 

15/22 22/00046-1 Økonomi og tiltaksplan pr. sept. 2022, statusrapport 

16/22 22/00047-1 Spriklingsanlegg i Spangereid kirke 

17/22 22/00049-1 Tiltak for energi og strømsparing i kirker og kapell. 

Orienteringssaker 

18/22 22/00048-1 Orienteringssaker 

Eventuelt 

 
Mandal, 14.09.2022 
 
 
Truls Glesne 
Leder 
 
 
Øystein Ferdenløy Ramstad 
Kirkeverge 
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Økonomi og tiltaksplan pr. sept. 2022, statusrapport 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Fellesrådet vedtok i møte 23. mars 2022 tiltaksplan for gjennomføringer i løpet av året. 
Planen gjennomgås og det gis en orientering om status på tiltakene. Hva som er 
gjennomført og hva som gjenstår. 
 

Forslag til vedtak 
Lindesnes kirkelige fellesråd tar orienteringen til etterretning og støtter arbeidet med planen 
videre, slik det er, og uten endringer. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Lindesnes kirkelige fellesråd                       



16/22 Spriklingsanlegg i Spangereid kirke - 22/00047-1 Spriklingsanlegg i Spangereid kirke : Spriklingsanlegg i Spangereid kirke

 

DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Øystein Ferdenløy 
Ramstad 

710 22/00047-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Spriklingsanlegg i Spangereid kirke 
 
  
 
         

Saksframlegg 
Det er tilbake til 2020 gitt tilsagn om tilskudd fra RA (Riksantikvaren) til 
brannslokkingsanlegg/sprinkling av Spangereid kirke. 
 
Det ble før sommeren utlyst konkurranse for automatisk slukkeanlegg ved Spangereid kirke. 
I den forbindelse ble det invitert til anbefalt tilbudsbefaring hvor 2 firma møtte opp. 
Tilbudsfristen var 24. august og vi fikk tilbud fra begge firmaene som deltok på befaringen. 
Vi har nå avsluttet evalueringen av tilbudene.  
Det kom som sagt inn totalt 2 tilbud, se tabell nedenfor. Evalueringen er blitt foretatt slik som 
beskrevet i konkurransegrunnlaget under pkt. tildelingskriterier. Evalueringen er gjort ved å 
gi score 1- 4, hvorav 4 er best.  
 
Resultat av konkurranse – automatisk slukkeanlegg, Spangereid kirke 

 Referanser 
(40%) 

Fremdrift 
(30%) 

Pris 
(30%) 

Sum Rangering 

Tratec 4 3 3 10 1 

KRV 4 2,7 1,2 7,9 2 

 
Tilbudene var svært like både for referanser og oppgaveforståelse/fremdrift, men spriket 
veldig i pris. Ved gjennomgang av de enkelte delene av tilbudet ser vi at det lavest tilbudet 
ligger på det nivået vi hadde forventet, basert på erfaringstall og informasjon fra lignende 
tiltak i tilsvarende kirker i andre deler av landet.  
Oversikt over tilbud og tilskudd/egenandel (alle priser er eks. mva). 

  Eks. opsjoner Opsjoner* Total Tilskudd RA Egenandel** 

Tratec 995.178,- 615.550,- 1.610.728,- 1.400.000,- 210.728,- 

KRV 4.525.461,- 1.355.573,- 5.881.034,- 1.400.000,- 4.481.034,- 

*Summen er totalt med alle opsjoner.  
** I tillegg kommer prosjektledelse fra Multiconsult på ca. 150.000,-  
Det anbefales å velge Tratec som leverandør og montør av sprinklersystem i Spangereid 
kirke. Det anbefales også å inngå intensjonsavtale for to av opsjonene og søke om midler til 
disse tiltakene i 2023. Disse opsjonene, utvendig sprinkleranlegg og utvendig 
branndeteksjon, utgjør kr. 340.460,- eks mva.  
Revidert budsjett for tilbud fra Tratec med utsettelse av opsjoner til 2023 (alle priser er eks. 
mva).  

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Lindesnes kirkelige fellesråd            21.09.2022 
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 Eks. 
opsjoner 

Opsjoner Total 
Tratec 

Prosjektledelse 
Multiconsult 

Tilskudd 
RA* 

Egenandel** 

2022 995.178,- 275.090,- 1.270.268,- 150.000,- 1.400.000,- 20.268,- 

2023  340.460,- 340.460,- 20.000,- 
(anslått) 

400.000,- 
(anslått) 

20.000,- 

*Søke om midler i 2023 til å dekke opsjonene. 
**Egenandelen 2023 vil være dekning av Multiconsults bistand, anslått til ca. kr. 20.000,- 
Overstående budsjetter er anslag, det er forventet at det kan oppstå endringer pga tiltakets 
kompleksitet og kirkens svært høye verneverdi. Forventet avslutting av arbeid i 2022 er 
utgangen av året, evt. usikkerheter i fremdrift vil i første rekke være tilknyttet 
søknader/dispensasjoner i forbindelse med inngrep i kirken og graving i middelaldergrunnen.  
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
Lindesnes kirkelige fellesråd støtter forlaget om å gjennomføre første del av prosjektet i 
2022, uten opsjonene, utvendig sprinkleranlegg og utvendig branndeteksjon. Det søkes om 
midler fra RA (riksantikvaren) i 2023 til å dekke disse opsjonene. 
 
 

Forslag til vedtak 
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Tiltak for energi og strømsparing i kirker og kapell. 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Høsten nærmer seg. Det blir kaldere og vi får behov for å sette på varme rundt om i kirker, 
kapell, toalettanlegg, verksted, garasjer osv. Med de prisene på strøm vi har opplevd det 
siste året, og ikke minst nå, må vi ha en grundig gjennomgang av hvordan vi bruker strøm 
fremover. Prisene gjør store utslag, og sprenger våre budsjetter. Som et ledd i arbeidet med 
energisparetiltak ble det sendt ut en del spørsmål til kirketjenere og kirkegårdsarbeidere. 
Dette for å bevisstgjøre og få fokus på hva vi selv kan gjøre for å effektivisere og spare 
strøm. 
 
Følgende spørsmål ble sendt ut, og alle ble bedt om å tenke gjennom og komme med sine 
tilbakemeldinger: 

 Hvor ofte må kirken varmes opp? 

 Hvor lenge i forkant må strømmen settes på? 

 Hvilken temperatur kan aksepteres? 

 Hvilke arr./gudstjenester kan legges til andre lokaler enn kirkene? (må selvsagt snakke med 
prestene o.a. også om dette) 

 Hvilke andre rom, toaletter, lager, sakresti o.a. må ha varme og hvor varmt må det være? 

 I hvilke rom/bygg kan vi sette varmen lavere? 

 Har vi bygg/rom vi ikke trenger å bruke på det kaldeste? 

 Andre sparetiltak dere kan komme på? (det finnes sikkert mange, men dette er for å sette i 
gang en prosess der vi alle blir mere beviste og strengere med strømforbruk) 

 
Svarene presenteres i møtet og blir et grunnlag for en drøfting i fellesrådet. 
Hvor langt skal vi gå for å redusere strømforbruket? 
 
 
 
 
Bruk av eksterne firma for oppfølging av energi/strømforbruk. 
 
Kirkevergen jobber med å få frem konkrete tilbud fra eksterne firma for å kontrollere og følge 
opp strømforbruk. Målet er å ha noe klart til møtet. Dette blir om mulig presentert da. 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Lindesnes kirkelige fellesråd            21.09.2022 
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Forslag til vedtak 
Lindesnes kirkelige fellesråd ber alle ansatte om å sette fokus på energiforbruk. Alle må 
bidra og tenke godt igjennom hvordan vi bruker strøm. Det skal hele tiden vurderes hvilke 
tiltak som til en vær tid kan gjennomføres. Det skal jobbes videre med hvilke tekniske 
løsninger som kan endres og hva som bør investeres i av utstyr og programvare for at vi 
skal bli mere energieffektive og miljøvennlige. 
 
 

Forslag til vedtak 
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Orienteringssaker 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
 Ettersom Thor Anders Puntervold er ansatt som diakon hos oss fra 1. okt., har 

Mandal menighet valgt inn Bjørn Arve Bentsen som nytt fast medlem i fellesrådet. Vi 
ønsker Bjørn Arve velkommen i rådet, og ønsker Thor Anders velkommen som 
vår nye diakon og takker for tiden hans i rådet. 

 

 Mandal kirke: informasjon om fullførte tiltak. Nye tepper, fjernet benker,osv. 
NB! Om det blir tid tar vi en kort befaring i Mandal kirke for å se på resultatet. 

 

 Økonomirapport: en fersk rapport fremlegges i møtet. 
 

 Personalsituasjonen: informasjon om nye ansatte og vikarer. Generell informasjon 
om sykefravær/statistikk. 
 

 Ny prost i Lister og Mandal prosti. Prost Geirulf Grøden har sagt opp sin stilling og 
prosessen med å rekruttere ny er i gang. Oppdatert info. i møtet. Fellesrådet takker 
prost Geirulf Grødem for tiden i rådet og ønsker han lykke til videre med sitt 
arbeid som prest i forsvaret. 
 

 Budsjett 2023. Søknad/innspill til Lindesnes kommune er sendt inn. Dette 
presenteres i møtet. 

 
 

Forslag til vedtak 
Lindesnes kirkelige fellesråd tar orienteringer til etterretning. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
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