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Møteinnkalling  
Lindesnes kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 15.06.2022 kl. 17:15 

Møtested: Kirkesenteret i Mandal 

Arkivsak: 19/00012 

 
 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf:  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 

12/22 22/00020-1 Revisjonsberetning for 2021 

13/22 22/00021-1 Økonomirapport pr 15.06.2022 

Orienteringssaker 

14/22 22/00022-1 Orienteringssaker 

Eventuelt 

 
 
 
LINDESNES, 07.06.2022 
 
 
Truls Glesne 
Leder 
 
 
Øystein Ferdenløy Ramstad 
Kirkeverge/saksbehandler 
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DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Øystein Ferdenløy 
Ramstad 

134 22/00020-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Revisjonsberetning for 2021 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Fra Kommunerevisjon Sør IKS foreligger revisjonsberetningen for Lindesnes kirkelige 
fellesråd for 2021.  

  

Et vedlegg:  UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 

Forslag til vedtak 
Lindesnes kirkelige fellesråd tar revisjonsrapport til etterretning. 
 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Lindesnes kirkelige fellesråd                       
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KomRev Sør IKS                 Deltakende kommuner: 
Farsund, Flekkefjord, Hægebostad,  

Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral  
 

 
 

Hovedkontor    Avdelingskontorer 
Flekkefjord    Lyngdal    Mandal 
Kirkegaten 50    Postboks 353   Store Elvegate 1a 
4400 Flekkefjord    4577 Lyngdal   4514 Mandal 
Telefon  47 25 47 20   Telefon 46 94 65 53  Telefon 99 30 22 38 
E-post: post@komrev-sor.no  
Organisasjonsnummer: 974 783 169MVA 

 
 
           
 
 

Til Lindesnes kirkelige fellesråd  Dato: 
Vår ref: 
 

4.4.2022 
153/22-092 

 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert årsregnskapet for Lindesnes kirkelige fellesråd som viser et negativt netto 
driftsresultat på kr 110 915 og et mindreforbruk på kr 0. Årsregnskapet består av balanse per 
31. desember 2021, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening  

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og  
• gir årsregnskapet en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til fellesrådet 

per 31. desember 2021, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i 
samsvar med forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke og god 
kommunal regnskapsskikk i Norge. 

 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 
Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing 
(ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors 
oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av fellesrådet slik det 
kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse 
kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon.  
 
Årsberetningen og annen øvrig informasjon 
Fellesrådet og daglig leder er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen og den øvrige 
informasjonen som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter den 
lovbestemte årsberetningen og annen informasjon i årsrapporten. Vår konklusjon om 
årsregnskapet ovenfor dekker verken informasjonen i årsberetningen eller annen øvrig 
informasjon. 
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen og annen 
øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 
årsberetningen, annen øvrig informasjon og årsregnskapet, og den kunnskap vi har opparbeidet 
oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen og annen 
øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom 
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årsberetningen eller annen øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å 
rapportere i så henseende.  
 
Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen 

• inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og 
• at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet. 

 
Fellesrådet og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Fellesrådet og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide og fastsette årsregnskapet og for at det 
gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i 
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne 
utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og 
å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy 
grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og 
god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig 
feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet 
med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet.   
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
www.nkrf.no/revisjonsberetninger  
 

 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 
 
 
Elektronisk signert 
Lene Rugland        
Oppdragsansvarlig revisor     
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DEN NORSKE KIRKE 
Lindesnes kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Øystein Ferdenløy 
Ramstad 

10 22/00021-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Økonomirapport pr 15.06.2022 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
En rapport på status på regnskap fremlegges i møtet. Rapporten tas ut samme dag for å få 
med første halvår med lønnskjøringer. 
 

Forslag til vedtak 
Lindesnes kirkelige fellesråd tar regnskapsrapport pr 15.06.202 til etterretning. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Lindesnes kirkelige fellesråd            15.06.2022 
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SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Øystein Ferdenløy 
Ramstad 

440 22/00022-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Orienteringssaker 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
 Diakonstilling:  status og videre prosess 

 

 Personalsituasjonen: generell orientering i møtet 
 

 Nytt om kirkebyggene: 
Mandal kirke - fjernet benker, teknikerplass 
Spangereid kirke – Maling og kalking, brannslokkingsanlegg, fjerne benker 
Laudal kirke: maling innvendig 
 

 Navnet minnelund: status på arbeidet 
 

 Eventuelt 
 

Forslag til vedtak 
Informasjon tas til etterretning. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Lindesnes kirkelige fellesråd                       
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