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       DEN NORSKE KIRKE 
       Mandal kirkelige fellesråd 
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Sammendrag 
Hovedsaker for Mandal kirkelige fellesråd i 2019. 

 
Dette blir altså siste året som Mandal kirkelige fellesråd eksisterer som eget foretak. 

Kommunesammenslåing med påfølgende sammenslåing av fellesrådene i Mandal, Lindesnes og 

Marnardal har preget mye av året 2019. (Se eget avsnitt fra fellesnemndas arbeid.) 

 

Sammenslåingen har vært utfordrende for ansatte. En del usikkerhet, mye møtevirksomhet og ekstra 

arbeid har krevd mye av alle ansatte. De ansatte har gjort en stor innsats på sine områder for å bidra 

til en positiv effekt av sammenslåingen. 

 

Mandal kirke, og renovering. Det fysiske arbeidet har stått på vent for avklaringer ang. økonomi og 

tekniske løsninger og byggemetoder. (se eget avsnitt) 

 

Kirkesenteret har flyttet fra gamle lokaler i Meierigården til nye flotte lokaler i Gågata (Store 

Elvegate 33).  

 

Det er ansatt kantor i 80% stilling som startet opp 1. aug. 

 

I september ble kirkevalget gjennomført. Nye menighetsråd ble konstituert, og nytt fellesråd hadde 

sitt første møte 20. november. 
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Fellesrådets sammensetning i 2019. 

John Morten Varhaug ble valgt som leder og Fred Henry Berg som nestleder. 

 

Fra Mandal menighetsråd: 

Ragnvald Madland, medlem 

Mette Skaret Kjos-Hanssen, medlem 

1. vara: Lars Kjølberg 

2. vara: Anne Marie Telhaug Winsnes 

 

Fra Holum menighetsråd: 

John Morten Varhaug, leder 

Kari Roksvold Lindland, medlem 

1. vara: John Kittelstad 

2. vara: Kristin Røiseland Soteland 

 

Geistlig representant oppnevnt av biskopen: 

Fred Henry Berg, nestleder - Vararepr: Eva Marie Jansvik 

 

Kommunal representant oppnevnt av bystyret: 

Heidi Johanne Sandaa, medlem – Vararepr: Jorun Nilsen Stallemo 

 

 

UTVALG: 

 

Til KAU (Kirkelig administrasjonsutvalg): 
Leder: Ragnvald Madland 

Nestleder: Mette Skaret Kjos-Hanssen 

Medlem: Per Ragnar Haraldstad 

1. vara: Kari Roksvold Lindland 

2. vara: Heidi Johanne Sandaa 

2 stk representanter utpekt av og fra arbeidstakerne.  

Torbjørn Kloster og Oddveig Flatebø Olsson med Britt Turid Madsen som vara. 

 

AU (Arbeidsutvalget) 

Leder: FR leder, Ragnvald Madland 

Medl: John Morten Varhaug 

Medl: Heidi Johanne Sandaa 

 

Forhandlingsutvalget: 
Leder: Ragnvald Madland 

Nestleder: Mette Skaret Kjos-Hanssen 

Medl: Kirkevergen 
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Fellesrådets oppgaver 

Fellesrådet har etter Kirkelovens § 14 i oppdrag å: 

 ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene 

 utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen 

 fremme samarbeid mellom menighetsrådene 

 ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen 

 daglig drift og vedlikehold av kirkene 

 drift og forvaltning av kirkegårdene 

 arbeidsgiveransvar for alle kirkelig ansatte med unntak av prestene 

 stille til disposisjon menighetskontor, prestekontor og kirkevergekontor 

 gi administrativ hjelp til prostens kontor når staten gir tilskudd til dette 

 legge til rette for konfirmasjonsundervisning og annen kirkelig aktivitet 

 

Fellesrådet forvalter inntekter og formue knyttet til kirkene, samt tilskudd fra kommunale og 

statlige myndigheter og menighetenes givertjeneste. 

Kirkevergen er saksbehandler og sekretær for Fellesrådet. 

 

 

 

Mandal kirke 

 

Arbeidet med Mandal kirke ble stoppet i desember 2018. Dette da i hovedsak på grunn av 

usikkerhet med økonomien. Det kom frem at det ikke ville være mulig å komme i mål med de 

gjenstående bevilgninger. 

 

• Vinter/vår 2019 ble det foreslått en alternativ løsning med forenklet gjenoppbygging av tårnet for 

å se om man kan komme seg innenfor bevilget kostnadsramme. Hovedelement er å gjenoppbygge 

tårnets bærekonstruksjon på en mer hensiktsmessig måte med mere moderne konstruksjonsmessige 

metoder. Grove stokker vil benyttes for å skape en effekt som minner om eksisterende grove 

konstruksjoner i tårnet. Det foreslås å ikke tilbakeføre teglsteinsmuren (ca 70 000 steiner), og 

erstatte dem med moderne plate- og isolasjonsløsninger i tårnvegger. Synlige veggflater mot 

publikumsarealer vil fremstå som før, med puss av kalkmørtel. 

 

• Forslaget til forenklet løsning ble fremmet for Biskopen våren 2019. 

 

• Riksantikvaren ga i sin anbefaling i mai til Biskopen, anbefaling om å imøtekomme ønsket om 

forenklet oppføring av bærekonstruksjon i tårnet, men ikke å droppe remontering av tegl mot 

publikumsarealer i tårnet.  

 

• Biskopens vedtak i juni tilsluttet seg ikke RAs anbefaling om å remontere tegl, og ga tillatelse til 

forenklet oppbygging i tråd med første forslag.  

 

• Riksantikvaren klagde på deler av Biskopens vedtak vedr. å droppe teglsteinsmur. 

 

• RA gjennomførte befaring i tårnet 13.08.19, og basert på en ny vurdering av prosjektets situasjon 

frafallt RA klagen 16.09.19.  

 

• Sept. 2019 foreligger reviderte kalkyler for gjenoppføring av tårn, basert på entreprenørens forslag 

til arbeidspakker, forenklet bærekonstruksjon og uten remontering av tegl. 
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Økonomi på prosjektet: 

• Totalt bevilget 24 000 000,- likt fordelt med 12 mill. på hhv. Mandal kommune og Staten. 

 

• Estimert kostnad. pr. jan. 2019, med tårnoppføring identisk med eksisterende bærekonstruksjon 

inkl. remontering av teglsteinsmur, ca 35,5 mill.  

 

• Revidert estimat sept. 2019, med tårnoppføring med forenklet bærekonstruksjon og ikke 

remontering tegl: ca 28 700 000,- for ferdig remontert tårn. 

 

• Besparelse pga. forenklet løsning estimeres da til ca 3.4 mill. 

 

• Estimert behov tilleggsbevilgning for sluttføring av rehabilitering tårn, pr. sept. 2019: 4,7 mill. 

 

Dette meldes inn til Mandal kommune som i ekstra møte i oktober vedtar å bevilge inntil 4,7 mill. 

til fullføring av prosjektet. 

Det settes da straks i gang planlegging med å igangsette arbeidet på kirken. Dette er ikke klart til 

nyttår. Forventet oppstart av det fysiske arbeidet er jan./febr. 2020. 

 

 

Multiconsult ivaretar prosjektledelse, byggeledelse, og kontruksjonsmessig og antikvarisk 

kompetanse. 

 

 

 

 

Mandal kapell 

 

Det er montert ny spotbelysning i taket i kapellet. Dette har vært et ønske fra flere, og gir en flott 

belysning av båren og blomster fremme i kapellet. 

Det er behov for utvendig maling av kapellet i Mandal. 

 

 

Harkmark kirke 

Harkmark kirke fremstår i god stand. 

Det er ellers ikke utført vesentlig vedlikehold på selve kirken i 2019. 

 

 

Holum kirke 

 

Kirken fremstår nå som pen etter at den ble malt sommeren 2018. Det er videre et stort behov for 

vedlikehold av vinduene på kirken. Det ble lagt inn i budsjettsøknad for 2020 til kommunen om 

midler til dette. Kommunen fant ikke rom for dette i sine bevilgninger. 
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Kirkegårdsrapport 2019 
 
 
Mandal: 
Forefallende arbeid på alle kirkegårdene. Vanlig vedlikehold/parkarbeid, litt hogst og 
vedproduksjon. 
 
Det ble kjøpt en ny gressklipper (Husquerna 4wd). Ellers vanlig service og vedlikehold. 
Det er byttet to ytterdører i huset i Halsefidja. Innvendig er det blitt malt og lagt nytt gulv i «stua» og 
bytta noe kledning og vindusrammer utvendig. Dette arbeidet fortsetter i 2020. 
 
Det er lagt skifer på noen av de vernede gravene på D-feltet. Noen gravminner/steiner er blitt 
vasket og tekst malt på nytt/fornyet. 
 
Man er kommet i gang med bedre sortering av komposten. Nye skilt på dunkene har redusert 
andelen av ikke biologisk materiale i kompostsøpla med 2/3. Resten blir sortert ut ved tømming. 
Dette kan nå leveres som hageavfall. 
 
Holum: 
Kun vanlig vedlikehold av kirkegården. Har kjøpt veislodd som gjør at vi klarer å holde veien rund 
det nye feltet fri for ugras. 
 
Harkmark: Kun vanlig vedlikehold av kirkegården. 
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Kirkesenteret 

 

Nytt bygg, Kirkesentert i Mandal, stod ferdig til innflytting for staben 1. april. Det ble gjort en stor 

innsats med nedpakking, rydding av de gamle lokalene i Marnarveien. En gruppe fra Y´s man stilte 

opp og bidro i stor grad. Dette mot at foreningen mottok et tilskudd fra fellesrådet. En fin vinn-vinn 

avtale. Det opplevdes som fantastisk for staben å flytte inn i de nye flotte lokalene. Det var selvsagt 

en litt kaotisk periode rundt innflytting, men etter hvert kom det meste på plass på en god måte. 

Offisiell åpning av det nye kirkesenteret ble 11. mai. Det ble et flott arrangement der biskop Stein 

Reinertsen og ordfører Alf Erik Andersen sto for snorklipping. Etter hvert kom det på plass frivillige 

som holder Kirketorget åpent fra mandag til fredag, kl. 10.00 – 14.00. Dette er også kirkekontorets 

åpningstid, og fungerer derfor veldig fint. Aktiviteten i huset utviklet seg positivt gjennom resten av 

året. 

 

 

 

IT verktøy i staben 

Året begynte med det samme systemet fra Kirkedata. Etter vedtak i fellesnemnda om å konvertere 

til Den Norske kirkes eget system, Kirkepartner, kom dette på plass i løpet av høsten. Det jobbes i 

hovedsak med de samme programsystemer, men det store nye er arkivløsningen Public 360. Dette 

er en komplett og godkjent arkivløsning som er tilsvarende det som kommunen valgte. 

 

 

 

Nye ansatte 

Det ble ansatt kantor, Vatroslav Vudjan, som begynte 1. august. 

Kirkegårdsarbeider, Dag Johan Bjørnhom var vikar på kirkegården gjennom det meste av året. 

 

HMS-arbeid 

Det opprettholdes et stort fokus på trivsel og arbeidsmiljø for de ansatte. Det ble gjennomført flere 

arrangementer med dette som tema. Høydepunktet for staben ble en 3 dagers tur til København. Her 

hadde vi et flott program, både faglig, kulturelt og sosialt. Vi besøkte bl.a. Sjømannskirken, og 

Arken kunstmuseum. 
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Antall stillinger under Mandal kirkelige Fellesråd i 2019 er som følger: 

  Administrasjon  Stilling     % 

  Ramstad, Øystein F. Kirkeverge 100 

  Husby, Tanja Sævik Personalkonsulent 50 

  Henriett (Csècsi Lòrantnè) Renholder 25 

 Reiersen, Henriette Konsulent 80 

 Singstad, Dianne Lauen Konsulent  50 

  Else Paulsen Sekretær (vikar fra juni) 50 

 Kirkene   

 Tor Magne Stoveland Kirketjener 100 

  Vatroslav Vudjan Kantor 80 

  Britt-Turid Madsen, Kantor 100 

  Marit Røiseland Kirketjener 50 

  Kirkegårdene     

 Kloster, Torbjørn Kirkegårdsarbeider 100 

 Dag Johan Bjørnhom (vikar) Kirkegårdsarbeider 100 

 Sørensen, Einar  (pensjonist fra 1.des.) Kirkegårdsarbeider 80 

  Idland, Åsmund Kirkegården   

  Trosopplæring/Andre kirkelige formål     

  Olsson, Oddveig Flatebø Undervisningsleder 100 

  Aalvik, Lotte Ploug Menighetspedagog 100 

 Prestene  (ikke under fellesrådet)     

  Haraldstad, Per Ragnar Prost 100 

  Jansvik, Eva Marie Sokneprest Mandal 100 

 Bjørnar Johnsen Øybekk Sokneprest Holum 100 

 

I Holum kirke har Håkon Kolstad Varhaug vært vikar for kirketjener. 

 

Klokkertjenesten ivaretas fortsatt av frivillige i alle kirkene. Fellesrådet gir et tilskudd til 

menighetene som kompensasjon for dette, etter antall gudstjenester. 

 

Antall ansatte i fellesrådet var pr. desember 2019, 16 personer, inkl. 2 langtidsvikarer. 

I tillegg kommer sommervikarer på kirkegården og i kirkene. 

 

Sykefravær i staben i 2019 har vært 6,95 %. Av dette er 5,36 % langtidssykefravær og 1,58 % 

korttidssykefravær. 

 

Mandal kirkelige fellesråd har stor glede av IA-avtalen med NAV og et godt samarbeid med 

saksbehandler i NAV. 
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Givertjenesten – tilskudd fra menighetsrådene og bispedømmerådet til trosopplæring. 

 

Givertjenesten til menighetsrådene videreføres og finansierer deler av trosopplæringen. I 2019 var 

tilskuddet fra menighetsrådene budsjettert kr. 630.000,- etter avtale.  

Fra bispedømmet var det statlige tilskuddet til trosopplæring for 2019, kr. 955.000,-. 

 

 

 

Nøkkeltall, gravferd. 

Når det gjelder oppslutningen om den kirkelige aktiviteten, vises det til menighetsrådenes 

innrapporteringer. Fellesrådet har særskilt ansvar for kirkegårdsdriften. Tabellen viser antall 

gravlagte i hvert sokn for årene 2014 til 2019.  

Tallene i parentes viser herav kremasjoner/bisettelser. 

Det er totalt 124 begravelser i 2019, og av disse er 28 stk. kremasjoner.  

 

Sokn /årstall 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Mandal 109 (26) 137 (43) 124 (29) 125 (21) 118 (19) 87 (13) 

Holum 13  (1) 14 (0) 8 (0) 11 (1) 13  11 (1) 

Harkmark 2  (1) 7 (4) 5 (3) 5 (1) 2 2 (0) 

Totalt 124  (28) 156  (47) 137  (32) 141 (23) 133 (19) 100 (14) 

 

Kirkevergens protokoller inkluderer de som faktisk er gravlagt på kirkegårdene, uavhengig av om 

seremonien er foregått i soknet eller i kommunen, samt medlemmer av andre tros- og 

livssynsamfunn enn Den norske kirke. Av 124 seremonier er 117 av disse forrettet av prest fra Den 

Norske Kirke. De resterende 7 stk. er medlemmer av andre livs- og trossamfunn. 
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Økonomi 

Fellesrådets økonomiske stilling framkommer i drifts- og investeringsregnskapet for Mandal 

kirkelige fellesråd. Hovedinntektskilden er bevilgninger fra kommunen i forhold til fellesrådets 

lovpålagte oppgaver. Andre vesentlige inntektskilder er betalinger for stell på graver som utføres av 

eget personell, og festeavgift på graver. Statlig tilskudd fra bispedømmerådet som i hovedsak er 

øremerket trosopplæring. Menighetsrådenes givertjeneste bidro i 2019 med kr. 630.000,- til 

trosopplæringen. 

Fra bispedømmet kommer også tilskudd til sekretær for prosten. Tilskuddet utgjorde i 2019           

kr. 140.000,- og dekker omtrent 20% stilling. 

Fellesrådet behandles likt med kommunenes egne enheter når det gjelder økte midler i forbindelse 

med lønnsoppgjøret. I 2019 ble tilskudd fra kommunen økt tilsvarende lønns/prisvekst. 

Regnskap føres av Mandal kommune, godkjennes av fellesrådet og revideres av 
Kommunerevisjonen Vest. 

 

 
Driftsregnskapet: 
Totale driftsinntekter er kr. 12.603.064,- og totale driftsutgifter er kr. 13.182.013,-. Dette gir et 
brutto underskudd på kr. 578.949,-. Renteinntekter på kr. 351.468,- gir et netto underskudd på         
kr. 227.481,-. Etter bruk av fond, videreførte midler til Lindesnes kirkelige fellesnemnd, kr. 
344.559,- blir det totalt et regnskapsmessige mindreforbruk kr. 117.079,17. 
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 Under vises en oppstilling av driftsregnskapet 2019. 

 

 

 

 

 

DRIFTSREGNSKAPET

2019

REV. BUDSJETT

2019

VEDTATT

BUDSJETT

2019 2018

Driftsinntekter:

600-659 Brukerbetalinger, salg, avgifter og leieinnt. (1 085 069)          (1 155 000)         (1 155 000)       (2 477 545)       

700-789 Refusjoner/overføringer (1 569 152)          (695 000)            (695 000)          (2 335 766)       

790 Kalk. Inntekt ved komm. Tj.ytingsavtale (150 000)             (150 000)            (150 000)          (150 000)          

800-829 Statlige tilskudd (1 163 843)          (1 060 000)         (1 060 000)       (1 019 000)       

830-839 Rammeoverf./tilskudd fra egen kommune (8 635 000)          (7 748 100)         (7 748 100)       (7 722 000)       

840-859 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd -                      -                   

(12 603 064)    (10 808 100)   (10 808 100) (13 704 311) 

Driftsutgifter:

010-099 Lønn og sosiale utgifter 8 714 653           7 825 000          7 825 000        8 025 057        

100-299 Kjøp av vare og tjenester 3 570 004           2 733 100          2 733 100        3 875 857        

300-389 Refusjoner/overføringer 55 575                50 000               50 000             49 800             

390 Kalk. Utg. ved komm. Tj.ytingsavtale 150 000              150 000             150 000           150 000           

400-479 Tilskudd og gaver 691 780              150 000             150 000           951 511           

13 182 013      10 908 100     10 908 100   13 052 225   

Brutto driftsresultat 578 949            100 000           100 000         (652 086)       

Finansinntekter:

900-909 Renteinntekter og utbytte (351 468)             (100 000)            (100 000)          (263 263)          

(351 468)             (100 000)            (100 000)          (263 263)          

Finansinntekter:

500-509 Renteutgifter -                      -                     -                   3 283               

-                      -                     -                   3 283               

(351 468)          (100 000)         (100 000)       (259 980)       

590 Avskrivninger 860 574              -                     -                   872 399           

990 Motpost avskrivninger (860 574)             -                     -                   (872 399)          

NETTO DRIFTSRESULTAT 227 481            -                   -                 (912 066)       

930 Bruk av tidl. års regnskapsm. overskudd (1 307 979)          (1 307 979)         -                   (1 064 076)       

940 Bruk av disposisjonsfond -                      -                     -                   -                   

950 Bruk av bundne driftsfond (344 560)             -                     -                   (473 468)          

(1 652 539)       (1 307 979)      -                 (1 537 544)    

530 Dek. av tidl. års regnskapsm. underskudd -                      -                     -                   -                   

540 Avsetninger til disposisjonsfond 1 307 979           1 307 979          -                   1 064 076        

550 Avsetninger til bundne driftsfond -                      -                     -                   -                   

570 Overført til investeringsregnskapet -                      -                     -                   

SUM AVSETNINGER 1 307 979        1 307 979       -                 1 064 076     

580

Ikke disp. netto

 regnskapsm. mindreforbr. (117 079)          -                   -                 1 385 534     

980 Regnskapsmessig merforbr. -                    -                   -                 -                 

SUM DRIFTSINNTEKTER

SUM DRIFTSUTGIFTER

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER

RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANS.

INTERNE FINANSTRANSAKSJONER

SUM BRUK AV AVSETNINGER

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER
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Investeringsregnskapet: 

 

 
 

 
 

 

INVESTERINGSREGNSKAPET

2019

REV. BUDSJETT

2019

VEDTATT

BUDSJETT

2019 2018

010-299 Investeringer i anleggsmidler 2 701 279           250 000             -                   8 091 013        

400-490 overføringer med krav til motytelse 628 448              -                     -                   2 019 669        

520-529 Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende 37 047                -                     -                   34 328             

550 Avsetning til bundne investeringsfond 1 539 316           -                     -                   -                   

540 Avsetning til ubundne investeringsfond 114 311              469 508             -                   -                   

530 Dekning av fjorårets udekket 77 555                77 555               -                   -                   

5 097 957        797 063           -                 10 145 010   

600 Salgsinntekter -                      -                     -                   -                   

700-779 Refusjoner (4 628 448)          -                     -                   (6 019 669)       

800-879 Tilskudd til investeringer -                      

Eksterne finansiering (4 628 448)          -                     -                   (6 019 669)       

970 Overføring fra driftsregnskapet -                      -                     -                   -                   

940 Bruk av disposisjonsfond -                      -                     -                   -                   

950 Bruk av bundne investeringsfond (469 508)             (469 508)            -                   (4 091 013)       

Intern finansiering (469 508)             (469 508)            -                   (4 091 013)       

(5 097 957)       (469 508)         -                 (10 110 682) 

580

Udisponert 

( regnskapsm. mindreforbruk) -                    -                   -                 -                 

980 Udekket (regnskapsm. merforbruk) -                    327 555           -                 34 328           

FINANSIERINGSBEHOV

SUM FINANSIERING

Følgende investeringer er foretatt:

Note 1) Aksjekjøp

Økning av egenkapitalinnskudd klp 36 047

Kirkepartner à kr 1 000,- 1 000

Sum 37 047

Møbler kirkesenter 2019

Inventar og utstyr 300 225

Sum 300 225

Note 3) Mandal kirke - utbedring råteskade

Vedlikehold bygg/andre utg. 3 029 503

Avsatt til bundet investeringsfond 1 539 316

Sum investering 4 568 819

Tilskudd fra Mandal kommune -4 000 000

Sum (mva-komp, jfr. Note 3) 568 819

Note 4) Felles/finansiering

Dekning av tidligere års udekket underskudd 77 555,21

Mva.rev komp. ordning investerng -628 448,36

Bruk av ubundet inv.fond -469 508,14

Avsatt disposisjonsfond 114 310,61

Felles finansiering -906 090,68

Udekket 2019 0,00

Mandal kommune har tatt opp lån med rentekompensasjon, og betaler tilskudd

for det som har påløpt i tom 2019, opptil 8 mill.



14 

 

Samarbeid 

 

Samarbeidsforholdene med Mandal kommune er gode. Det er jevnlig kontakt mellom 

administrasjonene, og kirkevergen innkalles til ledermøte i kommunen etter behov. Spesielt viktig, 

og krevende er prosjektet med Mandal kirke. Dette følges tett opp i forhold til de store økonomiske 

utfordringer fremover.  

 

 

Regnskap og revisjon utføres av kommunen gjennom tjenesteytingsavtalen. Lønn utbetales også fra 

kommunens lønningskontor. Kirkevergen har en tett og god dialog med økonomikontor og 

lønningskontor. Det er også et godt samarbeid med ordfører, rådmann og staben ellers i kommunen.  

 

Det har vært ekstra kontakt med kommunens nye ledelse i forbindelse med 

kommunesammenslåingen. Det vises til eget avsnitt om dette arbeidet i denne årsrapporten. 

Samarbeidet med kommunens fellesnemnd er ivaretatt av prosjektleder i Lindesnes kirkelige 

fellesnemnd, samt kirkevergen. Arbeidet med kommunesammenslåing ble avsluttet i november. 

 

Det er et godt samarbeid med de andre fellesrådsområdene i prostiet, med jevnlige samlinger for 

kirkevergene og øvrige ansatte. 

 

 

 

 

 

Fellesrådsarbeidet i 2019 

Fellesrådet hadde kun 3 møter i 2019. 

Det vesentligste av arbeidet ble i 2019 utført i Lindesnes kirkelige fellesnemnd, med arbeidet i 

forhold til kommunesammenslåingen.  Det vises derfor til avsnitt om fellesnemndas arbeid nederst i 

denne årsrapporten. For øvrig finnes alle referater fra dette arbeidet på våre nettsider.  

Fellesrådet behandlet totalt 6 vedtakssaker i 2019. 

Dato for møtene var: 9/1 – 6/2 – 24/4. 

Det vises til fellesrådets møtebøker for detaljer fra sakene. Disse er tilgjengelige på nettsiden til 

Mandal og Holum menigheter, under fellesrådets link.  

 

Vedtakssaker 

Sak 001/19     Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte 

Sak 002/19     Utlysning av kantorstilling 2. g.beh. 

Sak 001B/19 Mandal kirke januar 2019 

Sak 002B/19 Mandal kirke, rapport pr. april 2019 

Sak 003/19   Regnskapsavslutning 2018 

Sak 004/19  Årsrapport 2018 
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Lindesnes kirkelige fellesnemnd. 
En konsekvens av Stortingets vedtak om sammenslåing av Mandal, Lindesnes og Marnardal kommuner 

08.06.2017, var at de tre fellesrådene også skulle slås sammen fra 2020. I samsvar med retningslinjene 

fra departementet og etter initiativ fra Agder og Telemark bispedømmeråd, valgte de tre fellesrådene 

hver to representanter til en kirkelig fellesnemnd. I tillegg oppnevnte biskopen en representant, og den 

kommunale fellesnemnda en representant. Rammer og mandat for fellesnemndas arbeid ble fastsatt i 

møte 14.06.2017. 

  

Fellesnemnda engasjerte Steinar Moen i 25% stilling som prosjektleder. Prosjektlederens ansvar var å 

forberede saker for fellesnemnda, og koordinere/lede det administrative arbeidet som måtte gjøres for at 

det nye Lindesnes kirkelige fellesråd kunne være operativt fra 01.01.2020. 

  

Fellesnemnda hadde sitt siste møte 20.11.2019. I prosjektperioden har fellesnemnda hatt 17 møter og 

behandlet 32 saker i 2017, 31 saker i 2018 og 32 saker i 2019, til sammen 95 saker. 

Det konkrete arbeidet for å forberede sammenslåingen ble i hovedsak gjort av prosjektleder og de tre 

kirkevergene (prosjektgruppa). 

  

Departementet hadde bestemt at kostnadene ved arbeidet med sammenslåing skulle dekkes av tilskuddet 

som staten ga til kommunene. Fellesnemnda søkte tidlig om midler fra den kommunale fellesnemnda, 

og fikk kr 1.724.205 til arbeidet. Fellesnemnda har holdt seg innenfor det bevilgede beløpet, regnskapet 

inngår i Mandal kirkelige fellesråds regnskap og revideres samen med dette.  

Midlene har i hovedsak gått til 

- Lønn og reiseutgifter til prosjektleder 

- Møtegodtgjøring og reiseutgifter til fellesnemndas medlemmer 

- Ny IT-plattform, og utstyr/tjenester i forbindelse med denne 

- Konsulenttjenester 

- Kurs/opplæring 

- Samlinger med ansatte og menighetsråd 

  

Det ble i august 2017 tatt kontakt med de ansattes organisasjoner, og det ble etablert ordning for 

medbestemmelse i prosjektperioden i samsvar med gjeldende Hovedavtale. 

  

I samsvar med mandatet, har fellesnemndas og prosjektgruppas arbeid i hovedsak dreid seg om: 

- Nemndas egen arbeidsform 

- Ansettelse av prosjektleder 

- Reglement for medbestemmelse 

- Risiko- og sårbarhetsanalyser 

- Informasjon til, og samlinger med soknenes ansatte og prestene 

- Organisasjonsplan for det nye fellesrådet 

- Kartlegging av fellesrådenes administrative forhold 

- Valg og implementering av ny IT-plattform 

- Reglementer for personalforhold: Tilsettingsreglement, permisjonsreglement, arbeidsreglement, rutiner 

for varsling, lønnspolitikk 

- Gravplassvedtekter, delegasjonsreglement, økonomireglement 

- Ansettelse av kirkeverge fra 2020 

- Tjenesteytingsavtale med kommunen 

- Forslag til budsjett for 2020 til kommunen 

- Virksomhetsoverdragelse av alle ansatte, nye arbeidsavtaler 

- Nye stillingsbeskrivelser for administrativt ansatte 

- Fastsetting av åpningssaldo i balansen 

  

Fellesnemndas ansvarsperiode gikk ut pr 30.11.2019, nytt fellesråd var i funksjon fra 01.12.2019 iht 

forutsetningene. 

 

Steinar Moen, prosjektleder 
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Nytt fellesråd,  Lindesnes kirkelige fellesråd ble valgt og konstituert 

fra 01.12.2019 med følgende sammensetning. 
Thor Anders Puntervold Mandals representant 

Christian Garcia de Presno Mandals representant 

John Morten Varhaug Holums representant 

Jarl Andreas Valand Holums representant 

Truls Glesne - leder Marnardals representant 

Gunnar Skaar Marnardals representant 

Einar Kristensen - nestleder Lindesnes representant 

Jarl Arnt Heimtun Lindesnes representant 

Geirulf Grødem Geistlig representant 

Jan Øyvind Åvik Kommunal representant 

  
Ruth Skuland 1. vara fra Mandal 

Øyvind Klungeland Lund 2. vara fra Mandal 

Anne Karin Kvidbergskår Agnihotri 1. vara fra Holum 

Kristin Røiseland Soteland 2. vara fra Holum 

Christoffer Eidstø 2. vara fra Marnardal 

Irene Spikkeland 1. vara fra Marnardal 

Marte Flor Kristensen 1. vara fra Lindesnes 

Tore Foss 2. vara fra Lindesnes 

Eva Marie Jansvik Vara for geistelig representant 

 Åse Lill Kimestad Vara for kommunal representant 

 

Fellesrådet er Lindesnes kirkelige fellesråds høyeste organ. Fellesrådet er satt sammen av to 

representanter for hvert av menighetsrådene i de fire sokn i Lindesnes kommune: Mandal sokn, 

Holum sokn, Marnardal sokn og Lindesnes sokn. Kommunestyret oppnevner en kommunal 

representant, og biskopen i Agder og Telemark oppnevner en geistlig representant fra prestene. 

Kirkevergen er daglig leder for virksomheten og saksbehandler for rådet. 

Det ble hold to møter i det nye fellesrådet før nyttår, 20.11 og 18.12. Referater fra møtene finnes på 

våre nettsider: https://kirken.no/lindesnes 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandal, 18. mars 2020 

 

 

John Morten Varhaug       Øystein F. Ramstad 

Leder, Mandal kirkelige fellesråd     Kirkeverge 


