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       Mandal kirkelige fellesråd 

 
 

 

 



2 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Sammendrag 
Hovedsaker for Mandal kirkelige fellesråd i 2018 

 
1: Det har vært et spesielt år i Mandal kirkelige fellesråd sin drift. Året begynte med behandling av 

en mye omtalt personalsak som ikke ble avsluttet før sommeren. Saken er selvsagt unntatt 

offentlighet men endte med en sluttavtale mellom partene som ble offentlig gjort med følgende 

melding: «Fellesrådet og Lindland har gjennomført et godt forhandlingsmøte, og har blitt enige om 

at arbeidsforholdet avsluttes. Begge parter ønsker av hensyn til menigheten at det nå blir ro om 

saken og vil bidra til det» 

 

 

2:  

Det har nok et år vært mye oppmerksomhet på Mandal kirke og renoveringsarbeidet. Arbeidet har 

gått sin gang, og fjerning av teglsteinmur i tårnet avdekket skader i hele tårnet. Mot slutten av året 

så man at vi ville få utfordringer både på finansiering i og med at fellesråd og kommunen fikk 

avslag på ytterligere tilskudd fra staten. 

 

Det har vært viktig for prosjektet å ha god prosjektstyring på plass. Multiconsult har derfor gjennom 

Mandal kommunes rammeavtale vært engasjert til dette. Det har også vært et godt samarbeid med 

kommunens innkjøpsavdeling, teknisk/drift, og kommunens ledelse i prosjektet. 

 

3: Det er fellesrådets særlige ansvar å ha fokus på arbeidsmiljø. Året har vært utfordrende for de 

fleste ansatte og fellesrådet v/kirkeverge har gjennomført flere arbeidsmiljøtiltak. Det har også blitt 

engasjert veileder i denne sammenheng.  

 

Staben, alle ansatte i fellesrådet og prestene, har vært påvirket av de krevende omstendighetene på 

ulikt vis. Samtlige har vist en fantastisk vilje til å stå på, holde sammen, støtte hverandre og yte 

ekstra når det trengs. Denne innsatsen har også bidratt og gjort det mulig å holde fast på det gode 

frivillige arbeidet i menighetene. All honnør også til alle frivillige som utgjør en umistelig resurs 

som menigheten og de ansatte er avhengige av. 

 

 

Andre saker: 

 

Holum kirke ble malt sommeren 2018. Noe råteskadet kledning ble skiftet. 

 

Det er ansatt 2 nye konsulenter i adm. på kirkesenteret. 

 

Arbeidet i Lindesnes kirkelige fellesnemnd har gått sin gang. Det er avholdt 7 møter i 2018. Det har 

vært avholdt 4 møter i tillitsvalgtforum i 2018. 
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Fellesrådets sammensetning i 2018. 

Det er ingen endringer fra 2017. Ragnvald Madland ble gjenvalgt som leder og John Morte Varhaug 

som nestleder. 

 

Fra Mandal menighetsråd: 

Ragnvald Madland , leder 
(Madland var sykemeldt fra nov. 2018 til 1.mars 2019.  Varhaug fungerte da som leder) 

Mette Skaret Kjos-Hanssen, medlem 

1. vara: Lars Kjølberg 

2. vara: Anne Marie Telhaug Winsnes 

 

Fra Holum menighetsråd: 

John Morten Varhaug, nestleder 

Kari Roksvold Lindland, medlem 

1. vara: John Kittelstad 

2. vara: Kristin Røiseland Soteland 

 

Ny geistlig representant oppnevnt av biskopen fra januar 2018:   

Fred Henry Berg, medlem - 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 med Einar Sørensen som vara. 

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 

Renoveringen av Mandal kirke har pågått for fullt hele 2018. Arbeidet som er gjort har i hovedsak 

bestått av: 

 Fjerning av teglsteinsmuren i veggene på tårnet, og en del i syd-østre hjørne. 

 Merking av trekonstruksjonen. Alle bjelker, kledningsbord og annet treverk er 

            merket slik at det som skal på plass igjen kommer på rett plass. 

 Tak på tårnet er demontert og lagret. 

 Øverste etg. med kirkeklokkene er demontert og lagret. 

 Konstruksjonen i tårnet er dokumentert med tegninger. 

 

Da vi siden 2017 har vært klar over at de bevilgede midler på kr. 24 mill. (for denne delen av 

prosjektet) ikke ville strekke til, har det hele tiden blitt jobbet med og vært fokus på at det trengs 

ytterlige bevilgninger fra stat og kommune. Mot slutten av året ble det klart at det ikke kom nye 

bevilgninger fra stat eller kommune. På bakgrunn av usikkerheten rundt videre finansiering, ble 

arbeidet derfor stanset til nyttår. Det må derfor alternativt komme på plass løsninger for 

finansiering, eventuelt alternative rimeligere metoder for gjenoppbygging. Dette jobbes vider med i 

2019. 

 

Ang. økonomien i prosjektet: 

Opprinnelig budsjett/bevilget (for denne delen av prosjektet): 24 mill. 

Brukt pr 31.12.18: 12. mill. 

Restbeløp, overføres til 2019: 12. mill. 

Alle tall er uten moms. 

 

Dette betyr at de gjenstående 12. mill. må benyttes mest mulig rasjonelt for å komme i mål med 

selve kirketårnet. Det planlegges møter med de offentlige organer som besitter myndighet rundt de 

ulike spørsmål. De som involveres i prosjektet er i tillegg til byggherre, Mandal kirkelige fellesråd, 
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er Mandal kommune, Bispedømmekontoret v/ Biskop og Riksantikvar. Det arbeides også fra statens 

side med en ordning for finansiering av vedlikehold av kirkebygg i Norge. Her har vi også KA 

(Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon) som er en viktig aktør for å påvirke inn mot stortinget. 

 

Multiconsult ivaretar prosjektledelse, byggeledelse, og kontruksjonsmessig og antikvarisk 

kompetanse. 

 

Det viser for øvrig til månedlige rapporter. 

 

 

 

 

Servisehuset bak kirken (WC og kaffeboden) 

 

Det er ikke utført spesielt vedlikehold her i 2018. 

 

Mandal kapell 

 

Det trengs etter hvert en del vedlikehold på vinduer som er malt igjen og kitting faller av. 

Trappa til hovedinngang må følges med på, da skifer er noe slitt og kan løsne. 

 

 

Harkmark kirke 

Harkmark kirke fremstår i god stand. Korset har fått blikkbeslag for å stoppe lekkasje inn i tårnet. 

Det er ellers ikke utført vesentlig vedlikehold på selve kirken i 2018. 

 

 

Holum kirke 

 

Det ble gjort undersøkelser på taket på Holum kirke. Takstein er gamle og dette må følges med på. 

Det ble byttet en del takstein. Kirken ble malt i løpet av sommeren. Det var Malerbua As i Lyngdal 

som utførte arbeidet etter anbud. 

 

 

 

 

 

 

KIRKEGÅRDSRAPPORT  2018 

 
HARKMARK 

Det har vært utført vanlig stell av bed, graver, plenklipping og klipping av hekker og trær. 

 

HOLUM 

Det har vært utført vanlig stell av bed, graver, plenklipping og klipping av hekker og trær. 

 

MANDAL 

Det har vært utført vanlig stell av bed, graver, plenklipping og klipping av hekker og trær. 

Rydda mye kratt i skråninger og kantsoner 

Tatt ned den store døde eika i urnelunden 

 

Vanlig service er utført på alle maskiner. 
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Reparasjon av søppelcontainere og benker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkens Hus 

Lokalene til Sparebanken Sør ble kjøpt av Mandal sokn. Dette omfatter bygg i gågata og den gamle 

kinoen. Dugnadsarbeid har pågått, og Bico AS fikk jobben med ombyggingen. Prosjektet nærmet 

seg ferdigstillelse mot slutten av året. Fellesrådet har etter planen inngått leieavtale med Mandal 

sokn om lokalene i 2. etg som blir stabens kontoravdeling. Fellesarealer inngår også i leieavtalen. 

Forventet innflytting i mars 2019. Vi gleder oss! 

Det vises for øvrig til oppdatert informasjon om dette på nettsiden til Kirkesenteret i Mandal. 

www.ksim.no og årsrapport fra Mandal menighet. 

 

 

 

IT verktøy i staben 

Det er ingen endringer på datasystemer i 2108. Kirkedata er fortsatt leverandør av serverfunksjonen 

til fellesrådet. Det er Agrando som er leverandør av programvarene, medarbeideren, saksbehandler, 

menighet og gudstjeneste fungerer bra og man får bra support fra Agrando når det trengs.  

Det benyttes Ecclesia for web, som arbeidsverktøy for kirkegårdsadministrasjonen. 

 

I sammenheng med kommunesammenslåingen er det inngått avtale med Kirkepartner som ny 

leverandør på IKT fra 2020. Dette systemet vil gradvis implementeres i Mandal i 2019. 

 

 

Datautstyr på kirkesenteret 

Det ble kjøpt noe nytt datautstyr til konsulenter i administrasjonen. Organist fikk ny i-pad til noter 

og annet. 

 

 

Ansatte og arbeidsmiljø 

Det ble ansatt to nye konsulenter i 2018, i 50% stilling hver. Disse erstattet tidligere en 100% 

menighetssekretær. Da vi hadde ytterligere 30% vakanse på kontorstilling ble en juster opp til 80%. 

 

 

HMS-arbeid 

Det er som ellers fokus på HMS-arbeidet. Det har vært mye fokus på trivsel og det psykososiale 

arbeidsmiljø. Staben har hatt stor glede av innleid konsulent som har fulgt opp hver enkelt 

medarbeider, og hatt samlinger med hele staben. Verneombud og tillitsvalgte har hele veien vært 

involvert i HMS-arbeidet. 

 

 

 

http://www.ksim.no/
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Antall stillinger under Mandal kirkelige Fellesråd i 2018 er som følger: 

  Administrasjon  Stilling     % 

    

  Ramstad, Øystein F. Kirkeverge 100 

  Husby, Tanja Sævik Personalkonsulent 50 

  Henriett (Csècsi Lòrantnè) Renholder 25 

  Kirkene     

 Reiersen, Henriette Konsulent, (fast stilling fra sept.) 80 

  Singstad, Dianne Lauen Konsulent, (fast stilling fra sept.)  50 

 Tro Magne Stoveland Kirketjener 100 

  Lindland, Tormod Kantor, (sluttet sept.) 100 

  Madsen, Britt-Turid Kantor 80 

  Røiseland, Marit Kirketjener 50 

  Engamo, Johanna Konsulent, (sluttet mars) 50 

  Kirkegårdene     

 Kloster, Torbjørn   (till.valgt) Kirkegårdsarbeider 100 

 Sørensen, Einar  (verneombud) 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  (i permisjon) Sokneprest Mandal 100 

  Kristensen, Helene Lohne Prostiprest 50 

  Kristensen, Jan Helge Sokneprest Holum (sluttet juli) 100 

 Bjørnar Johnsen Øybekk Sokneprest Holum, (fra august) 100 

 

I Holum kirke har Håkon Kolstad Varhaug og Ludvig Røiseland har vært vikarer for kirketjener 

gjennom hele 2018. 

 

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 2018, 14 personer. I tillegg kommer sommervikarer på 

kirkegården og i kirkene. 

Sykefravær i staben i 2018 har vært 13,69 %. Av dette er 12,06% langtidssykefravær og 1,64% 

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 2018 var 

tilskuddet fra menighetsrådene budsjettert kr. 630.000,- etter avtale. Det ble imidlertid redusert til 

kr. 480.000,- p.g.a. sykefravær/refusjoner fra NAV.  Fra bispedømmet var tilskuddet til 

trosopplæring for 2018, kr. 920.000,-. 

 

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 2013 til 2018.  Tallene i parentes viser herav 

kremasjoner/bisettelser. 

Det er totalt 156 begravelser i 2018, og av disse er 47 stk. kremasjoner. Av urnene er 5 stk. spredd 

på havet eller annet sted etter søknad. Det er 15 flere kremasjoner i 2018 enn i 2017. 

Av totalt 156 begravelser, er 128 av disse med kirkelig seremoni. 

 

Sokn /årstall 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Mandal 137 (43) 124 (29) 125 (21) 118 (19) 87 (13) 105 (15) 

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

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

Totalt 156  (47) 137  (32) 141 (23) 133 (19) 100 (14) 123  (16) 

 

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 156 seremonier er 128 av disse forrettet av prest fra Den 

Norske Kirke. De resterende 28 stk. er medlemmer av andre livs- og trossamfunn. 

Det er også av og til slik at om seremonien foregår i Mandal, så kan selve gravleggingen foregå i 

annen kommune.  
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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 2018 med kr. 480.000,- til 

trosopplæringen. 

Fra bispedømmet kommer også tilskudd til sekretær for prosten. Tilskuddet utgjorde i 2018           

kr. 135.000,- og dekker omtrent 20% stilling. 

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

med lønnsoppgjøret. I 2018 ble tilskudd fra kommunen økt tilsvarende lønns/prisvekst. 

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

 

Regnskap for 2018 er ført av Mandal kommune og revideres av Kommunerevisjonen Vest. 
 
Driftsregnskapet: 
Totale driftsinntekter er kr. 13.704.311,- og totale driftsutgifter er kr. 13.052.225,-. Dette gir et 
brutto overskudd på kr. 652.086,-. Renteinntekter på kr. 259.980,- gir et netto driftsresultat på kr. 
912.066,-. Etter bruk av fond, videreførte midler til Lindesnes kirkelige fellesnemnd, kr. 473.468,- 
blir det totale regnskapsmessige mindreforbruk kr. 1.385.534,-. 
 
 Vesentlige avvik: 
 
Avd. 1100, kirkelig administrasjon: 
Mindre forbruk på lønn. Noe omorganisering på personalet har flyttet kostnader til avd. 1200. 
Merforbruk på varer og tjenester. Vi har noe overforbruk på diverse småbeløp. Dette dreier seg om 
matvarer til diverse møter, div. blomstergaver, kurs, julebord, julegaver, sosiale tiltak, porto o.a. 
Her er også ført advokatkostnader og tjenester fra KA, advokatkostnader i forbindelse med 
personalsak og veiledning for staben/ansatte. 
 
Avd. 1200, kirkene: 
Merforbruk på lønn er i hovedsak til bruk av vikartjenester ved vakante stillinger. 
Her er også ført ca kr. 500.000 for maling av Holum kirke. (finansiert av tilskudd fra kommunen) 
 
Avd. 1300, kirkegårdsdrift. 
Her er rutiner for fakturering av festeavgift lagt om. Vi har tidligere fakturert etterskuddsvis, men 
har nå også fakturert for festeforfall for gjeldene år, altså 2018, i tillegg til 2017.. Vi har derfor mer 
enn doblet inntekten for året. Det var også ekstra menge festefornyelser i 2018. Inntekten for 2017 
var kr. 678.490,- og for 2018 kr. 1.067.990,-. 
På fast lønn er forbruket noe over budsjett da vikar overlappet noe med fast ansatt i nov-des. Dette 
er spart inn ved noe mindre vikarbruk. 
 
Avd. 1400, trosopplæring: 
På lønn er det brukt ca 80.000,- over budsjett. Dette er i hovedsak ekstra bruk av vikarer ved 
sykemelding. Dette er kompensert ved sykelønnsrefusjon som også har gjort at tilskudd fra 
menighetsrådene kunne kuttes med kr.150.000,- i 2018. Dette vil ikke være mulig ellers. 
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Under vises en oppstilling av driftsregnskapet. 

 

 
 

 

 

DRIFTSREGNSKAPET

2018

REV. BUDSJETT

2018

VEDTATT

BUDSJETT

2018 2017

Driftsinntekter:

600-659 Brukerbetalinger, salg, avgifter og leieinnt. (2 477 545)          (1 195 000)         (1 195 000)       (1 321 762)       

700-789 Refusjoner/overføringer (2 335 766)          (695 000)            (630 000)          (1 541 144)       

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

800-829 Statlige tilskudd (1 019 000)          (1 044 000)         (1 044 000)       (1 028 968)       

830-839 Rammeoverf./tilskudd fra egen kommune (7 722 000)          (7 937 782)         (7 937 782)       (8 297 305)       

840-859 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd -                      -                   

(13 704 311)    (11 021 782)   (10 956 782) (12 339 179) 

Driftsutgifter:

010-099 Lønn og sosiale utgifter 8 025 057           7 992 489          7 992 489        7 425 010        

100-299 Kjøp av vare og tjenester 3 875 857           2 754 815          2 754 815        2 470 345        

300-389 Refusjoner/overføringer 49 800                60 000               60 000             38 765             

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

400-479 Tilskudd og gaver 951 511              150 000             150 000           652 393           

13 052 225      11 107 304     11 107 304   10 736 513   

Brutto driftsresultat (652 086)          85 522             150 522         (1 602 666)    

Finansinntekter:

900-909 Renteinntekter og utbytte (263 263)             (100 000)            (100 000)          (279 438)          

(263 263)             (100 000)            (100 000)          (279 438)          

Finansinntekter:

500-509 Renteutgifter 3 283                  -                     -                   (279 438)          

3 283                  -                     -                   (279 438)          

(259 980)          (100 000)         (100 000)       (279 438)       

590 Avskrivninger 872 399              -                     -                   818 075           

990 Motpost avskrivninger (872 399)             -                     -                   (818 075)          

NETTO DRIFTSRESULTAT (912 066)          (14 478)           50 522           (1 882 104)    

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

940 Bruk av disposisjonsfond -                      -                     -                   (484 902)          

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

(1 537 544)       (1 064 076)      -                 (484 902)       

530 Dek. av tidl. års regnskapsm. underskudd -                      -                     -                   484 902           

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

550 Avsetninger til bundne driftsfond -                      14 478               14 478             818 028           

570 Overført til investeringsregnskapet -                   

SUM AVSETNINGER 1 064 076        1 078 554       14 478           1 302 930     

580

Ikke disp. netto

 regnskapsm. mindreforbr. 1 385 534        -                   -                 1 064 076     

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 viser et regnskapsmessig merforbruk i 2018 på kr. 34.328,-. 
Det handler ellers om prosjekt 7001, renoveringen av Mandal kirke. På grunn av usikkerhet på 
fremdrift og andre forhold som er forutsett er det et vesentlig avvik på budsjett og brukte midler.  
Prosjektet videreføres i 2019. 

 

 
 

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.  

 

Samarbeidet med kommunens fellesnemnd er ivaretatt av prosjektleder i Lindesnes kirkelige 

fellesnemnd, samt kirkevergen. Arbeidet med kommunesammenslåing fortsetter med økt 

intensivitet i 2019. 

 

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

kirkevergene og øvrige ansatte. 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSREGNSKAPET

2018

REV. BUDSJETT

2018

VEDTATT

BUDSJETT

2018 2017

010-299 Investeringer i anleggsmidler 8 091 013           15 911 100        -                   3 134 611        

400-490 overføringer med krav til motytelse 2 019 669           3 950 775          -                   776 306           

520-529 Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende 34 328                -                     -                   32 468             

550 Avsetning til bundne investeringsfond -                      -                     -                   13 800 059      

540 Avsetning til ubundne investeringsfond -                      -                     -                   -                   

530 Dekning av fjorårets udekket -                      -                     -                   -                   

10 145 010      19 861 875     -                 17 743 444   

600 Salgsinntekter -                      -                     -                   -                   

700-779 Refusjoner (6 019 669)          (3 950 775)         -                   (4 776 306)       

800-879 Tilskudd til investeringer -                      (15 411 100)       -                   (12 900 000)     

Eksterne finansiering (6 019 669)          (19 361 875)       -                   (17 676 306)     

970 Overføring fra driftsregnskapet -                      -                     -                   -                   

940 Bruk av disposisjonsfond -                      -                     -                   (28 000)            

950 Bruk av bundne investeringsfond (4 091 013)          (500 000)            -                   -                   

Intern finansiering (4 091 013)          (500 000)            -                   (28 000)            

(10 110 682)    (19 861 875)   -                 (17 704 306) 

580

Udisponert 

( regnskapsm. mindreforbruk) -                    -                   

980 Udekket (regnskapsm. merforbruk) (34 328)            -                   -                 (39 138)         

FINANSIERINGSBEHOV

SUM FINANSIERING
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Fellesrådsarbeidet i 2018 

Fellesrådet hadde 11 møter i 2018 

Fellesrådet behandlet totalt 32 vedtakssaker i 2018 - samt 16 meldingssaker. 

Dato for møtene var: 6. febr. – 15. febr. – 6.mars – 5. april – 16. april – 3. mai – 30. mai – 14. juni – 

6. sept. – 29. nov. – 13. des. 

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

Mandal og Holum menigheter, under fellesrådets link.  

 

Vedtakssaker: 

Sak 001/18 Personalsak 

Sak 002/18 Leiekontrakt på nye "Kirkesenteret i Mandal" 

Sak 003/18  Personalsak (u. off) 

Sak 004/18 Regnskapsavslutning 2017 

Sak 005/18 Årsrapport 2017 

Sak 006/18 Regnskapsrapport 1. kvartal 2018 

Sak 007/18 Personalsak (u. off.) 

Sak 008/18 Valg av ny repr. til fellesnemnd 

Sak 009/18 Personalsak (u. off.) 

Sak 010/18  Ekstra møte ang. fellesrådets arbeid  (møtet ble underkjent) 

Sak 011/18 Fellesrådets sammensetning 

Sak 012/18 Representant til fellesnemnda 

Sak 013/18 Delegasjonsreglement 

Sak 014/18 Bekymringsmelding 

Sak 015/18 Revisjonsberetning for 2017 

Sak 016/18 Møteplan høsten 2018 

Sak 017/18 Regnskapsrapport 2. kvartal 2018 

Sak 018/18 Økonomireglementet, gjennomgang 

Sak 019/18 Høring ang. prostigrenser 

Sak 020/18 KAU, oppgaver og representanter 

Sak 022/18 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte 

Sak 023/18 Regnskapsrapport pr 31.10.18 

Sak 024/18 Budsjett for drift 2019, første utkast 

Sak 025/18 Reglement for AU (Arbeidsutvalget) 

Sak 026/18 Innredning av nytt kirkesenter i 2019 

Sak 027/18 Møteplan våren 2019 

Sak 028/18 Valg av leder og nestleder for 2019 

Sak 029/18 Utlysning av kantorstilling 

Sak 030/18 Mandal kirke, status des. 2018 

Sak 031/18 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte 

Sak 032/18 Utlysning av kantorstilling 2. g. beh. 

 

 

 

 

Mandal, 24. april 2019 

 

 

 

John Morten Varhaug       Øystein Ramstad 

Leder, Mandal kirkelige fellesråd     Kirkeverge 


