DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd

Møte 07/2015

INNKALLING TIL MØTE
PORSGRUNN KIRKELIGE
FELLESRÅD

Tirsdag 30. juni kl 18.00 i Kirkestua
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Innkalling til møte
Du innkalles med dette til møte i
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Utvalg
30.06.2015
Møtedato
kl. 18:00
Møtetid
Kirkestua
Møtested
Meld fra om eventuelt forfall.
Innkalte:
Morten Fleischer, Ole Johnny Dahle, Bjarne Bryn, Leif Bryn, Gjertrud Eide, Tor Ellefsen, Elin Aasheim,
Ivar Gundersen, Ole Henrik Lia, Hans Jørgen Rohde.
Kopi av innkallingen sendes:
Inger Auen (verneombud), Eidanger menighetskontor, Klevstrand menighetskontor, Porsgrunn
menighetskontor, Eidanger m.råd, Brevik m.råd, Klevstrand m.råd, Porsgrunn m.råd og sogneprestene (Ivar
Brobakken, Trond Engnes, Aud Bergheim og Bjarne Imenes), samt revisor.
Meldingssaker
013

Prostens 10 minutter

014

Kirkesjefens 10 minutter

Sakliste
Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte, 16.06.15
Referat fra møte i administrasjonsutvalget (KAU) 160615 tas til orientering

Vedtakssaker
Sak 024/15 Vinner av Plan- og designkonkurransen for Østre Porsgrunn kirke
Sak 025/15 Fullmakt inngåelse av kontrakt med arkitekt
Sak 026/15 Møteplan 2.halvår 2015

Vel møtt!
3921 PORSGRUNN, Porsgrunn 26.06.2015

Ole Johnny Dahle
Leder
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Møtebok for Porsgrunn kirkelige fellesråd
16.06.2015
kl. 18:00
Kirkesjefens kontor

Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

Tilstede:
Hans Jørgen Rohde, Ole Henrik Lia, Ivar Gundersen, Tor Ellefsen, Gjertrud Eide, Leif Bryn, Bjarne Bryn,
Ole Johnny Dahle, Morten Fleischer og Marita Bruun (vara)
Meldt forfall:
Elin Aasheim.

Saker
Innkalling og referat fra sist møte, 26.05.15, ble godkjent
Referat fra møte i administrasjonsutvalget (KAU) 260515 tas til orientering
Meldingssaker
011

Prostens 10 minutter
 Orienterte og understreket viktigheten av arbeidet med dåpssatsning for Dnk fremover

012

Kirkesjefens 10 minutter
 Orienterte om status ØPK

Vedtakssaker

Sak 022/15 Organisering av de kirkelige stabene i soknene
Fellesrådet gjorde en grundig drøfting av saken. Representantene fra menighetsrådene fikk utdype
høringssvaret. Et forslag fra Eidanger menighetsråds representanter om utsettelse av beslutningen falt med 1
stemmes overvekt (leders dobbeltstemme).
Vedtak:
Vedtak med 1 stemmes overvekt (leders dobbeltstemme):
Porsgrunn kirkelige fellesråd vedtar en full samlokalisering av alle kirkelige ansatte i Porsgrunn. Kirkesjefen
gis fullmakt til å hente inn forslag til leieobjekter for etablering av Kirkens Hus i Porsgrunn. Konsekvenser
for fellesrådets budsjett må utredes, og sammen med Eidanger menighetsråd må administrasjonen se på
konsekvenser for Eidanger menighetshus og hvordan dette kan drives videre på en forsvarlig måte.
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Sak 023/15 Søknad om økonomisk tilskudd Kirkens Bymisjon
Vedtak:
Porsgrunn kirkelige fellesråd gir et tilskudd på inntil kr 200.000 som støtte til etablering av Kirkens
Bymisjon i Porsgrunn. Vedtaket forutsetter tilslutning fra Porsgrunn menighetsråd.

For Porsgrunn kirkelige fellesråd
Johannes Sørhaug
Kirkesjef

Adresse:

Tlf

Winthersgate 8
Tlf: 35563400
3921 PORSGRUNN

E-post/Internett:

<<EpostSender>>
www.porsgrunn.kirken.no

DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd
KAU
her
Porsgrunn 16.06.2015
Vår saksbehandler: js
Vår ref.: 05/00056-047
Arkivkode: 012.3

Referat KAU 160615
Tilstede:

Forfall:

Fra organisasjonene: Tore Nygaard, Nina Lund og Inger Auen (verneombud)
Fra fellesrådet: Ole Johnny Dahle Tor Ellefsen og Ivar Gundersen
Fra administrasjonen: Johannes Sørhaug
ingen

Saksliste:

Sak 034/15 Godkjenning av dagsorden
Godkjent
Sak 035/15 Godkjenning av referat, 260515
Godkjent
Sak 036/15 Gjennomgang fellesrådets sakskart
KAU tok saken til etterretning
Sak 037/15 Organisering og lokalisering av stabene i Porsgrunn
KAU drfgtet saken og erkjenner at dette er en sak som det er delte synspunkter på. KAU er
også delt, men fant det ikke nødvendig med avstemming.
Sak 038/15 Sykefravær
Administrasjonen la frem fraværstall for siste måned. Sykefaværet var da 5%. Det betyr at
den nedgangen som ble signalisert i forrige møte ble bekreftet.
Sak 039/15 Vernerunde
Gjennomført på Eidanger 160615, og blir avholdt i Klevstrand 230616.
Sak 040/15 Eventuelt
 Tore Nygaard etterspør behandling av stillingsinstrukser. Liste over instrukser og
deres status ettersendes KAU’s medlemmer
 Ivar Gundersen etterspør hva som blir gjort i forhold til eventuelt nytt
husbukkproblem i Langangen kirke, samt status på arbeidet med brannsikring
 Inger Auen etterspør undersøkelse av utvendig råteskade i Langangen kirke
Vennlig hilsen
Johannes Sørhaug
kirkesjef
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

26.06.2015
12/00006
12/00006-053
411.2
Johannes Sørhaug

Saksnr
024/15

Sak
Vinner av Plan- og designkonkurransen for Østre Porsgrunn
kirke

Møtedato
30.06.2015

Saksfremstilling
Kirkesjefen anbefaler av fellesrådet vedtar juryens beslutning vedrørende vinner av Plan og
designkonkurransen som offentliggjøres 260615. Juryen er enstemmig i sin beslutning og gir i sin kritikk av
konkurransen en tydelig konklusjon. «Reis opp» er av juryen kåret til vinner av arkitektkonkurransen om nye
Østre Porsgrunn kirke. Fra juryrapporten tas med sitat fra hele punkt 7 Juryens beslutning:
«Juryen har enstemmig besluttet å kåre ”Reis opp” som vinner av arkitektkonkurransen om nye Østre
Porsgrunn kirke.
Etter juryens syn er ”Reis opp” et sterkt prosjekt på alle nivåer, og det prosjektet som best oppfyller
programmets krav og konkurransens suksesskriterier.
”Reis opp” er et meget gjennomarbeidet konkurransebidrag. Det viser en grundighet og kontroll som skiller
seg fra de øvrige forslagene og imponerer juryen. Det har gjennomgående gode funksjonelle løsninger. Det
er fleksibelt og rasjonelt.
Uttrykksmessig representerer ”Reis opp” noe selvstendig og nytt. Juryen tror at prosjektet har potensiale til
å bli ete vesentlig referanseprosjekt som også vil berike Porsgrunn og begeistre byens befolkning.
Prosjektet er vurdert til å ha relativt høye byggekostnader sammenlignet med flere av de andre
prosjektene. Juryen mener likevel at dette prosjektet har et så robust konsept og rasjonelt hovedgrep at
det vil være mulig å bearbeide prosjektet slik at det kan realiseres innenfor kostnadsrammen.»
Legger utkastet til grunn for videre prosess
Plan- og designkonkurransen har vært gjennomført i tråd med de beslutninger som er fattet av fellesrådet.
Juryeringsprosessen har etter kirkesjefens vurdering vært god, og juryen har satt seg godt inn i
konkurransegrunnlaget og jurykriteriene. Hvert av forslagene har blitt gått grundig gjennom og vurdert opp
mot grunnlag og kriterier. Vinnerutkastet er noe dyrere enn rammen i prosjektets budsjett, men er etter
juryens oppfatning likevel et forsvarlig grunnlag for å realisere utkastet. Jfr juryrapportens punkt 8.
Forfatterne bak vinnerutkastet «Reis opp» er Trodal Arkitekter/ Sivilarkitekt Espen Surnevik.
Juryrapporten vedlegges innkallingen.
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Fellesrådet kan alternativt velge å avbryte konkurransen, med de økonomiske og tidsmessige konsekvenser
det medfører.

Forslag til vedtak
Fellesrådet vedtar vinnerutkastet «Reis opp» som vinner av konkurransen vedrørende Østre Porsgrunn kirke.
Vinnerutkastet bearbeides med utgangspunkt i juryens kritikk slik at det oppnår kostnadsramme for
prosjektet i tråd med vedtatt budsjett.

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

26.06.2015
12/00006
12/00006-052
411.2
Johannes Sørhaug

Saksnr
025/15

Sak
Fullmakt inngåelse av kontrakt med arkitekt

Møtedato
30.06.2015

Saksfremstilling
I forbindelse med Plan- og designkonkurransen skal det inngås kontrakt med konkurransens vinner. Ansvarsog myndighetsmatrisen regulerer hvilken myndighet som gjelder, jfr sak 018/15.
Kirkesjefen finner, i samarbeid med prosjektleder, det derfor nødvendig med eget vedtak som gir fullmakt til
inngåelse av slik kontrakt.

Forslag til vedtak
Fellesrådet gir kirkesjefen fullmakt til å inngå kontrakt med vinner av Plan- og designkonkurransen.

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

26.06.2015
05/00055
05/00055-104
012.20
Johannes Sørhaug

Saksnr
026/15

Sak
Møteplan 2.halvår 2015

Møtedato
30.06.2015

Saksfremstilling
Følgende møteplan foreslås for kommende halvår:
Tirsdag 22. september
Tirsdag 20. oktober
Tirsdag 24. november
Tirsdag 15. desember
Administrasjonsutvalget (KAU) avholder sine møter etter behov, normalt samme dag som
fellesrådet har sine møter.
Arbeidsutvalget (FAU) avholder møter i forkant av fellesrådets møter og ellers samles FAU etter
behov.

Forslag til vedtak
Fellesrådet vedtar møteplanen som beskrevet ovenfor

Møtebehandling

Vedtak
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