DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd

Møte 08/2015

INNKALLING TIL MØTE
PORSGRUNN KIRKELIGE
FELLESRÅD

Tirsdag 22. september kl 18.00 i Winthersgt 8
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Innkalling til møte
Du innkalles med dette til møte i
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Utvalg
22.09.2015
Møtedato
kl. 18:00
Møtetid
Kirkesjefens kontor
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
015

Prostens 10 minutter

016

Kirkesjefens 10 minutter
 Valg
 Heistad bedehus
 Investeringsprosjekter/vedlikehold

Sakliste
Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte, 30.06.15
Møtet starter med en orientering av Reis Opp fra arkitektene.
Vedtakssaker
Sak 028/15 Revidert ansvars- og myndighetsmatrise øpk
Sak 029/15 Økonomirapport 2. tertial 2015
Sak 030/15 Forslag til stenging av enkeltfelt for gjenbruk til kistegravlegging
Sak 031/15 Revidering gravplassvedtekter

Vel møtt!
3921 PORSGRUNN, Porsgrunn 18.09.2015
Ole Johnny Dahle
Leder
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Møtebok for Porsgrunn kirkelige fellesråd
30.06.2015
kl. 18:00
Kirkestua

Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

Tilstede:
Morten Fleischer, Hans Jørgen Rohde, Ole Henrik Lia, Ivar Gundersen, Elin Aasheim, Tor Ellefsen, Gjertrud
Eide, Leif Bryn, Bjarne Bryn, Ole Johnny Dahle.
Meldt forfall:
Ingen

Saker
Innkalling og referat fra sist møte, 16.06.15, ble godkjent
Sak 023/15 er uaktuell siden Porsgrunn menighetsråd avviste slik løsning.
Referat fra møte i administrasjonsutvalget (KAU) 160615 tas til orientering
Meldingssaker
013

Prostens 10 minutter
 Takket for arbeidet som gjøres av folkevalgte i menighetsråd og fellesråd

014

Kirkesjefens 10 minutter
 Orienterte om ferieavvikling

Sak 024/15 Vinner av Plan- og designkonkurransen for Østre Porsgrunn kirke
I tillegg til saksfremstillingen fra administrasjonen og juryrapporten, ble det lagt frem en oppsummering fra
Porsgrunn menighetsråd vedrørende menighetsmøtet i Vestre Porsgrunn kirke søndag 28/6 2015.
Under drøftingen av menighetsmøtes avstemmingsresultat (205 for Rekonstruksjon og 125 mot), ble det klart
at ingen ville tillegge denne rådgivende avstemmingen så stor vekt at den skulle få fellesrådet til å gå tilbake
på sitt vedtak i sak 014/14 fra møtet 060514.
Etter dette gjorde fellesrådet enstemmig følgende
Vedtak:
Fellesrådet vedtok enstemmig 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 og kirkemøtets prinsipper for kirkebygg, jfr KM sak
015/15.
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Sak 025/15 Fullmakt inngåelse av kontrakt med arkitekt
Vedtak:
Fellesrådet gir kirkesjefen fullmakt til å inngå kontrakt med vinner av Plan- og designkonkurransen.

Sak 026/15 Møteplan 2.halvår 2015
Vedtak:
Fellesrådet vedtok møteplanen som foreslått i innkallingen:
Tirsdag 22. september
Tirsdag 20. oktober
Tirsdag 24. november
Tirsdag 15. desember

Sak 027/15 Sommerfullmakt
Vedtak:
Fellesrådet gir arbeidsutvalget (FAU) fullmakt til å fatte nødvendige vedtak på fellesrådets vegne frem til
neste fellesrådsmøte. Vedtak fattet på fullmakt refereres i fellesrådets møte 220815.
Eventuelt



Ivar Gundersen foreslo at fellesrådet selv kunne utvide sine lokaler for å ivareta sak 022/15.
Fellesrådet ønsket ikke dette utredet av finansielle årsaker.
Hans Jørgen Rohde foreslo at fellesrådet skulle klage på navnevalget til nye Eidanger sokn.
Fellesrådet ga ikke tilslutning til dette.

For Porsgrunn kirkelige fellesråd
Johannes Sørhaug
kirkesjef
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

18.09.2015
12/00006
12/00006-055
411.2
Johannes Sørhaug

Saksnr
028/15

Sak
Revidert ansvars- og myndighetsmatrise øpk

Møtedato
22.09.2015

Saksfremstilling

PROTOKOLL - BYGGEKOMITEEN
Ansvars- og myndighetsmatrise
Saksnummer
BK 10/01

Versjon
01

Møtedato
08.09.15

Dato
09.09.15

Godkjent av /
dato
Måns Davidson /
09.09.2015

Beslutning
1. Revidert ansvars- og myndighetsmatrise datert 08.09.2015 legges til grunn for beslutninger i det videre
prosjektarbeidet
2. Protokoll fra byggekomiteen med vedlegg sendes til Fellesrådet til orientering.
Formål
Formålet med ansvars- og myndighetsmatrise er a å ha klare definisjoner av hvilket organ/rolle som kan
gjøre vedtak eller ta beslutninger i prosjektet.
Saksutredning
Ansvars- og myndighetsmatrise
Prosjektets ansvar- og myndighetsmatrise ble behandlet i byggekomiteen 14.04.15 og vedtatt av Fellesrådet
21.04.15.
Fellesrådet som prosjektstyre har besluttende myndighet i prosjektet. Det er i matrisen foreslått a å delegere
myndighet til to besluttende organer/prosjektroller:



Kirkesjefen som prosjekteier
Prosjektleder

Ansvars- og myndighetsmatrise er nå revidert ved at brukergruppene er tatt inn som et egen rolle for
prosjektet som er vedlagt denne saken.
Brukergruppene er ikke gitt besluttende myndighet, men skal gi rad i forkant av en beslutning i tilknytting til
velg eller endringer av funksjonskrav i prosjektet.
Adresse:

Tlf

Winthersgate 8
Tlf: 35563400
3921 PORSGRUNN

E-post/Internett:

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

DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Når det gjelder brukergruppenes deltakelse i det løpende arbeidet i prosjektorganisasjonen sa representeres
brukernes interesser av prosjektets brukerkoordinator som er medlem av prosjektets ledergruppe og har
anledning til a delta i alle moter som gjennomføres. Det er brukerkoordinatorens ansvar og informere og
forankre de valg som gjøres i prosjektet med de berørte brukergruppene.
Brukerkoordinator og leder for de ulike brukergruppene har også tilgang til prosjekthotellet hvor bade
kommunikasjon og dokumentasjon finnes tilgjengelig.
Vedlegg
Ansvars- og myndighetsmatrise, datert 08.09.15
Brukerorganisasjon

Forslag til vedtak
Fellesrådet vedtar revidert ansvars- og myndighetsmatrise slik den er foreslått.

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

18.09.2015
05/00104
05/00104-107
131
Johannes Sørhaug

Saksnr
029/15

Sak
Økonomirapport 2. tertial 2015

Møtedato
22.09.2015

Saksfremstilling
Vedlagt følger talloppsett som viser fellesrådets økonomiske status for andre tertial 2015. rapporten viser at
inntektene er betydelig større enn utgiftene pr august. Dette skyldes i all hovedsak at festeavgiftene knyttet til
fornyelse av festforhold er fakturert og inntektsført. Lønnskostnadene følger budsjettet. Det er noen
utgiftsposter som vi vil ha særlig fokus på, som strøm- og annonsekostnader.
Ut fra regnskapstallene ser fellesrådets administrasjon ingen grunn til å sette inn tiltak i forhold til
fellesrådets økonomi for 2015.

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Vedtak
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Hovbevil

Tekst

Regnskap
1.1.31.8.2015

Oppr
budsjett

Endelig
budsjett

Regnskap

Forbruk

2015

2015

2014

i%

LN01

Brukerbetaling,salg-,avgifter og
leieinntekter

-3 093 950

-3 436 300

-3 436 300

-2 735 654

90 %

LN03

Refusjoner/Overføringer

-1 279 625

-2 100 000

-2 100 000

-2 361 962

61 %

LN04
LN05

-3 626 667
-1 727 919

-5 440 000
-2 700 000

-5 440 000
-2 700 000

-8 000 000 -12 700 000
-333 340
0

-12 700 000
0

LN09

SUM DRIFTSINNTEKTER

-18 061 501 -26 376 300

-26 376 300

-5 243 000
-2 687 210
-12 149
898
0
-25 177
725

67 %
64 %

LN06
LN08

Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale
Statlige tilskudd
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen
kommune
Overføringer fra private

LN10
LN11
LN12
LN13
LN14
LN15

Lønn- og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Refusjoner/Overføringer
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale
Tilskudd og gaver
SUM DRIFTSUTGIFTER

9 725 596
2 652 641
352 060
3 626 667
130 461
16 487 424

15 126 800
4 718 500
500 000
5 440 000
620 000
26 405 300

15 126 800
4 718 500
500 000
5 440 000
620 000
26 405 300

14 270 044
4 215 653
481 057
5 243 000
495 692
24 705 446

64 %
56 %
70 %
67 %
21 %
62 %

LN16

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

-1 574 077

29 000

29 000

-472 279

LN17
LN19
LN22

Renteinntekter og utbytte
Renteutgifter og låneomkostn.
NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

-256 038
1 646
-254 392

-30 000
1 000
-29 000

-30 000
1 000
-29 000

-325 209
1 434
-323 776

LN23
LN24
LN25

Avskrivninger
Motpost avskrivninger
NETTO DRIFTSRESULTAT

0
0
-1 828 468

0
0
0

0
0
0

837 417
-837 417
-796 055

LN26
LN27
LN28
LN30

Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
SUM BRUK AV AVSETNINGER

0
0
-134 400
-134 400

0
0
0
0

0
0
0
0

-1 098 386
-124 487
-460 800
-1 683 673

LN32
LN33
LN35
LN36

Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Overført til investeringsregnskapet
SUM AVSETNINGER

0
333 340
0
333 340

0
0
0
0

0
0
0
0

1 276 586
59 963
4 669
1 341 219

LN37
LN36

REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK
(OVERSKUDD)
SUM AVSETNINGER

-1 629 528
333 340

0
0

0
0

-1 138 509
1 341 219

LN37

REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK
(OVERSKUDD)

666 680

0

0

1 276 695
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

18.09.2015
05/00090
05/00090-032
511
Johannes Sørhaug

Saksnr
030/15

Sak
Forslag til stenging av enkeltfelt for gjenbruk til
kistegravlegging

Møtedato
22.09.2015

Saksfremstilling
Forslag om stenging av felt på Eidanger og Østre Porsgrunn kirkegård.
Store deler av Eidanger kirkegård ble bygget i en tid som der ikke ble lagt særlig vekt på grunnforhold/
jordsmonn som var tilpasset formålet. Det viser seg nå etter en del år at det ikke er optimale forhold slik at
gjenbruk til kistegravlegging ikke er tilrådelig. På Eidanger kirkegård gjelder dette feltene A1, C og D. Med
mulighet for at det samme vil gjelde felt G (tatt i bruk i 2007).
På Østre kirkegård er det også tette jordmasser som gjør at nedbrytningen går sent. Viser til notat fra
kommunalteknikk nedenfor.
Fellesrådets administrasjon anbefaler at fellesrådet gjør slikt vedtak som fremkommer i notatet.
Et slikt vedtak medfører at det ikke kan nedsettes kiste på de gravene der det tidligere er foretatt
kistebegravelse. De gravene der det ikke allerede er foretatt kistegravlegging (ved reservasjon til gjenlevende
ektefelle eller andre) kan kistegravlegging skje.
VEDRØRENDE STENGING AV GRAVFELT PÅ EIDANGER OG ØSTRE KIRKEGÅRDER
Det har i en årrekke vært problemer med gravlegging på grunn av vanskelige grunnforhold ved Eidanger og
Østre kirkegård. Disse gravlundene har større områder med tett leire, noe som medfører svært sen
omdanning. Videre gravlegging på disse gravfeltene anser vi uetisk og i mange tilfeller ikke mulig i forhold
til krav, 70cm, om overdekning av kiste. Dessuten oppleves en slik arbeidssituasjon som svært problematisk
for kirkegårdsbetjeningen og i direkte konflikt med arbeidsmiljøloven..
En arbeidsgruppe bestående av ansatte fra Kommunalteknikk og kirkesjefens kontor har i flere påfølgende
møter diskutert denne problematikken. Arbeidsgruppa har besluttet at det er nødvendig å stenge en del av
gravfeltene på Eidanger og Østre kirkegårder. Det må bemerkes at det samtlige områder kan benyttes
videre til urnenedsettelser.
Følgende gravfelt på Eidanger stenges til gjenbruk for kistebegravelser:
A1, C, og D.
På Østre kirkegård stenges følgende felt til gjenbruk for kistegraver:
A1, A3 – de nederste rekkene mot veien
B2, C1, D1, D2 – øverste hjørne mot Jønholtdalen
E1, E2
VA1, VA2, VA3, VA4
VC2, VC3, VC4
VD2, VD3, VD4
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Ellers må forholdene på de øvrige gravfelt, ved de to kirkegårdene, vurderes fortløpende når det gjelder
eventuelle ytterligere begrensninger. Felt G på Eidanger kirkegård (nytt i 2007) har tette siltmasser i
grunnen som ofte fører til sen nedbryting i gravene. Her kan en på sikt også måtte forlenge fredningstid før
gjenbruk.
Thomas Nøklegård
Kommunalteknikk 27.04.15

Forslag til vedtak
Fellesrådet vedtar at følgende felter stenges for gjenbruk til kistegravlegging
Østre Porsgrunn kirkegård:
A1, A3 – de nederste rekkene mot veien
B2, C1, D1, D2 – øverste hjørne mot Jønholtdalen
E1, E2
VA1, VA2, VA3, VA4
VC2, VC3, VC4
VD2, VD3, VD4
Eidanger kirkegård:
A1, C, og D.

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

18.09.2015
05/00090
05/00090-031
511
Johannes Sørhaug

Saksnr
031/15

Sak
Revidering gravplassvedtekter

Møtedato
22.09.2015

Saksfremstilling
I sak 040/12 vedtok fellesrådet de gjeldende vedtekter for gravplassene i Porsgrunn. På bakgrunn av endring
i Gravferdslov og forskrift legges det nå frem forslag til reviderte vedtekter. Det som er nytt i forslaget er at
lov og forskrift har endret navnet fra kirkegård til gravplass. Det vil fortsatt være anledning til å bruke
egennavn som f.eks «Eidanger kirkegård». Vi har også lagt inn forslag i sak 030/15 om å ikke gjenbruke
enkelte felt til kistegravlegging, se §2.

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Vedtak
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VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I PORSGRUNN KOMMUNE
Jfr. lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21
Endret ved lover 26. august 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866), 8. juni 2012 nr. 30 (ikr. 1 juli 2012
iflg. res. 8 juni 2012 nr. 502)

Gravferdsforskriften endret ved forskrift 18 desember 2012 nr. 1328 (i kraft 1 jan 2013)
Vedtatt av Porsgrunn kirkelige fellesråd ……. 2015
Godkjent av Agder og Telemark bispedømmeråd ………. (dato)

§ 1. GRAVPLASS TILHØRIGHET
Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen. De har
rett til fri grav såfremt graven blir tilvist. Det forutsettes imidlertid at det på den aktuelle gravplassen finnes
ledige graver. Unntak fra dette er Brevik kirkegård, Østre Porsgrunn Kirkegård og Tørmo Kirkegård.
Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av
livet, betraktes på samme måte som kommunens egne innbyggere.
Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i Porsgrunn kommune mot at kostnadene ved gravferden
og avgift som ved feste av grav betales. Det muslimske feltet på Eidanger kirkegård kan brukes til befolkningen
innen Porsgrunn og mot betaling for utenbysboende.

§ 2. FREDNINGSTID OG FESTETID
Fredningstid for kistegraver og urnegraver er 20 år. Festetid er 20 år, med mulighet for forlengelse. Fredningstid
for kistegraver på deler av Østre Porsgrunn kirkegård og Eidanger kirkegård er ubegrenset. På Østre Porsgrunn
kirkegård feltene A1, VA2, VA3, VC2, VC3, VC4, B2, C1, D1, E1, E2 og Eidanger kirkegård feltene A1, C og D er
etter gravforskriftens § 5 stengt for gjenbruk av kistegraver.

§ 3. FESTE AV GRAV
Når kistegrav skal tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av og etter søknad til kirkelig
fellesråd, for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da et gravsted.
Ved bruk av særskilt urnegravplass kan det ikke festes en grav ved siden av.
Når festetiden er ute kan gravstedet festes for nye 5 år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging kan festet
ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra kirkelig fellesråd.
I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen seks måneder etter
forfall, faller gravstedet tilbake til kirkegården.
Ingen kan gravlegges i festet gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges eller festerens
samtykke til bruk av festet grav ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging.
Fester plikter å melde adresseforandring.

§ 4. GRAV OG GRAVMINNE
Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Ansatte på
gravplassen sørger for istandsetting igjen og vil dertil besørge graven planert og tilsådd med gress etter
gravlegging.
Montering av gravminne kan først skje etter at kirkelig fellesråd har godkjent gravminnet og merket stedet der
det skal stå. Ved nyopprettet gravsted kan det settes det opp et midlertidig merke med avdødes navn.
På nytt festet gravsted plasseres gravminnet sentralt i bakkant av gravstedet. Det kan bare monteres ett
gravminne pr dobbel grav.
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§ 5. PLANTEFELT
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være
bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre
fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger
gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.
Fellesrådet har ikke økonomisk ansvar for skade på løse eller faste dekorgjenstander som liggende plater,
blomsterurner, lykter m.v. Det er anledning til å tenne stearinlys og oljelampe på graven, men slike og andre løse
dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.
Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt steinkant som flukter med terrenget omkring.
Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet.

§ 6. PLANTEMATERIALE
Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som
avfall, skal i sin helhet være kompostèrbart.

§ 7. STELL AV GRAV
Enhver ansvarlig gravfester har rett og plikt til å stelle den grav vedkommende har ansvar for.
Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassbetjeningen.

§ 8. GRAVSTELLSAVTALE
Ved innbetaling av et bestemt beløp fra ansvarlig for frigrav eller fester, vil kirkelig fellesråd overta ansvar for
planting og stell av gravstedet for ett eller flere år. Det skal i hvert enkelt tilfelle signeres en gravstellsavtale.
Midlene forvaltes av kirkelig fellesråd. Det innbetalte beløp skal dekke utgiftene til planting og stell av gravstedet
etter den inngåtte avtalen og til administrasjon og revisjon for et fastsatt tidsrom. Beløpet skal også dekke
eventuell merverdiavgift til staten, etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for kirkelige fellesråd.
Det kan ikke gjøres avtale for lengre tid enn den foranliggende festetid eller en tilsvarende periode. Dersom det i
avtaleperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal kirkelig fellesråd gi melding om
dette til den ansvarlige eller festeren. Da er det anledning til å øke kapitalen slik at den varer tiden ut. I motsatt
fall vil vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt.
Dersom det gjenstår en rest av kapitalen når avtaletida er ute, blir disse å anvende til forskjønnelse av
gravplassen.
Kapital fra de ulike avtalene forvaltes felles og inngår i fellesrådets regnskap, men det kreves bruk av
undersystem /reskontro som til enhver tid holder rede på bevegelser og gjenstående beløp på de respektive
avtaler.

§ 9. BÅREROM
Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til gravferden.
Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for
gravferden og er de ansatte uvedkommende.

§ 10. NÆRINGSVIRKSOMHET
Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra kirkelig fellesråd.
Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet
kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell av graver.
Kirkegårdsbetjeningen kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende. De kan
heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har med gravplassen å gjøre.
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