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DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd

Innkalling til møte
Du innkalles med dette til møte i
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Utvalg
04.12.2018
Møtedato
kl. 18:00
Møtetid
Kirkesjefens kontor
Møtested
Meld fra om eventuelt forfall.
Innkalte:
Jan Erik Langangen (meldt forfall – Monica Lid innkalles som vara), Birger Giskehaug, Gunnar Andersen,
Marita Bruun (meldt forfall – Tone Bryn innkalles som vara), Gunnar Thelin og John Sanden.
Innkalling sendes også:
Eidanger menighetsråd v/Berit Klevjer, Porsgrunn menighetsråd v/Unni Nord Samdal,
Bente Baugerød Liland (verneombud), Tore Nygård (tillitsvalgt), Eidanger menighetskontor, Porsgrunn
menighetskontor, sogneprestene (Ivar Brobakken og Trond Engnes) og revisor.
Det serveres pizza fra kl 17.40.
Sakliste
Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte, 291018.
Vedtakssaker
Sak 027/18 Budsjettjustering investeringsbudsjettet 2018
Sak 028/18 Driftsbudsjett 2019
Sak 029/18 Investeringsbudsjett 2019
Sak 030/18 Forslag til ny godtgjøringsordning for fellesrådet og dets utvalg
Sak 031/18 Konstituering 2019

Orienteringssaker
Orientering om anbefaling av stol til ØPK v/Liv Jorunn Lunde. Kort (ca 15 min) orientering om kommunens
økonomi og bevilgning til kirkelige formål v/ Hans Jakob Solheim. Kirkesjefen: Status lydanlegg ØPK,
Status Eidanger Sandtak, tjenesteytingsavtalen, legat/fond. Prosten: innspill om arbeidet.
Vel møtt!
Porsgrunn 29.11.2018
Gunnar Andersen
Fung. Leder
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DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd

Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

29.11.2018
15/00001
15/00001-021
112
Johannes Sørhaug

Saksnr
027/18

Sak
Budsjettjustering investeringsbudsjettet 2018

Møtedato
04.12.2018

Saksfremstilling
Porsgrunn bystyre har tidligere bevilget kr 15 mill som finansieringsbidrag til Østre Porsgrunn kirke. Dette
er et vedtak som ligger noe tilbake i tid, og det var ikke synliggjort i fellesrådets investeringsvedtak for
inneværende år.
Etter god dialog med revisor legger vi derfor saken frem som en budsjettjusteringssak der den kommunale
bevilgningen, som er overført fra kommunen til fellesrådet i 2018, disponeres.
Midlene er satt på fond: Østre Porsgrunn kirke, konto 25599002.
Føringen blir da slik:
8303 Tilskudd fra kommunen 15 mill K
5501 Avsetn. Bundet fond
15 mill D

Forslag til vedtak
Fellesrådet vedtar justering av investeringsbudsjett for 2018 slik det er foreslått.

Møtebehandling

Vedtak
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29.11.2018
15/00001
15/00001-020
112
Johannes Sørhaug

Saksnr
028/18

Sak
Driftsbudsjett 2019

Møtedato
04.12.2018

Saksfremstilling
Vedlagt følger kirkesjefens forslag til driftsbudsjett for 2019.
Det forutsettes at bystyret (13/12-18) vedtar Handlingsprogram 2019 – 22 slik det er foreslått av rådmannen.
Budsjettet framlegges på samme detaljeringsnivå som tidligere og på samme nivå som økonomirapportene
framlegges. Det er ikke foreslått store endringer i budsjettet sammenlignet med inneværende år.
Tallene slik de framkommer i oppsettet er basert på rådmannens forslag til vedtak i kommunens
Handlingsprogram, og i tråd med de prioriteringer som er gjort og de erfaringer vi har med budsjettarbeidet.
Vi ser at 2019 vil bli et økonomisk krevende år.
Når det gjelder lønnsoppgjøret i 2019, så har fellesrådet innarbeidet en praksis sammen med kommunens
økonomiavdeling som gjør at fellesrådets lønnsjustering dekkes inn som en økning i bevilgningen etter at
lønnsoppgjøret er gjennomført.
I rådmannens forslag er det tatt hensyn til fellesrådets tidligere innspill for å øke rammen i forhold til å drifte
Østre Porsgrunn kirke.
Det har kommet innspill fra Porsgrunn menighetsråd med ønske om å øke den merkantile ressursen knyttet
opp mot dem. Slik rammen for budsjettet er, og med de driftsmessige utfordringer vi står ovenfor, så mener
kirkesjefen det ikke er forsvarlig å imøtekomme dette ønsket nå. Dette er drøftet med tillitsvalgt som støtter
denne vurderingen.

Forslag til vedtak
Fellesrådet vedtar forslag til driftsbudsjett for 2019 slik det er vedlagt innkallingen.

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

29.11.2018
15/00001
15/00001-019
112
Johannes Sørhaug

Saksnr
029/18

Sak
Investeringsbudsjett 2019

Møtedato
04.12.2018

Saksfremstilling
Fellesrådets investeringsbudsjett baserer seg på de innspill som fellesrådet har meldt inn til kommunens
administrasjon og de politiske vedtak som bystyret fatter. Rammen for investeringsbudsjettet er det som
ligger i rådmannens forslag til Handlingsprogram som blir behandlet 13/12-18.
Denne rammen er sammensatt av to elementer. Der det ene er spesifikke investeringsbehov av en viss
størrelse (f.eks. Østre Porsgrunn kirke) og den andre delen er en fast årlig bevilgning til å gjøre nødvendig
vedlikehold. Den årlige bevilgningen er kr 1,5 mill. I gjeldende Handlingsprogram er det årlige beløpet
justert opp til kr 2,0 mill fra 2019. I rådmannens forslag for perioden 2019 – 22 er beløpet til
vedlikeholdsetterslep redusert til kr 0,5 mill. Og det er også foreslått kr 1,5 mill til investering i driftsutstyr til
gravplassene. Videre foreslår rådmannen at livssynsnøytralt seremonibygg finansieres i 2020 og 21, og
midler til prosjektering avsettes i 2019.
Fellesrådet hadde i sin oversendelse understreket behov for midler til istandsetting av kirkebyggene. Denne
summen er for hvert av de tre neste årene kr 500.000. Disponeringen av denne bevilgningen skjer i faglig tett
samarbeid med kommunens Eiendomsforvaltningsavdeling. Sammen går vi gjennom status på kirkebyggene
og gjør en grundig jobb for å avdekke vedlikeholdsbehovene og prioritere tiltak. For perioden har vi sammen
med kommunen foreslått at midlene for 2019 benyttes til utbedring av råteskader på Langangen kirke, kr
250.000, Utbedring av murpuss på Stridsklev kirke, kr 200.000 og Etablering av lynvern på Tørmo kapell, kr
50.000. Se vedlagte forslag. Vi er også enige om at det er mest forsvarlig å møtes på nytt neste høst for å
sette opp forslag for 2020. Dette fordi rammen er trang og at det stadig skjer uforutsette ting med byggene
våre som gjør det mer forsvarlig med årlig vurdering i denne perioden.

Rådmannens forslag:
Kirker og trossamfunn
Kirkegårdsmaskiner 0 0
Livssynsnøytralt seremonibygg på Eidanger
Kirkene - rehabilitering mv.
Sum

2019
2020
1 500 1 500
1 000 35 000
500
500
3 000 37 000

2021 2022
1 500
20 000
500
2 000
22 000 2 000

sum
4 500
56 000
3 500
64 000
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Østre Porsgrunn kirke:
For prosjekt Østre Porsgrunn kirke er målet at kirken skal bygges innvies 15. september 2019.
Byggearbeidene vil ferdigstilles før sommeren og Kunstnerne vil bruke sommeren til å montere
kirkekunsten. I tråd med prosjektets planer var kostnadsfordelingen slik ved sist budsjettvedtak.
Fram til og med 2017
2018
2019

18,2 mill. kr. eks. mva.
45,0 mill. kr. eks. mva.
19,0 mill. kr. eks. mva.

Total budsjettsum 82,2 mill eks mva, og 102,7 inkl mva.
Budsjettrammen for 2019 vil være de tidligere vedtatte 19,0 mill. I tillegg kommer et anslått mindreforbruk
for 2018 på kr 2,0 mill. Budsjettrammen for 2019 vil da være kr 21,0 mill.

Forslag til vedtak
Fellesrådet vedtar investeringsbudsjettet slik det er beskrevet ovenfor.

Møtebehandling

Vedtak

29.11.2018
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Saksbehandler:

Saksnr
030/18

15/00002
15/00002-029
012.20
Johannes Sørhaug

Sak
Forslag til ny godtgjøringsordning for fellesrådet og dets
utvalg

Møtedato
04.12.2018

Saksfremstilling
Porsgrunn kirkelige fellesråd har en godtgjøringsordning som ikke har vært justert på lang tid. I prinsippet så
er dagens ordning slik at leder får et fast beløp på kr 11.000 (og ingen møtegodtgjøring). Nestleder får en
kombinasjon av et mindre fastbeløp og møtegodtgjørelse. De øvrige av fellesrådets medlemmer med unntak
av kommunens representant og den biskopen oppnevner har fått en godtgjøring på kr 675,- pr møte.
I møte i KAU oppfordret tillitsvalgt at denne saken ble tatt opp og at det ble vurdert om de som stiller på
møter for fellesrådet og i fellesrådets utvalg bør få en godtgjøring på lik linje og som også gjelder de som er
tillitsvalgte og ansatte.
Det foreslås ny ordning med et fast lederhonorar på kr 5000 og møtegodtgjøring pr møte.
For medlemmer og ansatte som møter i fellesråd og utvalg ytes det en godtgjøring på kr 1500 pr møte.

Forslag til vedtak
Fellesrådet vedtar nye satser for godtgjøring slik det er foreslått i innkallingen.

Møtebehandling

Vedtak
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Johannes Sørhaug

Saksnr
031/18

Sak
Konstituering 2019

Møtedato
04.12.2018

Saksfremstilling
Fellesrådet skal velge leder og nestleder og disse velges for ett år om gangen. Dette er beskrevet i Regler om
formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet, §1. De øvrige valg er gjort for hele
funksjonsperioden.
Fellesrådets valgte leder har gitt et skriftlig innspill til saken og foreslår at Gunnar Andersen velges til leder
av fellesrådet og at Marita Bruun velges til nestleder. Dagens leder ønsker å være «vanlig» medlem av
fellesrådet ut valgperioden.

Forslag til vedtak
Saken legges fram til drøfting og vedtak, basert på leders forslag.

Møtebehandling

Vedtak
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