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DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd

Innkalling til møte
Du innkalles med dette til møte i
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Utvalg
29.04.2019
Møtedato
kl. 19:00
Møtetid
Kirkesjefens kontor
Møtested
Meld fra om eventuelt forfall.
Innkalte:
Jan Erik Langangen, Birger Giskehaug, Gunnar Andersen, Marita Bruun, Liv Espeland Jettestuen og John
Sanden.
Innkalling sendes også:
Eidanger menighetsråd v/Berit Klevjer, Porsgrunn menighetsråd v/Unni Nord Samdal,
Bente Baugerød Liland (verneombud), Tore Nygaard (tillitsvalgt), Eidanger menighetskontor, Porsgrunn
menighetskontor, sogneprestene (Ivar Brobakken og Trond Engnes) og revisor.
Det serveres pizza fra kl 18.45.
Sakliste
Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte, 190319.
Vedtakssaker
Sak 012/19 ØPK - Mur mot gravplass
Sak 013/19 Trosopplæring regnskap 2018 budsjett 2019 Eidanger og Porsgrunn sokn
Sak 014/19 Revisjonsrapport 2018
Sak 015/19 Utleiereglement for kirkene i Porsgrunn
Sak 016/19 Utlysning av kirkemusikerstillinger, deltid
Sak 017/19 Møteplan 2. halvår 2019
Orienteringssaker
 Forslag om intern utlysning
 Gjenbruk av bevaringsverdigegravminner
 Status Østre Porsgrunn kirke

Vel møtt!
3916 PORSGRUNN, Porsgrunn 24.04.2019
Gunnar Andersen
Leder
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DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Møtebok for Porsgrunn kirkelige fellesråd
19.03.2019
kl. 19:00
Kirkesjefens kontor

Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

Tilstede:
Gunnar Andersen, Marita Bruun, Birger Giskehaug, Jan Erik Langangen, Ivar Brobakken og John Sanden.
Meldt forfall:
Liv Espeland Jettestuen
Gjermund Kaupang fra WSP var tilstede under møtebehandlingen av sak 010/19.
Fra administrasjonen møtte Johannes Sørhaug og Kerstin Aas.
Møteboken sendes også:
Eidanger menighetsråd v/Berit Klevjer, Porsgrunn menighetsråd v/Unni Nord Samdal, Tore Nygaard
(Fagforbundet), Eidanger menighetskontor, Porsgrunn menighetskontor, sogneprestene (Ivar Brobakken og
Trond Engnes) og revisor.

Saker

Innkalling og møtebok fra møtet 26.02.2019.
Innkallingen ble godkjent. Møteboken ble godkjent og signert.

Sak 010/19 ØPK - Nye investeringer fra prioriteringslisten

Møtebehandling
Saken ble drøftet i Porsgrunn menighetsråd 18.03. sak nr. 25/19. Det ble godkjent overføring av 575 00,- til
lydanlegget og kr 75 000,- til skapinnredning i sakristiet, til sammen kr 650 000,-, av innsamlede midler til
styrking av kirkeprosjektet.

Vedtak:
1. Oppgradert utomhusanlegg med en kostnadsramme på 575 000,- eks. mva. medtas i prosjektet som en ny
investering etter råd fra Menighetsrådet 18.03.19. Oppgraderingen finansieres ved å omdisponere midler i
budsjettet som er satt av til lydanlegg for å iverksette rask bestilling av utomhusarbeidene.
2.Skapinnredning i sakristiet med en kostnadsramme på 75 000,- eks. mva. medtas i prosjektet som en ny
investering etter råd fra Menighetsrådet 18.03.19. Oppgraderingen finansieres ved å øke egenfinansieringen
fra menigheten med tilsvarende beløp.
3.Oppgradert lydanlegg med en kostnadsramme på ca. 575 000,- vedas etter vedtak om finansiering i
Menighetsrådet 18.03.19. Finansiering foreligger i form av innsamlede midler.
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DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Sak 011/19 ØPK - Liturgiske møbler

Møtebehandling
Porsgrunn menighetsråd har behandlet saken i sitt møte 05.03 og støttet forslaget til liturgiske møbler, alter,
sidealter, døpefont, lesepult og prosesjonskors. Knefall og lysglobe må bearbeides.
Følgende to punkter i forslag til vedtak er tidligere vedtatt og tas derfor ut her:



Kirkestol, avklart og besluttet 27. desember 2018, legges til grunn for søknaden til biskopen etter råd
fra Menighetsrådet 12.12.18.
Kunstnerisk utsmykking. Selve alterutsmykkingen (fondveggen) er en tidligere vedtatt anskaffelse
(FR sak 002/17 24. januar 2017) og er presentert for Menighetsrådet april 2018.

Vedtak:
1. Liturgiske møbler - alter, sidealter, døpefont, lesepult med åpen front, prosesjonskors, presentert for
Menighetsrådet april 2018 og menighetssamlingen februar 2019, legges til grunn for søknaden til
biskopen etter råd fra Menighetsrådet 05.03.19.
2. Menighetsrådet gis fullmakt til å godkjenne bearbeidet løsning av knefall og lysglobe før søknad til
biskopen sendes.
Orienteringssaker






Kirkesjefen orienterte om at fremdriften i kirkeprosjektet gikk etter planen også økonomisk. De er nå
godt i gang innvendig og nest siste del på tårnet er heist opp.
Kirkesjefen orienterte om arbeidet med revidering av utleiereglement som er planlagt som sak til
neste møte.
Det ble stilt spørsmål om status vedr Eidanger sandtak. Kirkesjefen informerte om at saken er til
behandling i kommunen.
Fellesrådets leder informerte kort om innhold i ROS-analyse fellesrådet hadde fått til høring.
Fellesrådet tar denne til orientering og ønsker ikke å benytte høringsmuligheten.
Ivar Brobakken kunne orientere om at de nå var i gang med gjesteliste og program til
åpningsgudstjenesten. Og at plan for fordeling av gudstjenestene på Østre og Vestre kirke til høsten
nå foreligger.

For Porsgrunn kirkelige fellesråd
Kerstin Aas
Administrasjonsleder

Gunnar Andersen
Leder

Marita Bruun
Nest leder

Birger Giskehaug
Medlem

Jan Erik Langangen
Medlem

John Sanden
Medlem

Ivar Brobakken
Varamedlem
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DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd

Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

23.04.2019
15/00006
15/00006-041
411.2
Johannes Sørhaug

Saksnr
012/19

Sak
ØPK - Mur mot gravplass

Møtedato
29.04.2019

Saksfremstilling
Forslag til beslutning
Gjenbruk av gammel grunnmur i henhold til vedtak i Rammetillatelse av 22.11.2016 og Igangsettingstillatelse
av 14.07.2017. Tilbud fra Tor Entreprenør av 04.04.2019 på kr 145 000,- eks.mva aksepteres, og arbeidet
med å gjenbruke deler av gammel kirkemur bestilles.

Formål
Formålet med denne saken er å svare opp vilkår gir gitt i Rammetillatelse og Igangsettingstillatelse
for Østre Porsgrunn kirke.
Sakutredning
I Rammetillatelse av 22.11.2016 er det satt som vilkår at det skal utarbeides plan for gjenbruk av
eksisterende grunnmur på antikvarisk grunnlag. Med bakgrunn i dette vedtaket utarbeidet WSPtidligere Høyer Finseth AS, en plan for gjensbruk av eksisterende kirkemur.
Denne rapporten anbefalte å registrere eksisterende kirkemur ved innmåling og
bildedokumentasjon, dette er utført, samt å gjenbruke steiner fra den gamle kirkemuren ref
vedtakets tekst med uttalelse fra Telemark Fylkeskommune ; Man tenker å benytte seg av stein fra
den gamle kirkemuren til å lage ett avtrykk i bakken for å markere hvor den gamle kirkens
grunnmur/yttervegg gikk tidligere.
Anbefalinger
Tilbudet fra Tor Entreprenør av 04.04.2019 tilfredsstiller vilkårene i Rammetillatelse og
Igangsettingstillatelsen. Midler til å dekke kostnaden tas av reserver avsatt i budsjettet.

Forslag til vedtak
Gjenbruk av gammel grunnmur i henhold til vedtak i Rammetillatelse av 22.11.2016 og Igangsettingstillatelse
av 14.07.2017. Tilbud fra Tor Entreprenør av 04.04.2019 på kr 145 000,- eks.mva aksepteres, og arbeidet
med å gjenbruke deler av gammel kirkemur bestilles.

Møtebehandling
Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

23.04.2019
15/00003
15/00003-039
131
Johannes Sørhaug

Saksnr
013/19

Sak
Trosopplæring regnskap 2018 budsjett 2019 Eidanger og
Porsgrunn sokn

Møtedato
29.04.2019

Saksfremstilling
I tråd med bevilgning av midler til trosopplæring skal også fellesrådet behandle regnskap og budsjett for
dette området. Porsgrunn menighetsråd behandlet dette i sak 035/19 og Eidanger menighetsråd i sak 029/19.
Kirkesjefen legger saken fram for fellesrådet slik det er vedtatt i menighetsrådene. Dette inngår for øvrig som
en del av fellesrådets totale budsjett og økonomiforvaltning og er slik sett behandlet i ordinært budsjett, men
der ikke så spesifisert.
Oppsettene slik de er vedtatt i menighetsrådene er vedlagt innkallingen.

Forslag til vedtak
Fellesrådet godkjenner regnskap for 2018 og budsjett for 2019 for trosopplæring i Eidanger og Porsgrunn
sokn slik de er vedtatt av menighetsrådene.

Møtebehandling

Vedtak
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Porsgrunn kirkelige fellesråd

Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

23.04.2019
15/00003
15/00003-038
131
Johannes Sørhaug

Saksnr
014/19

Sak
Revisors beretning 2018

Møtedato
29.04.2019

Saksfremstilling
Vedlagt følger «Uavhengig revisors beretning» for 2018. Hovedkonklusjonen er som følger:
«Vi har revidert årsregnskapet for Porsgrunn kirkelige fellesråd som viser et negativt netto driftsresultat og
regnskapsmessig merforbruk på kr 154 593. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018,
driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt
vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Porsgrunn kirkelig fellesråd per 31. desember
2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god
kommunal regnskapsskikk i Norge.»

Forslag til vedtak
Fellesrådet tar Revisors beretning for 2018 til etterretning.

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

23.04.2019
15/00007
15/00007-048
415
Johannes Sørhaug

Saksnr
<<SaksNr>>

Sak
Utleiereglement for kirkene i Porsgrunn

Møtedato
29.04.2019

Saksfremstilling
Fellesrådet vedtok det gjeldende reglement for utleie av kirker i sak 024/13. Saken var hørt av
menighetsrådene og grundig vurdert av fellesrådet. Følgende reglement ble vedtatt og gjelder pr i
dag:
Søknad om leie av kirkene behandles først i det enkelte menighetsråd. Sokneprest og kantor godkjenner
innhold og fremføring. Når søknaden er godkjent av menighetsrådet sendes den til Porsgrunn kirkelige
fellesråd for registrering av personell og utsendelse av regning for leie av lokale. Kontrakt fylles ut og
sendes menighetskontoret, kopi sendes fellesrådet.
For å forenkle utleiesatsene i forhold til dagens reglement foreslår vi å redusere utleiekategoriene fra 4 til 3
grupper.
Kategori 1 Arrangementer i menighetens regi- og en del av menighetens program
Kategori 2 Amatører/ idealistiske formål/ andre kristne trossamfunn
Kategori 3 Profesjonelle musikere/ impressario, 15% av bill.innt, dog minimum

kr
kr
kr

0,2500,6000,-

Porsgrunn kirkelige fellesråd sender faktura for leie av kirken. Tidsrammen er 5 timer. Utover dette
faktureres leie med kr 350,- pr. time. Ved bruk av andre rom må det ryddes og vaskes etter bruk.

I kategori 2 overføres kr 500 til menighetene, og i kategori 3 får menighetene kr 1.500. Fellesrådet vil da ha
hhv kr 2000 og 4500 til dekning av kostnader.
Bakgrunnen for at saken tas opp på nytt er at Østre Porsgrunn kirke skal tas i bruk etter
oppbygging og at dette er ønsket fra menighetsrådene.
Begge rådene er spurt om hvilke endringsforslag de ønsker.
Siden regelmentet ble tatt i bruk har vi erfart at de fleste kirkene har for lav kapasitet til å forsvare
prisnivået i Kategori 3.
Derfor foreslås det at Østre Porsgrunn og Brevik kirker legges i samme priskategori, og de andre
kirkene (Eidanger, Herøya, Langangen, Stridsklev og Vestre Porsgrunn kirke) får en noe lavere
sats.
Vi har vært i kontakt med aktører som er aktive på dette området i Grenlang og har sett gjennom
slikt reglement som andre fellesråd har vedtatt. Det er enighet om at det må være et reglement
som er relativt greit å forholde seg til og som er innrettet slik at fellesrådet (i snitt) får dekket de
kostnader som det har med utleien og samtidig gi menighetene noe inntekt. Det betyr at det må
være en underliggende forståelse mellom fellesråd og menighetsråd om at de kostnadene som
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fellesrådet har må dekkes først. Det betyr at når faktura er sendt og leiebeløp er innbetalt så
overfører fellesrådet til menighetsrådet deres andel. I forslaget har vi forsøkt å ta hensyn til de
innspillene som er oversendt og sett på det sammen med den erfaring vi har om utleie. Vi foreslår
at det i kategori 2 fortsatt leies ut til kr 2500 uten prosenter av billettsalg og vi diferensierer heller
ikke mellom kirkene. I Kategori 3 A og B foreslår vi en minstesats og et prosenttillegg som slår inn
når minstesatsen er oppnådd.

Kategori 1 Arrangementer i menighetens regi- og en del av menighetens program
kr
0,Kategori 2 Amatører/samarbeidspartnere/ idealistiske formål/ andre kristne
trossamfunn
kr 2500,Kategori 3A Profesjonelle musikere/ impressario, 10% av bill.innt, dog minimum
kr 3000,Gjelder Eidanger, Herøya, Langangen, Stridsklev og Vestre Porsgrunn
Kategori 3B Profesjonelle musikere/ impressario, 10% av bill.innt, dog minimum
kr 5000,Gjelder Brevik og Østre Porsgrunn kirker
Porsgrunn kirkelige fellesråd sender faktura for leie av kirken. Tidsrammen er 5 timer. Utover dette
faktureres leie med kr 350,- pr. time. Ved bruk av andre rom må det ryddes og vaskes etter bruk.

I kategori 2 overføres kr 500 til menighetene, og fellesrådet har kr 2000 til dekning av kostnader. I kategori
3 har fellesrådet hhv kr 2000 og 4000 til dekning av kostnader. I tillegg kommer eventuelle merkostnader
dersom tidsrammen overskrides.. Det resterende, sammen med prosentinntekter overføres de respektive
menighetsråd.

Forslag til vedtak
Fellesrådet vedtar justert utleiereglement til konserter og arrangementer slik det er foreslått.

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

23.04.2019
16/00022
16/00022-017
212
Johannes Sørhaug

Saksnr
016/19

Sak
Utlysning av kirkemusikerstillinger, deltid

Møtedato
29.04.2019

Saksfremstilling
Med bakgrunn i at en av våre ansatte har gitt beskjed om overgang til pensjonisttilværelse blir det ledig
musikerstilling. Dette gjelder stilling(er) med hovedarbeidssted i Vestre (50%) og Herøya (40%) kirker. I
forbindelse med ledighet for ca tre år siden fikk den som var ansatt med hovedarbeidssted i Vestre kirke også
jobben i Herøya.
Disse stillingene blir nå ledig. Vi i administrasjonen har hatt samtale med de andre musikerne i
fellesrådsområdet og også sokneprestene om framtidig behov for musikkompetanse og –profil, basert på de
planer menighetene har lagt og hvordan gudstjenesteplanen nå er.
Muligheten for å fortsatt slå sammen stillingene har vært vurdert, og fordelene med dette er at det trolig vil
være større interesse for en større stilling.
Samtidig så har menighetenes behov vært vurdert og ikke minst så vil behovet for spill på
søndagsgudstjenester bli bedre dekket ved to deltidsstillinger.
Denne løsningen er den administrasjonen anbefaler og vi har drøftet og fått tilslutning for forslaget fra
fagforbundet.
Når det gjelder hvilken kirkes om skal være hovedarbeidssted så vil det for Eidangers del være Herøya kirke,
mens det for Porsgrunn sin del er et ønske om at den som tilsettes skal bidra på «Supersøndag» - et nytt
gudstjenestekonsept som er planlagt annenhver søndag i Østre Porsgrunn kirke.
De som tilsettes må kunne bidra med orgelspill på alle kirkelige handlinger.

Forslag til vedtak
Fellesrådet vedtar at det lyses ut to deltids kirkemusikerstillinger med hovedarbeidssted i hver sin menighet.
Stillingene lyses ut med 50% i Porsgrunn menighet og 40% i Eidanger menighet.

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

23.04.2019
15/00002
15/00002-033
012.20
Johannes Sørhaug

Saksnr
017/19

Sak
Møteplan 2. halvår 2019

Møtedato
29.04.2019

Saksfremstilling
Følgende møteplan foreslås for kommende halvår:
Tirsdag 27. august
Tirsdag 24. september
Tirsdag 22. oktober
Tirsdag 26. november
Tirsdag 17. desember

Administrasjonsutvalget (KAU) avholder sine møter i forkant av fellesrådsmøtene.

Forslag til vedtak
Fellesrådet vedtar forslaget som sin møteplan for andre halvår 2019.

Møtebehandling

Vedtak
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