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Innkalling til møte
Du innkalles med dette til møte i
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Utvalg
26.02.2019
Møtedato
kl. 18:00
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 17.40.
Sakliste
Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte, 290119
Vedtakssaker
Sak 006/19 ØPK - Regnskap og godkjente endringer pr februar 2019
Sak 007/19 Årsregnskap 2018
Sak 008/19 Årsmelding 2018
Sak 009/19 Møtegodtgjørelse for fellesråd og underutvalg, revidering 2019

Orienteringssaker
 Status Eidanger sandtak
 Informasjon om revisjon av utleiereglement

Vel møtt!
3916 PORSGRUNN, Porsgrunn 21.02.2019

Gunnar Andersen
Leder
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Møtebok for Porsgrunn kirkelige fellesråd
29.01.2019
kl. 18:00
Kirkesjefens kontor

Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

Tilstede:
Gunnar Andersen, Birger Giskehaug, Marita Bruun, Jan Erik Langangen, Gunnar Thelin.
Meldt forfall:
John Sanden.
Gjermund Kaupang fra WSP var tilstede under møtebehandlingen av sak 001/19.
Fra administrasjonen møtte Johannes Sørhaug og Kerstin Aas.
Møteboken sendes også:
Eidanger menighetsråd v/Berit Klevjer, Porsgrunn menighetsråd v/Unni Nord Samdal, Tore Nygård
(Fagforbundet), Eidanger menighetskontor, Porsgrunn menighetskontor, sogneprestene (Ivar Brobakken og
Trond Engnes) og revisor.

Saker

Innkalling og møtebok fra møtet 04.12.2018 og mailmøte 27.12.2018.
Innkallingen ble godkjent. Møtebøkene ble godkjent og signert.

Sak 001/19 Statusrapport for ØPK pr januar 2019 og anbefalinger knyttet til endringsmeldinger

Møtebehandling
Kirkesjefen og Gjermund Kaupang redegjorde for status i prosjektet og de endringsmeldingene som er
uavklart.
Vedtak:
Fellesrådet tok statusrapport pr januar 2019 til etterretning.
Endringene må håndteres i samsvar med inngått kontrakt.
Detaljert økonomisk status og sluttprognose fremlegges i neste fellesrådsmøte.
Kunst, inventar og liturgiske møbler må presenteres for brukergruppe og menighetsråd med det første.
Sak 002/19 Oversikt over fellesrådets ansatte pr 010119
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Møtebehandling
Fellesrådet drøftet saken grundig og ønsket at det utarbeides stillingsbeskrivelser for alle fellesrådsansatte.
Vedtak:
Fellesrådet tok oversikten til etterretning.
Fellesrådet ber om at det utarbeides stillingsbeskrivelser for alle sine ansatte innen sommerferien. Denne må
inneholde stilling, navn, myndighet og oppgaver. Det bør også innarbeides hvem man står i lederrelasjon til.

Sak 003/19 Samordningsavtale HMS 2019

Møtebehandling
Kirkesjef og prost gjennomgikk avtalen og «rutiner for håndtering av arbeidskonflikter og klager fra
publikum. Avtalen regulerer samordningen mellom Agder og Telemark bispedømmeråd og Porsgrunn
kirkelige fellesråd.
Vedtak:
Samordningsavtalen om HMS-arbeidet og rutinebeskrivelsen ble vedtatt og underskrevet av begge parter.
Sak 004/19 Tilsetting kirkemusiker, 100% stilling Eidanger sokn
Møtebehandling
Saken ble gjennomgått.
Vedtak:
Fellesrådet vedtok innstillingsutvalgets forslag og tilbyr Francesco Buccino stillingen som kirkemusiker i
Porsgrunn kirkelige fellesråd, Eidanger menighet.

Sak 005/19 Utleie av antenneplass, Herøya kirke
Møtebehandling
Saken ble drøftet og det ble vurdert om fellesrådet ønsker å bruke kirketårnet til økt utleie med tilhørende
installasjoner.
Vedtak:
Søknaden ble avslått.

Adresse:

Tlf/faks

E-post/Internett:

Bankkonto / Org.nr.:

Jernbanegata 3
3916 PORSGRUNN

Tlf: 35563400

<<EpostSender>>

Faks: 35563401

www.kirken.no

9999.99.99999
<<SenderOrgNr>>

DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Orienteringssaker
 Kirkesjefen orienterte om at det hadde vært stille om Eidanger sandtak.
 Kirkesjefen orienterte om igangsatt arbeid med utvikling av oppdatert organisasjonskart og
stillingsbeskrivelser.
 Kirkesjefen orienterte om innspill fra KAU sitt møte tidligere i dag.
 Prosten informerte kort om innsettelse av ny prost, Liv Jettestuen, og at det jobbes videre med
gudstjeneste forordningen i begge soknene.
 Fellesrådets leder stilte spørsmål om behov for felles møter mellom menighetsråd og fellesråd for å
gjennomgå saker av felles interesse. Fellesrådet foreslo at det heller ble avholdt møte mellom leder
og nestleder i menighetsråd og fellesråd samt kirkesjef.

Fellesrådets leder takket av prosten med hilsen og blomster.
Gunnar Andersen
Leder

Marita Bruun
Nest leder

Jan Erik Langangen
Medlem

Gunnar Thelin
Medlem

Birger Giskehaug
Medlem

For Porsgrunn kirkelige fellesråd
Kerstin Aas
Administrasjonsleder

Adresse:

Tlf/faks

E-post/Internett:

Bankkonto / Org.nr.:

Jernbanegata 3
3916 PORSGRUNN

Tlf: 35563400

<<EpostSender>>

Faks: 35563401

www.kirken.no

9999.99.99999
<<SenderOrgNr>>

DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd

Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

20.02.2019
15/00006
15/00006-038
411.2
Johannes Sørhaug

Saksnr
006/19

Sak
ØPK - Regnskap og godkjente endringer pr februar 2019

Møtedato
26.02.2019

Saksfremstilling

SAK - FELLESRÅDET
ØPK – Regnskap og godkjenning av endringer
Saksnummer

Versjon
01

Møtedato
26.02.19

Dato
20.02.19

Godkjent av / dato
Måns Davidson / 20.02.19

Forslag til beslutning
1.
2.
3.
4.

Status på prosjektregnskap og budsjett tas til orientering.
Endringskrav 33 på kr. 283 069,- tilknyttet mengdejustering av utvendige flis godkjennes.
Endringskrav 29 på kr. 335 155,28,- tilknyttet regulerbar post for stålmengder godkjennes.
Endringskrav 60 på kr. 577 614,- tilknyttet utomhusplan godkjennes. Endringen finansieres med
innsamlede midler fra Menighetsrådet.

Formål
Formålet med denne saken er å redegjøre for prosjektregnskap og kontraktendringer i generalentreprisekontrakten med
Tor Entreprenør AS og beslutte/godkjenne endringsmeldinger over NOK 100 000,- hvor beslutningsmyndigheten er
tillagt Fellesrådet.

Sakutredning
Prosjektregnskap og budsjett
Prosjektregnskapet er oppdatert p.r 19.02.19 og vedlagt denne saken.
Prosjektet har et godkjent budsjett på NOK 83,15 mill. kr. eks. mva. etter den siste justeringen av budsjettet i
Fellesrådet oktober 2018. Av dette utgjør kontrakten med Tor Entreprenør NOK 46,61 mill. kr. eks. mva.

Adresse:

Tlf/faks

E-post/Internett:

Bankkonto / Org.nr.:

Jernbanegata 3
3916 PORSGRUNN

Tlf: 35563400

<<EpostSender>>

Faks: 35563401

www.kirken.no

9999.99.99999
<<SenderOrgNr>>

DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd

Forventet sluttsum uten ytterligere endringer av inngåtte kontrakter eller avsatte budsjettposter er NOK 81,36 mill. kr.
eks. mva. Avviket er p.r i dag postitivt med NOK 1,81 mill. kr. som avvik (tilgjengelig reseve). Av dette avviket er
NOK 1,25 mill. kr. eks. mva. avsatt som byggherrereserve.
Det er gjort justeringer i budsjettet ved at posten 00-900 Reserve er styrket med 450 000,- som er flyttet fra en post for
diverse kostnader. Dette påvirker ikke prognosen i prosjektet i forhold til godkjent budsjett.
Post 00-901 Byggherrereserve er redusert med 950 000,- ved at budsjettpost for kirkestoler og lydanlegg er flyttet til
generalentreprisen da dette skal leveres av Tor Entreprenør AS.
Prosjektregnskapet er belastet med en kontraktendring for utomhus på 577 614,-. Det er forutsatt at dette beløpet dekkes
av egenfinansiering ved av budsjettet for prosjektet økes med tilsvarende sum. Endring av budsjettet vil bli en sak i
neste Fellesrådsmøte.
Med dette som forutsetning vil den gjenstående reserven i prosjektet være 2,39 mill. kr. eks. mva. Dette vurderes som
tilstrekkelig for å kunne gjennomføre prosjektet innenfor vedtatt budsjettramme.

Kontraktendringer Tor Entreprenør AS
Mottatte endringsvarsler er oppdatert p.r. 19.02.19 og to notat som viser godkjente og avviste endringskrav er vedlagt
denne saken. Det er også vedlagt en oversikt over alle mottatte endringer som er ført i prosjektregnskapet.
Endringene vil bli gjennomgått muntlig i Fellesrådets møte.
Kommentarer til vurderingene av endringskravenes relevans i henhold til inngått kontrakt.


Hvis den prosjekterte løsningen ikke lar seg gjennomføre i praksis eller krever en endret løsning gir
dette som prinsipp generalentreprenøren rett til kontraktendring. Byggherren har i en
generalentreprise inngått kontrakten med arkitekt og prosjekterende og har derfor
prosjekteringsansvaret ovenfor entreprenøren. De godkjente endringsmeldingene er gjort med dette
prinsippet som utgangspunkt.



Hvis den utførte løsningen er beskrevet eller prosjektert som en del av kontraktsgrunnlaget skal
endringskravet avvises. De avviste endringsmeldingene er gjort med dette prinsippet som
utgangspunkt.
Det er i flere tilfelle sendt endringskrav etter at bestilling eller utførelse er utført. Dette er brudd på
varslingsreglene i NS8406. Det må vurderes fra sak til sak om brudd på varslingsreglene fører til at
kravet skal avvises på grunn av at byggherren ikke er gitt den kontraktsfestede retten til å velge en
annen løsning, eller om det i realiteten ikke finnes andre og rimeligere løsninger. Det må i denne
sammenheng vurderes om byggherren har fått tilført en verdi som han uansett må helt eller delvis
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betale for.


Det er i kontrakten lagt til rette for mengdekontroll. Dette betyr at entreprenøren gis muligheten for å
kontrollere alle beskrevne mengder i beskrivelsen slik at mengdene eventuelt kan justeres og låses i
kontrakten. Dette gjelder ikke «regulerbare poster» hvor mengdene ikke er oppgitt eller låst i
beskrivelsen. I kontrakten med Tor Entreprenør ble det inngått en særskilt avtale om at justering
etter mengdekontroll ikke kunne øke kontraktens størrelse med mer enn 1 %, noe som utgjør kr.
466 125,- eks. mva.
Endringskrav for mengdekontroll framkommer av endringsmelding 04 på kr. 164 026,- eks. mva. I
tillegg er det fremmet endringskrav for utvendig flis på kr. 283 069,- i endringsmelding 33. Det var i
forbindelse med mengdekontroll tatt forbehold for at flismengder ikke var inkludert i endringsmelding
04 da det ikke forelå detaljerte tegninger på det tidspunktet. Til sammen utgjør disse postene kr.
447 095,-. Det foreligger ikke endringsmelding for mengder for innvendige fliser. p.r. i dag.



Noen poster har regulerbare mengder. Dette gjelder for eksempel stålmengder for konstruktivt stål
som framkommer av endringskrav 29 på kr. 335 155,28,- som utgjør avvik i forhold til de mengder
som var angitt i beskrivelsen. Endringen anbefales godkjent da dette er i henhold til beskrivelse og
kontrakt.



Det er avklart at utomhusanlegget skal oppgraderes i forhold til det som var beskrevet. Dette skal
finansieres med innsamlede midler fra Menighetsrådet. Endringen framkommer av endringskrav 60
på kr. 577 614,-. Endringen anbefales godkjent da dette er i henhold til brukerønsker og har egen
finansiering.

Forslag til vedtak
1.
2.
3.
4.

Status på prosjektregnskap og budsjett tas til orientering.
Endringskrav 33 på kr. 283 069,- tilknyttet mengdejustering av utvendige flis godkjennes.
Endringskrav 29 på kr. 335 155,28,- tilknyttet regulerbar post for stålmengder godkjennes.
Endringskrav 60 på kr. 577 614,- tilknyttet utomhusplan godkjennes. Endringen finansieres med
innsamlede midler fra Menighetsrådet.

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

20.02.2019
15/00003
15/00003-037
131
Johannes Sørhaug

Saksnr
007/19

Sak
Årsregnskap 2018

Møtedato
26.02.2019

Saksfremstilling
Vedlagt følger fellesrådets regnskap for 2018. Regnskapet for 2018 viser et netto driftsresultat
(underskudd) på kr 154.593. Administrasjonen mener regnskapet viser et riktig bilde av
fellesrådets aktivitet.
Årsregnskapet er vedlagt innkallingen.
Kommentarer til postene:
Inntekter:
Post 600 – 659 viser et avvik på kr 81.783 som i hovedsak skyldes at festeavgifter ble lavere enn
budsjettert.
Post 700 - 789 viser et avvik på kr 954.897 som i hovedsak skyldes økt merverdiavgiftsrefusjon og
økt refusjon fra folketrygden.
Post 790 og post 390 samsvarer.
Post 800 – 829 Statlige tilskudd viser et resultat som er kr 69.833 mindre enn budsjett.
Post 830 – 839 Rammeoverføring fra kommunen. Bystyret krav om effektivisering har i løpet av
året redusert overføring til kirkelig virksomhet (fellesrådet) noe. Effekten av lønnsoppgjøret
medførte en tilleggsoverføring. Til sammen er rammeoverføringen fra kommunen kr 431.600 mer
enn budsjettert.
Sum inntekter er kr 724.821 høyere enn budsjettert.
Utgifter:
Post 010 – 099 lønn og sosiale utgifter er 109.143 lavere enn budsjettert, og skyldes i hovedsak
vakanser.
Post 100 – 299 viser et merforbruk på kr 1.058.773. Her er det flere forhold som spiller inn. Største
avvik er knyttet til Strøm, lisenser, konsulenttjenester og driftsmateriell.
Forbruksmateriell/ kjøp av tjenester viser et merforbruk på kr 186.000.
Strøm viser et merforbruk på kr 191.000.
Kjøp av konsulenttjenester viser et merforbruk på kr 160.000.
Post 300 – 389 (+429) er tilskudd gitt til menighetsrådene; klokkertilskudd, konsertinntekter mm og
utgiftsført mva. Postene viser kr 406.695 i merforbruk, og hele merforbruket skyldes mva. jfr også
inntektspostene.
Post 400 – 479 (-429) viser et mindreforbruk på kr 161.507.
Til sammen er utgiftene kr 1.002.833 høyere enn budsjett.
Investeringsregnskapet viser et udekket underskudd på kr 71.679. Her er det tidligere gjort
budsjettjustering for å dekke dette, men strykningsreglene gjør at underskuddet står udekket.
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Forslag til vedtak
Fellesrådet vedtar regnskapet for 2018 slik det er fremlagt. Regnskapet for 2018 viser et negativt
netto driftsresultat og regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr 154.593. Underskuddet
dekkes opp ved bruk av disposisjonsfond.
Investeringsregnskapet viser et udekket beløp (underskudd) på kr 71.679. Dette dekkes ved bruk
av disposisjonsfond.

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

12.06.2018
15/00002
15/00002-025
012.20
Johannes Sørhaug

Saksnr
008/19

Sak
Årsmelding 2018

Møtedato
26.02.2019

Saksfremstilling
Årsmeldingen følger nedenfor.

Forslag til vedtak
Fellesrådet godkjenner Årsmelding 2018 slik den er følger innkallingen.

Møtebehandling

Vedtak
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ÅRSMELDING 2018
PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD
0. Innledning
I Porsgrunn kommune er det to sokn: Porsgrunn sokn og Eidanger sokn. Soknet er den grunnleggende
enhet i Den norske kirke. Menighetsråd og fellesråd opptrer på vegne av soknene, jfr KL §§ 9 og 14.
Menighetsråd har ansvar for «å vekke og nære det kristelige liv» og innarbeide/utvikle undervisning,
diakoni og kirkemusikk i soknet. Fellesrådet er forvaltningsorgan for soknene når det gjelder økonomi,
personal, planlegging, eiendoms- og kirkegårdsdrift. Fellesrådet er sammensatt av to representanter fra
hvert menighetsråd samt en representant oppnevnt av Porsgrunn bystyre og en representant oppnevnt
av biskopen i Agder og Telemark. Selv om ansvarsfordelingen mellom menighetsråd og fellesråd er
tydelig, er det nødvendig med stor grad av samspill mellom rådene.
Porsgrunn kommune bidrar med hovedtyngden av de økonomiske ressurser til fellesrådets drift. Staten
bidrar med finansiering til kateket-, diakon- og trosopplæringsstillinger, og i tillegg bidrar menighetene
med kapital og egeninnsats til realisering av ulike prosjekter og andel lønn til ansatte. Menighetenes
innsats har økt effekten av offentlige bevilgninger. Det er gode samarbeidsrelasjoner mellom fellesrådet
og nevnte aktører.
Kirken i Porsgrunn har mange ressurser og muligheter. Menighetshus og arbeidskirker muliggjør mange
aktiviteter utover gudstjenester og kirkelige handlinger. Frivillige medarbeidere viser stort engasjement i
begge menighetene. Motiverte menighetsråd og utvalg sørger for et høyt aktivitets- og ambisjonsnivå.
Det satses på menighetsbyggende virksomhet. Særlige satsningsområder er gudstjenester og
trosopplæring/arbeid blant barn og unge.

1. Fellesrådets sammensetning:
I 2018 har fellesrådets sammensetning vært slik:
Eidanger menighetsråd:

Jan Erik Langangen, leder fram til konstituering 041218, sak 031/18.
Marita Bruun, nestleder fra konstituering 041218, sak 031/18.

Porsgrunn menighetsråd:

Gunnar Andersen, nestleder fram til konstituering 041218, sak 031/18,
leder fra konstituering 041218, sak 031/18.
Birger Giskehaug

Oppnevnt av biskopen:

Gunnar Thelin, prost i Skien prosti

Kommunens representant:

Ole Henrik Lia fram til 250219
John Sanden fra 260218
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Det har vært avholdt 9 møter i kirkelig fellesråd i 2018. 32 vedtakssaker har vært behandlet.
Det har vært avholdt samarbeidsmøte med kommuneledelsen i forbindelse med budsjettprosessen.

2. Virksomhetsområdet
Administrasjonen. Under kirkesjefens ledelse forestår administrasjonen daglig ledelse og en rekke
driftsoppgaver i soknene. Menighetsrådene har ikke egne ansatte og med unntak av prestene er alle
ansatt i Fellesrådet. Bemanningsoversikt følger som vedlegg til årsmeldingen.


Kirker. Soknene har til sammen 6 kirker (Brevik, Eidanger, Herøya, Langangen, Stridsklev og
Vestre Porsgrunn) og et kirkehus (Heistad bedehus). Østre Porsgrunn kirke er under oppføring
etter brannen i 2011. Kirkene nyttiggjøres til kirkelige handlinger som gudstjenester, begravelser,
vielser, og til konserter, kurs etc.



Gravplasser og kapell. Soknene har til sammen 5 gravplasser (Brevik, Eidanger, Tørmo, Vestre-og
Østre Porsgrunn) og 4 kapell (Eidanger, Stranda, Tørmo og Østre). I tillegg har Brevik kirke kapell i
bygget.



Annen kirkelig virksomhet. Menighetsrådene er, sammen med sokneprestene, ansvarlige for lokal
kirkelig virksomhet. Fellesrådet ivaretar menighetenes økonomiske interesser i forhold til
kommunen.



2018 har vært et intenst år med bygging av Østre Porsgrunn kirke. Det er gode kontorlokaliteter for
de kirkelig tilsatte med praktiske og gode møteromsfasiliteter for ansatte, menighetsråd og fellesråd.
Møterommene er flittig brukt. Samlokaliseringen synes å ha god effekt.



Vår IT-plattform er nå hos Kirkepartner IKT, og det er i 2018 gjort forberedelser til å ta i bruk 360
som saksbehandlingsprogram for fellesrådet.

3. Regnskap
Budsjett for 2018 var vedtatt i balanse. Regnskapet viser et resultat som er nært dette.
Regnskapet for 2018 viser et netto driftsresultat (underskudd) på kr 154.593. Resultatet dekkes ved
bruk av disposisjonsfond.
Kommunens tilskudd var kr 19,22 mill (inkl. tjenesteyting).
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4. Menighetsaktivitet
4.1 Eidanger menighet
Utdrag fra kirkelig årsstatistikk: I menigheten ble 124 konfirmert i 2018, 22 kirkelige vielser ble utført
og 104 kirkelige gravferder ble gjennomført. Det ble avholdt 177 gudstjenester med til sammen 13271
deltakere. 49 gudstjenester med dåp ble for menighetens innbyggere avholdt i 2018.
Menigheten har både barne- og voksenkor.
Eidanger menighet ble høsten 2018 visitert av biskop Stein Reinertsen. Det var utarbeidet et godt og
solid program, og biskopen fikk sett og deltatt på mange av menighetens og lokalsamfunnets aktiviteter.
Fra programmet kan nevnes: Møte med stab, samtaler med ansatte og Eveningsong i Eidanger kirke.
Møte med kommunens ledelse, bedriftsbesøk på Yara, møte med Komf-crew og Elvis-gospel i Brevik
kirke, skolegudstjeneste i Langangen kirke, møte med Kirkens Bymisjon, besøk på voksenopplæringen,
Eidanger Idrettslag og Simen-treff. Og salmekveld i Stridsklev kirke. Visitasen ble avsluttet med
gudstjeneste i Brevik kirke.

4.2 Porsgrunn menighet
Utdrag fra kirkelig årsstatistikk: I menigheten ble 63 konfirmert i 2018, 7 kirkelige vielser ble utført og
141 kirkelige gravferder ble gjennomført. Det ble avholdt 76 gudstjenester med til sammen 7046
deltakere. 17 av gudstjenestene var med dåp.
Porsgrunn menighet v/menighetsrådet, og de som menighetsrådet har utpekt, har deltatt aktivt i lang
tid med utvikling av kirken som nå bygges. Det er mange som har engasjert seg i ulike utvalg og
grupper. Der alt fra romprogram, inventar, utstyr, utsmykking, innsamling av midler til del-finansiering
av kirken, til utvikling av program for åpningsperioden. Her er det lagt ned et formidabelt frivillig
arbeid. Samtidig så skal menigheten drives, og det planlegges for normal aktivitet når kirken står ferdig.

4.3 For begge menighetene
Statistikken viser videre et omfattende arbeid for barn opp til 12 år med bl.a. babysang og søndagsskole.
«Etter skoletid» er et tilbud som mange i 5. til 7. trinn benytter seg av. Agentleir er også et populært
trosopplæringstiltak. Trosopplæringsarbeidet er i godt gjenge for menighetene i Porsgrunn.
Det er et godt samarbeid mellom kirke og barnehager, og kirke og skole. Porsgrunn bystyre vedtok i
2017 at alle klasser skal få tilbud om skolegudstjeneste minst en gang pr år.
Det er avholdt 64 musikkandakter/konserter i menighetenes kirker. Det er et stort frivillig arbeid innen
gudstjeneste, trosopplæring og diakoni.
For voksne tilbys bibelkurs og –grupper, sorggrupper og eldretreff. Menighetene har en godt etablert
besøkstjeneste, og det arrangeres ukentlige andakter på institusjonene.
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5. Investeringer
Fellesrådet


Østre Porsgrunn kirke – «Reis Opp»: Etter en lang planprosess var alle godkjenninger på plass
og arbeidet med flytting av gravminner og utgraving av branntomta startet opp i desember
2017. Underlaget for bygget ble etablert etter sprenging og tilkjørte masser. Det ble lagt ned alt
av infrastruktur til bygget. Oppvarming vil i all hovedsak løses med jordvarme. 4 borehull på ca
250 m hver skal sørge for tilstrekkelig varme, og det er lagt opp til at vann varmes og
transporteres i ledningsnett (vannboren varme). Første betonglevering skjedde i slutten av
februar og 11. mars ble grunnsteinen nedlagt av biskop Stein Reinertsen. Stålkonstruksjonen er i
all hovedsak prefabrikkert på verksted og leveranse på tomta startet i mai. Parallelt med
stålmontasje ble tømmerarbeidene igangsatt. Til sommerferien var en god del av tak og vegger
tette, mens inngangspartiet fortsatt sto åpent. Fra høsten har resten av bygget blitt lukket.
Montering av Porselensfliser startet opp, og tekking av tak skjedde samtidig utover høsten. Nytt
lag med isolasjon ble lagt på betongplata og ny betong påstøpt mot slutten av året.
Samarbeidet mellom byggherre, rådgivere, arkitekt og entreprenør oppfattes som konstruktivt
og godt.
Alt gjennom 2018 har gått relativt stille og rolig for seg. Det er godt samsvar mellom de vedtatte
planer og gjennomføring både når det gjelder framdrift og økonomi.
Kirkesjef har deltatt aktivt i oppfølging av kirkeprosjektet, og har deltatt på alle bygge- og
fremdriftsmøter. Han har stort sett vært daglig innom byggeplassen for oppfølging, møter og
avklaringer.



Den årlige bevilgningen til utbedring av kirkebygg var for 2018 av fellesrådet avsatt til Brevik
kirke. Kirken har i løpet av året fått nytt tak med papp, lekter og takstein. Og i tillegg så har løs
murpuss blitt fjernet fra ytterveggene og kirken fått lagt på ny murpuss. Vinduer og dører har
blitt lakkert og malt, og utvendig så framstår Brevik kirke å være i svært god forfatning. Jobben
er solid og godt utført.



Fellesrådet har som gravferdsmyndighet engasjert seg i reguleringsarbeid som er igangsatt for
Eidanger sandtak. Dette arealet var i tidligere (og gjeldende) planer regulert til
«kirkegårdsformål». En utbyggergruppering jobber nå med å omgjøre dette området til
boligformål i kommunens planer. Fra fellesrådet side har det blitt gjort oppmerksom, både i
møter og i brev, på kommunens ansvar for å sikre tilstrekkelig framtidig gravplassareal, og
utarbeidet arealbehovsanalyse er oversendt.



Gjennom budsjettprosessen har fellesrådet i bystyrevedtak i desember fått gjennomslag for flere
av sine forslag. Vi har fått midler til etablering av navnet minnelund på Eidanger kirkegård. Og
det ble også satt av midler til oppgradering av maskinparken på gravplassene.
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6. Sentralkirkelige forhold
I 2018 var det nye høringer fra Kirkerådet. Fra både menighetsråd og fellesråd gis det uttrykk for noe
høringstretthet i forhold til kirkeordning og annet.

7. HMS-arbeid
Fellesrådets verneombud er Bente Baugerød Liland. Det er nært samarbeid mellom kirkesjef,
tillitsvalgte og verneombud. I løpet av 2018 har fagforbundet ved kommunens hovedtillitsvalgt Tore
Nygaard, trått inn som tillitsvalgt for fellesrådets tilsatte.
I 2018 har 5 medarbeidere sluttet. Det er diakonene Øystein Nordli og Hilda Solberg, kateket Anders L
Morholmen, og musikerne Gunnhild Bjørkøy og Åsulv Oftestad. De tre første har blitt pensjonister, og
de to siste har sluttet for å fortsette karrieren andre steder.
Nye medarbeidere er ansatt, og ser ut til å ha funnet sine plasser på en god måte i organisasjonen.
Det er gode rutiner for det systematiske arbeidet med HMS.
Sykefraværet for 2018 var på 4,0%. Dette vurderes av ledelsen som bra, og er det laveste som har vært
registrert de senere årene.
Administrasjonsutvalget (KAU) har bestått av Tore Nygaard (tillitsvalgt), Kerstin Elisabeth Aas
(administrasjonsleder) og Johannes Sørhaug (kirkesjef).

Porsgrunn 20.02.2019
Johannes Sørhaug

Gunnar Andersen

kirkesjef

fellesrådets leder
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

20.02.2019
15/00002
15/00002-031
012.20
Johannes Sørhaug

Saksnr
009/19

Sak
Møtegodtgjørelse for fellesråd og underutvalg, revidering
2019

Møtedato
26.02.2019

Saksfremstilling
Saken var lagt fram for behandling i fellesrådet i desember-møtet, sak 030/18. Etter noe drøfting ble saken
sendt tilbake for nærmere utredning. Det ble blant annet ønsket at kostnadsberegning ble vist for å sikre at
det er rom for foreslått godtgjørelse i vedtatt budsjettet
Videre så har det kommet innspill fra ett av menighetsrådene at de også ønsker et forslag om
godtgjøringsordning for menighetsrådene, men dette tas ikke opp her.
Fellesrådet har ikke foretatt justering på satsene siden de ble etablert etter ny kirkelov ble vedtatt.
Dagens budsjettramme er kr 70000.
KAU drøftet saken i sitt møte 190219 og gir uttrykk for at en ordning slik den var foreslått bør fremmes
pånytt, med justering av satsene. Porsgrunn kirkelige fellesråd har ofte og i mange henseender lagt seg nært
opp til Porsgrunn kommunen når det gjelder ulike avtaler og praksis.
Etter innspill og drøfting er KAU enige om at det legges opp til samme prinsipp som Eldrerådet og Råd for
personer med nedsatt funksjonsevne.
Der gis følgende godtgjøring pr møte:
Leder
Medlemmer (politisk valgte, kommunalt tilsatte og frivillige)

kr 1900
kr 1292

Kirkesjefen foreslår, med støtte fra KAU, følgende godtgjøring for møter i fellesråd og utvalg:
Leder
kr 1750
Medlemmer
kr 1200
Med normal møtefrekvens (8 fellesrådsmøter og 6 møter i KAU)
vil kostanden pr år bli

kr 83.600

Forslag til vedtak
Fellesrådet vedtar satsene slik de fremkommer i saken

Møtebehandling

Vedtak
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