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Innkalling til møte
Du innkalles med dette til møte i
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Utvalg
27.02.2017
Møtedato
kl. 18:00
Møtetid
Kirkens Hus, Domusbygget 2. etg, Jernbanegata 3
Møtested
Meld fra om eventuelt forfall.
Innkalte:
Unni Nord Samdal, Gunnar Andersen, Marita Bruun, Jan Erik Langangen, Gunnar Thelin og Ole Henrik Lia.
Innkalling sendes også:
Eidanger menighetsråd v/Berit Klevjer, Porsgrunn menighetsråd v/Astrid Emhjellen,
Arvid Svendsen(verneombud), Tore Nygård (tillitsvalgt) Eidanger menighetskontor, Porsgrunn
menighetskontor, sogneprestene (Ivar Brobakken og Trond Engnes) og revisor.

Sakliste
Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte, 240117
Vedtakssaker
Sak 003/17 Årsregnskap 2016
Sak 004/17 Årsmelding 2016
Sak 005/17 Mandat til ansettelse i vikariat inntil ett år

Orienteringssaker
Kirkesjef: Status Østre Porsgrunn kirke rammesøknad, Status kunst/utsmykking, Status ledige stillinger.

Vel møtt!
3921 PORSGRUNN, Porsgrunn 21.02.2017

Jan Erik Langangen
Leder
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Møtebok for Porsgrunn kirkelige fellesråd
24.1.2017
kl. 18:00
Kirkesjefens kontor

Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

Tilstede:
Jan Erik Langangen, Marita Bruun, Unni Nord Samdal, Gunnar Andersen, Gunnar Thelin og Ole Henrik Lia.
Måns Davidson var med under orientering om kirkeprosjektet.
Meldt forfall: Ingen
Fra administrasjonen møtte Johannes Sørhaug og Kerstin E. Aas.
Møteboken sendes også:
Eidanger menighetsråd v/Berit Klevjer, Porsgrunn menighetsråd v/Astrid Emhjellen,
Inger Auen (verneombud), Tore Nygård (tillitsvalgt) Eidanger menighetskontor, Porsgrunn menighetskontor,
sogneprestene (Ivar Brobakken og Trond Engnes) og revisor.

Saker

Innkalling og møtebok fra møte, 12.12. 2016.
Innkallingen godkjent. Møteboken godkjent og signert.

Orienteringssaker:
Måns Davidson orienterte om status for kirkeprosjektet, klager fra Fortidsminneforeningen og
Gjenoppføringskomiteen, og fremdrift. Forslaget fra Gjenoppføringskomiteen til ny kirke tegnet av Arne
Sødal ble lagt frem.
Administrasjonsleder orienterte om status for flytteprosess og nye lokaler.
Kirkesjefen orienterte om forespørsel fra Kirkens Bymisjon om mulig leie av kontorlokaler. Fellesrådet
støttet her kirkesjefens forslag om å avslå dette.
Prosten orienterte om status for prestene og at Espen Holm ble innsatt som ny kapellan i Porsgrunn den 22.1.
Kirkesjefen orienterte om at det ennå ikke var inngått avtale med Eidanger menighetshus. Han kommer
tilbake til denne saken med en fyldigere redegjørelse og vurdering..
Sak 001/17 Delegasjonsreglement 2017
Vedtak:
Fellesrådet vedtok Delegasjonsreglementet slik det ble presentert i innkallingen. Samtidig ble de berørte
punkter i Økonomireglementet gjennomgått og justert. Revidert Økonomireglement vedlegges møteboken.

Sak 002/17 Kunstkonkurranse - innstilling fra juryen
Vedtak:
Fellesrådet ga kirkesjefen mandat til å inngå kontrakt med kunstner i samsvar med juryens flertallsinnstilling
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etter at fem for og en mot flertallsinnstillingen. Det blå alternativet fra kunstner forutsettes benyttet.

For Porsgrunn kirkelige fellesråd
Kerstin E. Aas
Administrasjonsleder

Jan Erik Langangen
Leder

Gunnar Andersen
Nestleder

Marita Bruun
Medlem

Unni Nord Samdal
Medlem

Gunnar Thelin
Medlem

Ole Henrik Lia
Medlem

Protokollen godkjent ________________________ (dato)
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

20.02.2017
15/00003
15/00003-021
131
Johannes Sørhaug

Saksnr
003/17

Sak
Årsregnskap 2016

Møtedato
27.02.2017

Saksfremstilling
Vedlagt følger fellesrådets regnskap for 2016. Regnskapet viser et overskudd på kr 1.938.064,
som foreslås overført til disposisjonsfond. Administrasjonen mener regnskapet viser et riktig bilde
av fellesrådets aktivitet. De store postene som har gitt et slikt økonomisk resultat er større inntekter
enn forutsatt og at budsjettert økning i husleieutgifter ikke har hatt effekt i 2016.
Kommentarer til postene:
Inntekter:
Post 600 – 659 viser en merinntekt på kr 216.149. Dette er i all hovedsak knyttet til festeavgifter.
Post 700 - 789 viser godt samsvar med budsjett. Disse postene er ulike refusjoner, der betalinger
fra folketrygd, menighetsråd og menighetspleien (Åpen barnehage) har gitt større inntekter enn
budsjettert.
Post 800 – 829 Statlige tilskudd er noe 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 246.904 mer
enn budsjettert.
Til sammen er inntektene kr 603.045 høyere enn budsjettert.
Utgifter:
Post 010 – 099 lønn og sosiale utgifter samsvarer helt med budsjett.
Post 100 – 299 viser et mindreforbruk på kr 1.350.955. Hoveddelen av dette er knyttet mot at
fellesrådet i sitt budsjettvedtak inneholdt husleie for nye lokaler etter samlokalisering. I tillegg er det
et mindreforbruk på strøm og VAR.
Post 300 – 389 (+429) er tilskudd gitt til menighetsrådene; klokkertilskudd, konsertinntekter mm og
utgiftsført mva. Postene viser kr 201.908 i merforbruk.
Post 400 – 479 (-429) viser godt samsvar med budsjett.
Til sammen er utgiftene kr 969.643 lavere enn budsjettert.
Disponering av mindreforbruk:
Kirkesjefen foreslår at mindreforbruket på kr 1.938.064 overføres til ordinært disposisjonsfond.
Av dette foreslår kirkesjefen at kr 0,5 mill disponeres til «Samlokaliseringsprosjektet» (etablering av
nytt kirkekontor i Porsgrunn og til innkjøp av nødvendig utstyr og inventar, som tillegg til bevilgning
i årsoppgjøret for 2015).
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Forslag til vedtak
Fellesrådet vedtar regnskapet for 2016 slik det er fremlagt, med forbehold om eventuelle
merknader og endringskrav fra revisor. Regnskapet viser et overskudd på kr 1.938.064. Av
overskuddet avsettes til Generelt disposisjonsfond, kr 1.238.064 (konto 2.5600.000) og kr 700.000
mill til Fond for samlokalisering (konto 25699110).

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

21.02.2017
15/00002
15/00002-014
012.20
Johannes Sørhaug

Saksnr
004/17

Sak
Årsmelding 2016

Møtedato
27.02.2017

Saksfremstilling
Se vedlegg nedenfor

Forslag til vedtak
Fellesrådet godkjenner årsmelding for 2015.

Møtebehandling

Vedtak
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ÅRSMELDING 2016
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.
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 representanter fra
menighetsrådene samt Porsgrunn kommune og 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 finnes 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:
Fra 1. desember 2015 har fellesrådets sammensetning vært slik:
Eidanger menighetsråd:

Jan Erik Langangen, leder
Marita Bruun

Porsgrunn menighetsråd:

Gunnar Andersen, nestleder
Unni Nord Samdal

Oppnevnt av biskopen:

Morten Fleischer, prost i Skien prosti

Kommunens representant:

Ole Henrik Lia

Det har vært avholdt 8 møter i kirkelig fellesråd i 2016. 35 vedtakssaker har vært behandlet.
Det har vært avholdt samarbeidsmøte med kommuneledelsen i forbindelse med budsjettprosessen.
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2. Virksomhetsområdet
Administrasjonen. Under kirkesjefens ledelse forestår administrasjonen daglig ledelse og en rekke
driftsoppgaver i soknene. Menighetsrådene har ikke 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), et kirkehus (Heistad bedehus) og en interimskirke (Kirkestua) som nyttiggjøres til
kirkelige handlinger som gudstjenester, begravelser, vielser, konserter, kurs etc.



Kirkegårder og kapell. Soknene har til sammen 5 kirkegårder (Brevik, Eidanger, Tørmo, Vestre
og Østre) 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.



Det er vedtatt samlokalisering av alle kirkelig tilsatte i Porsgrunn: Det har blitt utført et omfattende
arbeid i den forbindelse. Kontorlokalene er ferdigstilt i løpet av året og er planlagt tatt i bruk i løpet
av 1. kvartal 2017.

3. Regnskap
Fellesrådet har de siste tre årene hatt særlig fokus på å oppnå et godt økonomisk resultat slik at det kan
bygges opp en økonomisk buffer i form av disposisjonsfond, herunder å kunne dekke
etableringskostnader ved samlokalisering av de ansatte.
2016 har gitt muligheter for dette gjennom nøktern drift (med stor fokusering på kostnader).
Inntektene er noe høyere enn budsjettert. I tillegg er husleiekostnader ved samlokalisering utsatt til
2017.
Regnskapsmessig resultat for 2016 er et netto overskudd på kr 1.938.064,- og er en konsekvens av
ovennevnte forhold. Dette foreslås overført til disposisjonsfond, der kr 0,7 mill tilføres fond for
inventar og utstyr til nye lokaler.
Kommunens tilskudd var kr 18,34 mill (inkl. tjenesteyting).
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4. Menighetsaktivitet
Fra 01.01.2016 har det i Porsgrunn vært to sokn (menigheter), Eidanger og Porsgrunn.
4.1 Eidanger menighet
Utdrag fra kirkelig årsstatistikk: I menigheten ble 147 konfirmert i 2016, 25 kirkelige vielser ble utført
og 113 kirkelige gravferder ble gjennomført. Det ble avholdt 187 gudstjenester med til sammen 15193
deltakere.

4.2 Porsgrunn menighet
Utdrag fra kirkelig årsstatistikk: I menigheten ble 65 konfirmert i 2016, 12 kirkelige vielser ble utført og
142 kirkelige gravferder ble gjennomført. Det ble avholdt 101 gudstjenester med til sammen 8559
deltakere.

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 godt i gang for menighetene i Porsgrunn.
Det er et godt samarbeid mellom kirke og barnehager, og kirke og skole.
Menighetene har flere barne- og voksenkor. Det er avholdt ca 40 musikkandakter/konserter i
menighetens 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.

5. Investeringer
Fellesrådet
Av større prosjekter kan nevnes:


Østre Porsgrunn kirke – «Reis Opp»: I 2016 har entreprenørgruppering blitt anskaffet og
forprosjektet er gjennomført og bearbeidet. På forsommeren ble det klart at prosjektet måtte
bearbeides ytterligere etter entreprenørenes kostnadsberegninger. Det er søkt om
rammetillatelse og denne ble gitt i desember 2016. Tillatelsen er påklaget og det er ventet
avklaring på denne første tertial 2017. I tillegg er det avholdt konkurranse om kunstnerisk
utsmykking, og denne ble avgjort i januar 2017. Med bakgrunn i øremerket gave er det også
gjennomført konkurranse om anskaffelse av orgel.
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Maling Vestre Porsgrunn kirke: Kirkeveggene er grundig behandlet før ny maling har blitt
påført. Arbeidet er godt faglig utført og Riksantikvaren er holdt orientert. Kirken framstår som
et flott bygg.



Maling Herøya kirke: Herøya kirke har også blitt utvendig malt i 2016 og fremstår som godt
vedlikeholdt.



Utbedring murpuss Brevik kirke: Som følge av mye løs murpuss og til dels manglende murpuss
har overflatene blitt reparert i 2016. Igangsatt brannsikring Langangen kirke: I Langangen har
arbeidet med brannsikring blitt igangsatt. Arbeidet skal etter planen være avsluttet i 1. kvartal
2017.

6. HMS-arbeid
Fellesrådets verneombud er Inger Auen. Det er nært samarbeid mellom kirkesjef, tillitsvalgte og
verneombud. I 2016 har fellesrådets tilsatte ikke hatt egne tillitsvalgte, og har derfor vært representert
ved hovedtillitsvalgt i kommunen.
Det er gode rutiner for det systematiske arbeidet med HMS.
Sykefraværet for 2015 var på 4,2 %. Dette vurderes av ledelsen som bra, og administrasjonsutvalget
arbeider med handlingsplan som kan bidra til å holde fraværet lavt.

Porsgrunn 17.02.2017
Johannes Sørhaug

Jan Erik Langangen

Kirkesjef

fellesrådets leder
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

21.02.2017
16/00017
16/00017-012
00
Johannes Sørhaug

Saksnr
005/17

Sak
Mandat til ansettelse i vikariat inntil ett år.

Møtedato
27.02.2017

Saksfremstilling
Delegasjonsreglementet ble vedtatt sak 001/17 i siste møte. Under reglementets kap 7 henvises det til
tilsettings- og permisjonsreglementet. Disse reglementene blir revidert i senere møte.
For å få gjennomført tilsettinger i vikariater på en god måte ser administrasjonen det hensiktsmessig at
vikariater inntil ett år gis fullmakt til administrativ ansettelse. Ansettelsesprosessen blir i all hovedsak som
ved ansettelse i faste stillinger, det vil si nedsettelse av innstillingsutvalg i samarbeid med det aktuelle
menighetsråd og fagforening. Utlysning, intervjuer og innstilling blir utarbeidet og kirkesjefen gis mandat til
å gjøre slik tilsetting.
Dette foreslås med erfaring vi har at det ofte gir permisjoner ut over et halvt år, og at det ved tilsetting kan gå
lang tid fra intervjuer til innhenting av uttalelser fra menighetsråd og organisasjoner, behandling i
partssammensatt utvalg og fellesråd.
Tilsetting på slik fullmakt blir referert i første fellesrådsmøte.

Forslag til vedtak
Kirkesjefen gis mandat til tilsetting i vikariat inntil ett år.

Møtebehandling

Vedtak
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