DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd

Møte 06/2015

INNKALLING TIL MØTE
PORSGRUNN KIRKELIGE
FELLESRÅD

Tirsdag 16. juni kl 18.00 i Winthersgt 8
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DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd

Innkalling til møte
Du innkalles med dette til møte i
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Utvalg
16.06.2015
Møtedato
kl. 18:00
Møtetid
Kirkesjefens kontor
Møtested
Meld fra om eventuelt forfall.
Innkalte:
Morten Fleischer, Johannes Sørhaug, 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, Arnt Sigurd Sollie, Aud Bergheim og Bjarne Imenes), samt revisor.
Meldingssaker
011

Prostens 10 minutter

012

Kirkesjefens 10 minutter

Sakliste
Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte, 26.05.15
Referat fra møte i administrasjonsutvalget (KAU) 260515 tas til orientering

Vedtakssaker
Sak 022/15 Organisering av de kirkelige stabene i soknene
Sak 023/15 Søknad om økonomisk tilskudd Kirkens Bymisjon

Vel møtt!
Porsgrunn 10.06.2015

Ole Johnny Dahle
Leder
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Møtebok for Porsgrunn kirkelige fellesråd
26.05.2015
kl. 18:00
Kirkesjefens kontor

Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

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

Fra administrasjonen møtte Kerstin Elisabeth Aas og Johannes Sørhaug. Terje Madsen innledet og svart på
spørsmål under sak 018/15 og 019/15.
Sakliste
Innkallingen og referat fra sist møte, 23. mars 2015, ble godkjent.
Meldingssaker
009

Prostens 10 minutter
 Takket tillitsvalgte, frivillige og ansatte for stor og viktig innsats i en hektisk periode i
lokalkirken.

010

Kirkesjefens 10 minutter
 Kort informasjon om markering av Haabet søndag 24. mai.
 Alle 7 pre kvalifiserte arkitektkontorer har levert til plan- og designkonkurransen.
 Minnet om sak «Organisering og lokalisering» som kommer opp som sak i neste møte.
 Orienterte om notat fra kommunen vedr grunnforhold på gravlundene.

Saker
Sak 018/15 Ansvars- og myndighetsmatrise Østre Porsgrunn kirke
Vedtak:
1. Fellesrådet delegerer beslutningsmyndighet til prosjekteier (kirkesjefen) og prosjektleder iht. vedlagt
ansvars- og myndighetsmatrise datert 14.04.15
2. Ansvars- og myndighetsmatrisen skal balansere prosjektets behov for formelle beslutninger på riktig
detaljeringsnivå, og behovet for høy styringsfart for prosjektorganisasjonen.
3. Ansvars- og myndighetsmatrise datert 14.04.2015 legges til grunn for beslutninger i det videre
prosjektarbeidet.
4. Endring av ansvars- og myndighetsmatrisen skal besluttes av Fellesrådet.

Adresse:

Tlf

Winthersgate 8
Tlf: 35563400
3921 PORSGRUNN

E-post/Internett:

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

DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd

Sak 019/15 Valg av gjennomføringsmodell
Grundig innledning og presentasjon ved Terje Madsen. Fellesrådet drøftet grundig forslaget om
gjennomføringsmodell. I tillegg til modellvalg understreket fellesrådet at vi sikrer oss at det ikke blir gjort
anskaffelser som medfører fare for «sosial dumping».
Vedtak:
Kirkeprosjektet gjennomføres med en samspillsmodell som utførelsesentreprise, hvor
entreprenøren trekkes inn på et så tidlig tidspunkt som mulig i prosjektet for å sikre utførelsen
og økonomien i prosjektet.

Sak 020/15 Økonomirapport pr april 2015
Vedtak:
Fellesrådet tar økonomirapporten for første tertial til etterretning

Sak 021/15 Høringssvar Veivalg for fremtidig kirkeordning
Fellesrådet drøftet grundig på hvilken måte man ønsket å besvare høringen. Drøftingen medførte at
fellesrådet svarer i 3 hovedpunkter.
Vedtak:
Porsgrunn kirkelige fellesråd gir følgende høringssvar på «Veivalg for fremtidig kirkeordning»:
 Soknet bør styrkes
 Kirken må ta fatt i effektivisering og rasjonalisering av sin organisasjon
 Kirken må ha en felles arbeidsgiver
Eventuelt
1. Morten Fleischer: Foreslår å opprette en gruppe som gis mandat til å få på plass kirkeutvalg i nytt
Eidanger sokn. Gruppen skal også komme med forslag til innhold (ansvar, myndighet, ressurser) til
utvalgene. Fellesrådet sluttet seg til forslaget og ba Morten Fleischer være leder av et gruppen.
Kirkesjefen ble også bedt om å delta i gruppen. Videre bes kirkesjefen sende forespørsel til
Eidanger, Brevik og Klevstrand menighetsråd for å utpeke hvert sitt medlem til gruppen.
2. Ivar Gundersen: Etterlyser tilbakemelding på sprinkling av Langangen kirke. Kirkesjefen opplyste at
Sweco er i gang med å kartlegge alternative løsninger, og skal legge disse med kostnadsoverslag
fram før sommerferien.
3. Ivar Gundersen: Spør om det er mulig å velge tre (i stedet for to) medlemmer fra hvert menighetsråd
som medlemmer i fellesrådet. Fellesrådets leder viser til Kirkelovens §12 som regulerer størrelsen på
fellesråd.
4. Ole Johnny Dahle: Valgforberedelse. Minner om møter med valgstyrelederne og gjennomgang av
valgrutiner for alle valgansvarlige.
For Porsgrunn kirkelige fellesråd
Johannes Sørhaug
kirkesjef
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KAU
her
Porsgrunn 26.05.2015
Vår saksbehandler: js
Vår ref.: 05/00056-045
Arkivkode: 012.3

Referat KAU 260515
Tilstede:

Forfall:

Fra organisasjonene: Tore Nygaard og Inger Auen (verneombud)
Fra fellesrådet: Ole Johnny Dahle Tor Ellefsen og Ivar Gundersen
Fra administrasjonen: Johannes Sørhaug
ingen

Møtet behandlet sakslisten som opprinnelig var sendt ut til møte 280415. Dette møtet ble utsatt pga forfall.
I tillegg til opprinnelig innkalling ble fellesrådets sakskart gjennomgått og drøftet som sak 032/15.

Saksliste:

Sak 026/15 Godkjenning av dagsorden
Godkjent.
Sak 027/15 Godkjenning av referat, 240215
Godkjent.
Sak 028/15 Veivalgsdokumentet
Administrasjonsutvalget tar saken med kirkesjefens forslag til svar til orientering.
Sak 029/15 Organisering og lokalisering av stabene i Porsgrunn
Det ble gitt noen innspill i møtet. Saken tas til orientering og legges fram til ny behandling i
neste møte 160615.
Sak 030/15 Sykefravær
Sykefraværet er i positiv utvikling.
Sak 031/15 Vernerunde
KAU oppfordrer kirkesjef, prost og verneombudene til å gjennomføre årlige vernerunder. Minst
en av vernerundene bør foretas før sommerferien og det er viktig at begge arbeidsgiverlinjene er
representert med leder og verneombud.
Sak 032/15 Gjennomgang av fellesrådets sakskart 260515
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.
Sak 033/15 Eventuelt
Ivar Gundersen:
 Spørsmål om materialer til utbedringer på Stranda kapell. KAU støtter engasjementet fra
Stranda kapells venner og ber administrasjonen hente kostnadsoverslag på materialer, og
se om det er mulig å innarbeide dette i årets budsjett
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Spørsmål om status på sprinkling av Langangen kirke. Kirkesjefen hadde ikke oppdatert
status i møtet, men har rett etter møtet vært i dialog med prosjektleder. Status er at
Sweco har fått i oppdrag å utarbeide en rapport for å utrede løsningsforslag og
kostnadsberegne disse. Denne rapporten skal ferdigstilles før sommerferien.

Tore Nygaard:
 Spørsmål om representasjon fra organisasjonene i administrasjonsutvalget. Etter
hovedavtalens bestemmelser er medlemsmassen fordelt slik at fagforbundet kan ha
begge ansatterepresentantene i administrasjonsutvalget.

Vennlig hilsen

Johannes Sørhaug
kirkesjef
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

10.06.2015
05/00053
05/00053-039
00
Johannes Sørhaug

Saksnr
022/15

Sak
Organisering av de kirkelige stabene i soknene

Møtedato
16.06.2015

Saksfremstilling
Denne saken er basert på utredningen «Organisering av de kirkelige stabene i soknene: Porsgrunn, Eidanger,
Brevik og Klevstrand», som ble bestilt av fellesrådet i sak 013/14.
Utredningen har vært sendt på høring til organisasjonene med medlemmer hos oss og menighetsrådene i
fellesrådsområdet. Høringsfristen var satt til 1. juni.
Pr 10. juni er det mottatt 7 høringssvar. Disse er fra de 4 menighetsrådene, samt fra diakonforbundet,
presteforeningen og fagforbundet.
Kortversjonen av høringssvarene er at 2 menighetsråd og en organisasjon er for full samlokalisering mens 2
menighetsråd og en organisasjon helst ikke vil ha noen endring fra dagens situasjon. En av organisasjonene
ønsker en delvis sammenslåing. Høringssvarene er vedlagt saken.
Kirkesjefen legger til grunn at det har blitt utført et grundig utredningsarbeid der fordeler og ulemper har blitt
veid opp mot hverandre. Utredningsgruppen ga en delt innstilling der 4 (av 7) gikk inn for en delvis
samlokalisering mens 3 (av 7) anbefalte en full samlokalisering.
Dette medfører at det ikke er full enighet om det ene eller andre alternativet. Kirkesjefen forsøker å veie de
ulike fordelene og ulempene opp mot hverandre for å komme frem til en innstilling til fellesrådet.
Kirkesjefen legger vekt på fordelene med å samle fellesrådets ressurser på ett sted. Dette vil etter
kirkesjefens mening gi en bedre utnyttelse av fellesrådets ansatte. Ett oppmøtested medfører et større
arbeidsfellesskap og en større samhørighet for oss som jobber i kirken i Porsgrunn. Det vil også gi
arbeidsgiver større mulighet til å bistå den faglige utvikling av de ulike arbeidsgruppene og gi større nærhet
til hverandre. Det vil gi større fagmiljøer og det vil legge bedre til rette for samspill mellom fellesrådets og
bispedømmerådets ansatte. En slik organisering vil også gjøre oss mer robust og i stand til å håndtere ferieog sykefravær på en bedre måte. Fra 01.01.16 er det nå vedtatt at dagens Brevik, Eidanger og Klevstrand
sokn slås sammen til ett sokn, og at det nye soknet skal ha en felles stab.
Innvendingene mot endring/sammenslåing, slik kirkesjefen oppfatter det, er blant annet lang avstand fra
kontor til der aktiviteter foregår, usikkerhet for Stiftelsen Eidanger menighetshus og at man har ganske gode
kontorløsninger slik det er i dag. Kirkesjefen mener avstander er relativt korte i Porsgrunn, fellesrådet har et
oppsigelig leieforhold til stiftelsen og det er ingen intensjon om at arbeidsplassene ikke skal bli like gode i
nye lokaliteter.
I prosessen har noen stilt spørsmål om hvor et felles kirkens hus kan etableres. Det har vært gjort noen
undersøkelser om hva som er mulig å leie, men i påvente av hvor mange kontorplasser som eventuelt må
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anskaffes, så foreligger det ingen konkrete forslag. Vi vet om noen ledige lokaler som kan være aktuelle.
Kirkesjefen foreslår at det annonseres etter ledige lokaler som kan imøtekomme de behov som vedtaket
medfører.

Forslag til vedtak
Poprsgrunn kirkelige fellesråd vedtar en full samlokalisering av alle kirkelige ansatte i Porsgrunn.
Kirkesjefen gis fullmakt til å hente inn forslag til leieobjekter for etablering av Kirkens Hus i Porsgrunn.

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

10.06.2015
05/00073
05/00073-057
153
Johannes Sørhaug

Saksnr
023/15

Sak
Søknad om økonomisk tilskudd Kirkens Bymisjon

Møtedato
16.06.2015

Saksfremstilling
Fellesrådet har mottatt en søknad fra en ressursgruppe som arbeider med formål å etablere Kirkens Bymisjon
i Porsgrunn. Søknaden er vedlagt innkallingen. Det er ikke presisert hvor stort beløp det søkes om.
På bakgrunn av søknaden og dialog med ressursgruppen foreslår kirkesjefen at fellesrådet for den perioden
som søknaden angir (10 måneder) bevilger et tilskudd på inntil kr 200.000. Tilskuddet foreslås inndekket
med ledige lønnsmidler som muliggjøres ved at en av våre ansatte har bedt om reduksjon av sin stilling fra
100% til 50% fra 1. september d.å. Dette vil være et etableringstilskudd og gir ingen forventning eller
forpliktelse til videre økonomisk støtte etter at etableringsperioden er gjennomført.
Kirkesjefen foreslår at fellesrådet gjør slikt vedtak, og at saken oversendes til Porsgrunn menighetsråd for
uttalelse.

Forslag til vedtak
Porsgrunn kirkelige fellesråd gir et tilskudd på inntil kr 200.000 som støtte til etablering av Kirkens
Bymisjon i Porsgrunn.

Møtebehandling

Vedtak
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