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DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd

Innkalling til møte
Du innkalles med dette til møte i
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Utvalg
14.12.2017
Møtedato
kl. 19:00
Møtetid
Fellesrådets lokaler, Jernbanegata 3
Møtested
Meld fra om eventuelt forfall.
Innkalte:
Jan Erik Langangen, Unni Nord Samdal, Gunnar Andersen, Marita Bruun, Gunnar Thelin og Ole Henrik Lia.
Innkalling sendes også:
Eidanger menighetsråd v/Berit Klevjer, Porsgrunn menighetsråd v/Astrid Emhjellen,
Bente Baugerød Liland (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, 161117.
Vedtakssaker
Sak 023/17 Budsjettjustering drift 2017
Sak 024/17 Budsjettjustering Investering (dataløsning) 2017
Sak 025/17 Driftsbudsjett 2018
Sak 026/17 Investeringsbudsjett 2018 - 21
Sak 027/17 Høring trossamfunnsloven
Sak 028/17 Møteplan 1. halvår 2018
Sak 029/17 Konstituering 2018

Orienteringssaker:




Status Østre Porsgrunn kirke
Mandat gjennomføringsfase, ØPK
Status sikring Langangen kirke

Vel møtt!
3916 PORSGRUNN, Porsgrunn 08.12.2017

Jan Erik Langangen
Leder
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Møtebok for Porsgrunn kirkelige fellesråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

16.11.2017
kl. 15:00
Kirkesjefens kontor

Tilstede:
Jan Erik Langangen, Marita Bruun, Unni Nord Samdal, Gunnar Andersen, Gunnar Thelin og Ole Henrik Lia.
Prosjektleder Måns Davidson fra WSP Norge AS var tilstede under sak 020/17.
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,
Tore Nygård (tillitsvalgt), Eidanger menighetskontor, Porsgrunn menighetskontor, sogneprestene (Ivar
Brobakken og Trond Engnes) og revisor.
Vedtakssaker:
Sak 020/17 Oppstart bygging av Østre Porsgrunn kirke
Møtebehandling
Kirkesjefen og prosjektleder Davidson orienterte om status og gjennomgikk innstillingen med anbefaling om
å vedta oppstart bygging av Østre Porsgrunn kirke. Fellesrådet drøftet saken og vurderte spesielt de risiki
som fortsatt er i prosjektet opp mot reserven. Det fremkom at de gjenstående risiki (etter inngåelse av
fastpriskontrakter) i prosjektering, prosess og utførelse i all hovedsak er knyttet til eventuelle elementer som
måtte være uteglemt i beskrivelsen.
Fellesrådet ønsket at prosjektets reserve kun tas i bruk etter at fellesrådet selv har godkjent/gitt rammer for
disponeringen. For å redusere risiki ved gjennomføring, gikk fellesrådet inn for å fryse prosjektet slik det nå
er prosjektert.
Porsgrunn menighetsråd behandlet saken på sitt møte onsdag 15/11 og sluttet seg i all hovedsak til
kirkesjefens innstilling. Menighetsrådet ønsket å prioritere et utvidet lydanlegg, og hadde forslag til å endre
prioriteringslisten. Gunnar Andersen fremmet endringsforslag i samsvar med dette.
Ved votering falt dette forslaget mot stemmene til Gunnar Andersen og Unni Nord Samdal. Deretter fattet
fellesrådet følgende enstemmige
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Vedtak:
1. Kirkesjefen gis mandat til å starte opp gjennomføringsfasen og byggearbeidene for Østre Porsgrunn
kirke innenfor de godkjenninger som er gitt.
2. Kirkesjefen gis mandat til å gjennomføre prosjektet innenfor en samlet investeringsramme på 75.5
mill. kr. eks. mva.
3. Kirkesjefen gis mandat til å inngå kontrakt med Tor Entreprenør AS for gjennomføring av
byggearbeidene.
4. Kirkesjefen gis mandat til å revidere kontrakter med rådgiver og arkitekt fra regningsarbeider til
fastpris for gjenstående del av prosjektet.
5. Kirkesjefen gis mandat til å inngå kontrakt med Weimbs Orgelbau GmbH for utvikling, bygging og
montering av kirkeorgel.
6. Kirkesjefen gis mandat til å inngå kontrakt med Marie Buskov og Espen Dietrichson for utvikling,
utførelse og montering av kunstnerisk utsmykking innenfor utsmykkingskonkurransens økonomiske
rammer.
7. Prosjektmandat for gjennomføringsfasen legges fram til behandling i Fellesrådet i møte 14.
desember.
8. Budsjettrammen er på kr 75.5 mill. Bruk av reservemidler må godkjennes av fellesrådet.
9. Prosjektet «fryses» slik at det ikke gjøres endringer som kan medføre økte kostnader og risiko.

Sak 021/17 Budsjettjustering investering Østre Porsgrunn kirke
Møtebehandling: Ubrukte midler er knyttet til utsatt byggestart på grunn av lang saksbehandling.
Vedtak:
Fellesrådet vedtok at kr 41,8 mill av bevilgningen på kr 49,8 mill for inneværende år tilbakeføres til
investeringsfondet. Den økonomiske rammen for prosjekt Østre Porsgrunn kirke er kr 8,0 mill for
inneværende år.

Sak 022/17 Budsjettjustering investering Samlokalisering 2017
Vedtak:
Fellesrådet vedtok økning av budsjettrammen investeringsprosjektet samlokalisering 2017 med kr 0,3 mill.

Orienteringssaker:
 Kirkesjefen orienterte om gjennomføring av årets lokale forhandlinger
 Kirkesjefen orienterte om at saken om tilskudd/leie menighetshus kommer til behandling tidlig høst
2018
 Kirkesjefen orienterte om høringsnotatet for Lov om Tros- og Livssynssamfunn. Kirkesjef med
innspill fra prost utarbeider forslag til høringssvar til neste fellesrådsmøte.
 Leder orienterte om at det igjen blir etablert Arbeidsmiljø utvalg (AMU) etter ønske fra
Fagforbundet. Arbeidsgiver representeres av kirkesjef og administrasjonsleder. Verneombud og
fagforbundet representerer de ansatte. Saker av prinsipiell betydning tas til fellesrådet.
 Prosten orienterte om prestenes videreutdanning.
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Jan Erik Langangen
Leder

Gunnar Andersen
Nestleder

Marita Bruun
Medlem

Unni Nord Samdal
Medlem

Gunnar Thelin
Medlem

Ole Henrik Lia
Medlem

Protokollen godkjent ________________________(dato)
For Porsgrunn kirkelige fellesråd
Kerstin E. Aas
Administrasjonsleder
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

08.12.2017
15/00001
15/00001-015
112
Johannes Sørhaug

Saksnr
023/17

Sak
Budsjettjustering drift 2017

Møtedato
14.12.2017

Saksfremstilling
Med bakgrunn i noen justeringsbehov legges det her fram en kort sak med forslag om noen justeringer i
driftsbudsjettet.
Forslag:
Personalkostander reduseres med kr 150.000 til kr 15.340.000
Kjøp av varer og tjenester reduseres med kr 100.000 til kr 4.945.000
Tilskudd og gaver økes med kr 250.000 (momstilbakebetaling til kommunen)
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter økes med kr 650.000 til kr 3.945.000
Refusjoner/overføringer reduseres med kr 650.000 til kr 1.930.000
Budsjettet er fortsatt i balanse.

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

08.12.2017
15/00001
15/00001-014
112
Johannes Sørhaug

Saksnr
024/17

Sak
Budsjettjustering Investering (dataløsning) 2017

Møtedato
14.12.2017

Saksfremstilling
I forbindelse med etablering av ny dataløsning for fellesrådet foreslår kirkesjefen at det betales et engangs
etableringsbeløp på kr 0,5 mill for å redusere de årlige lisenskostnadene.
Investeringen dekkes av Fondsmidler, konto 25600000.

Forslag til vedtak
Fellesrådet vedtar å innbetale kr 0,5 mill til Kirkepartner IKT som forskudd på lisenskostnader. Inndekking
skjer ved bruk av Fondsmidler, konto 25600000.

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

07.12.2017
15/00001
15/00001-012
112
Johannes Sørhaug

Saksnr
025/17

Sak
Driftsbudsjett 2018

Møtedato
14.12.2017

Saksfremstilling
Vedlagt følger kirkesjefens forslag til driftsbudsjett for 2018.
Det forutsettes at bystyret (14/12-17) vedtar Handlingsprogram 2018 – 21 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. Det vises
likevel en reduksjon som skyldes at menighetspleiens aktivitet har blitt redusert. Denne føres som en «innog utpost i fellesrådets regnskap.
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 2018 kan bli et økonomisk krevende år det det er svært viktig å ha tett oppfølging av budsjettet, og
tidlig sette inn tiltak dersom det viser seg nødvendig.
Når det gjelder lønnsoppgjøret i 2018, som er et hovedoppgjør, 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.

Forslag til vedtak
Fellesrådet vedtar forslag til driftsbudsjett for 2018 slik det er vedlagt innkallingen.

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

07.12.2017
15/00001
15/00001-013
112
Johannes Sørhaug

Saksnr
026/17

Sak
Investeringsbudsjett 2018 - 21

Møtedato
14.12.2017

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 14/12-17.
Denne rammen er sammensatt av to elementer. Der det ene er spesifikke investeringsbehov av en viss
størrelse (f.eks. Østre Porsgrunn kirke og brannsikring Langangen kirke) og den andre delen er en fast årlig
bevilgning til å gjøre nødvendig vedlikehold. Den årlige bevilgningen er kr 1,5 mill. I rådmannens forslag til
beslutning er det årlige beløpet justert opp til kr 2,0 mill fra 2019.
Disponeringen av denne bevilgningen skjer i faglig tett samarbeid med kommunens
Eiendomsforvaltningsavdeling. Sammen går vi gjennom kirkebyggene og gjør en grundig jobb for å avdekke
vedlikeholdsbehovene og prioritere tiltak.
For 2017 og 2018 ble det sist vedtatt at Brevik kirke skulle rehabiliteres. I studiene som er gjort (før anbud er
innhentet) er det stipulert en kostnad på kr 2,0 mill for bytte av tak på kirke og tårn. Utskifting av løs
murpuss samt utvendig maling av vindu og dører er på samme måte nå nedjustert og stipulert til kr 0,7 mill.
Fra kommunens fagfolk er det understreket at arbeidene med tak, vegg og vinduer bør gjøres samtidig med
tanke på rigging og leie av stilas. Videre er det prioritert å skifte torvtak på annekset, kr 0,2 mill. Til sammen
kr 2,9 mill.
Kirkesjefen foreslår derfor at det hentes inn anbud på arbeidene med Brevik kirke i 2018 og dersom
anbudene er innenfor de økonomiske rammene blir arbeidene igangsatt. Tak på anneks avventes til det
øvrige er utført.
For 2019 foreslår kirkesjefen at midlene brukes på Herøya kirke. Ny fyrkjele og nytt opplegg for vannbåren
varme, kr 0,6 mill og sliping av gulv i kirkerommet, kr 0,1 mill. Ny innvendig belysning kr 0,5 mill (jfr
utarbeidet belysningsplan). Nytt sanitæranlegg kr 0,6 mill. Til sammen anslått kostand 2,1 mill.
Det er avdekket store vedlikeholdsbehov også på Langangen kirke. Dette vises i forslaget og anbefales
prioritert i 2020. Dette arbeidet har en anslått kostnad på kr 1,0 mill. I tillegg foreslår kirkesjefen nytt
ventilasjonsanlegg i Herøya kirke kr 0,5 mill. Maling Stranda kapell kr 0,2 mill og innvendig maling og
kalking Eidanger kirke 0,4 mill. Til sammen kr 2,0 mill.
For 2021 foreslår kirkesjefen at det etableres uu-toalett i annekset ved Brevik kirke, kr 0,6 mill, og at
velferdsbyggene på Eidanger og Porsgrunn kirkegårder opprustes for til sammen 0,6 mill. Videre foreslås det
å oppgradere uteområdet kr 0,3 mill og renovere kjøkkenet kr 0,5. Tilsammen kr 2,0 mill.

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

Østre Porsgrunn kirke:
For prosjekt Østre Porsgrunn kirke er målet at kirken skal bygges i 2017, 2018 og 2019. I tråd med
prosjektets oppdaterte planer vil kostnadene fordele seg slik:
Fram til og med 2017
18,2 mill. kr. eks. mva.
2018
45,0 mill. kr. eks. mva.
2019
19,0 mill. kr. eks. mva.
Total budsjettsum 82,2 mill eks mva, og 102,7 inkl mva.

Forslag til vedtak
Fellesrådet vedtar forslaget til Investeringsprogram slik det er foreslått i saken.

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

08.12.2017
17/00013
17/00013-001
002.0
Johannes Sørhaug

Saksnr
027/17

Sak
Høring trossamfunnsloven

Møtedato
14.12.2017

Saksfremstilling
Kulturdepartementets høring - forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven).
Departementets presentasjon av forslaget slikt det ble vist i Kristiansand 9. november og på KA sin
landskonferanse er vedlagt innkallingen.
Videre vises det til KA sine innspill:
Forslag til svar:
http://www.ka.no/_service/300851/download/id/367799/name/H%C3%B8ringsvar+fra+KA+trossamfun
nsloven.pdf
Og en presentasjon av høringsnotatet: http://www.ka.no/sak/article/1441398
Administrasjonen har 3 punkter som vi mener det er viktig å få formidlet:
1. Kontakten med kommunen må ikke fjernes
2. Det må være en fullmaktslov slik at kirken kan styre seg selv
3. Det må fortsatt i hovedsak være kommunal finansiering.
Forslag til svar vil bli presentert i møtet av prost og kirkesjef.

Forslag til vedtak
Saken legges fram til drøfting uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

07.12.2017
15/00002
15/00002-020
012.20
Johannes Sørhaug

Saksnr
028/17

Sak
Møteplan 1. halvår 2018

Møtedato
14.12.2017

Saksfremstilling
I forslag til møteplan har kirkesjefen forsøkt å ta hensyn til de aktiviteter som fellesrådet legger premisser for
og de frister som gjelder for ulike saker. På grunn av noe usikkerhet i forhold til fremdrift på ulike saker er
det her foreslått månedlige møter. Det er sannsynlig at 1 - 2 av disse kan bli kansellert.
Det foreslås at møtene legges til tirsdager:
Tirsdag 30. januar
Tirsdag 27. februar, alternativt mandag 26. februar
Tirsdag 20. mars
Tirsdag 24. april
Tirsdag 29. mai
Tirsdag 19. juni

Forslag til vedtak
Fellesrådet vedtar møteplanen slik den er foreslått i innkallingen.

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

07.12.2017
15/00002
15/00002-021
012.20
Johannes Sørhaug

Saksnr
029/17

Sak
Konstituering 2018

Møtedato
14.12.2017

Saksfremstilling
Fellesrådet skal velge leder og velges for ett år om gangen, jfr Regler om formene for menighetsrådets og
kirkelig fellesråds virksomhet, §1. De øvrige valg er gjort for hele funksjonsperioden.

Forslag til vedtak
Saken legges fram til behandling uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Vedtak
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