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DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd

Innkalling til møte
Du innkalles med dette til møte i
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Utvalg
29.08.2019
Møtedato
kl. 09.00
Møtetid
Kirkesjefens kontor
Møtested
Meld fra om eventuelt forfall.
Innkalte:
Jan Erik Langangen, Birger Giskehaug (Unni Nord Samdal innkalles som vara), Gunnar Andersen, Marita
Bruun, Liv Espeland Jettestuen (Ivar Brobakken innkalles som vara) 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.

Sakliste
Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte, 180619.
Vedtakssaker
Sak 026/19 Tilsetting av kirketjener med hovedarbeidssted i Østre Porsgrunn kirke
Sak 027/19 ØPK - Øke finansieringen av prosjektet
Sak 028/19 ØPK - Bestille oppstart reguleringsendring
Sak 029/19 ØPK - Mandat til å bestille SD-anlegg

Orienteringssaker
Prosten: orienterer om status prestestillinger
Kirkesjefen: orienterer om oppdatert status ØPK, bemanningssituasjon, tilsyn mm
De som ønsker det inviteres til en kort befaring i Østre Porsgrunn kirke etter møtet.

Vel møtt!
3916 PORSGRUNN, Porsgrunn 24.08.2019

Gunnar Andersen
Leder
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DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Møtebok for Porsgrunn kirkelige fellesråd
18.06.2019
kl. 18:00
Kirkesjefens kontor

Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

Tilstede:
Gunnar Andersen, Marita Bruun, Jan Erik Langangen, Birger Giskehaug, Liv Espeland Jettestuen og John
Sanden.

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 28.05.2019.
Innkallingen ble godkjent. Møteboken ble godkjent og signert.

Sak 021/19 Tilsetting kirkemusiker 50 % stilling hovedarbeidssted Porsgrunn menighet
Møtebehandling
Administrasjonen redegjorde for prosessen og besvarte spørsmål.
Vedtak:
Fellesrådet støttet innstillingsutvalgets forslag og tilsatte Bjarne Christian Aas som kirkemusiker i 50%
stilling med hovedarbeidssted Porsgrunn menighet.
Sak 022/19 Budsjettjustering KLP-innskudd
Møtebehandling
Det ble orientert om saken.
Vedtak:
Fellesrådet vedtok forlag til inndekning av egenkapitaltilskudet slik som foreslått.
Art 529 - Kjøp av aksjer
kr 65 000 D
Art 530 - Dekning av tidligere års udekket kr 72 000 D
Art 940 - Bruk av disp.fond
kr 137 000 K (25699109)

Sak 023/19 ØPK - Kirkestua – Mulighetsstudie
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DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Møtebehandling
Saken ble drøftet og menighetens ønske er å gjøre forbedring på kjøkken, behov for lagerplass og forlenge
scenen i forkant. På grunn av økonomien ønsker menigheten å vente med å iverksette disse utbedringene på
nåværende tidspunkt men menigheten ønsker at kulepunkt 1 og 3 gjennomføres.
Vedtak:
Fellesrådet tok rapporten til orientering og vedtok kulepunkt 1 og 3 som skal dekkes av midler avsatt til
kirkestua.
 Bod for lagring, dør og oppgradering for lagring av instrumenter og annet
 Bestille felles nøkkelsystem som kirken

Sak 024/19 Oversikt over ansatte med tjenesteordning, beskrivelse og instrukser
Møtebehandling
Administrasjonen orienterte og fellesrådet mente det var mye godt planarbeid i dette.
Vedtak:
Fellesrådet tok saken til orientering, ønsker at administrasjonen jobber videre med disse og gir ny
tilbakemelding på første møte i 2020.

Sak 025/19 ØPK - garnityr til toalettrommene
Møtebehandling
Fellesrådet drøftet materialvalg, form og funksjonalitet.
Vedtak:
Fellesrådet vedtok arkitektens forslag til utstyr med endring av toalettpapir holder til en dobbel holder (to
ved siden av hverandre), håndpapirholder til en hvor papiret trekkes ned, man ønsker piktogrammer i sort i
stedet for messing evnt. må de monteres på sort bakgrunn, man ønsker ikke skille på herre og dametoalett og
at de uu-tilpasses slik at de også har blindeskrift. Byggherres andel av endringen (som skyldes at den er
uteglemt i beskrivelsen) er kr 54.000.
Vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Et medlem unnlot å stemme.
Videre vedtok fellesrådet at bevilgningsfullmakten til administrasjonen nå er trukket tilbake og alle
endringsmeldinger må godkjennes av fellesrådet.

Sak 026/19 Mandat til å tilsette kirketjener med hovedarbeidssted i Østre Porsgrunn kirke
Intern utlysning av kirketjenerstilling 50 % Porsgrunn menighet

Etter drøfting i fellesrådets maimøte ble det bestemt at stillingen som kirketjener med
hovedarbeidssted i Østre Porsgrunn kirke kunne utlyses internt.
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DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Det har kommet inn 2 interne søknader og fellesrådet har fått søknadene tilsendt. Saken er drøftet
med tillitsvalgte og administrasjonen ber om fullmakt til å gjøre denne ansettelsen. Menighetsrådet
blir sendt saken for uttalelse før eventuelt vedtak blir fattet. Hovedgrunnen for å be om fullmakten
er å ha fast bemanning på plass for nødvendig opplæring før kirken tas i bruk.
Vedtak:
Fellesrådet gir administrasjonen fullmakt til å gjennomføre ansettelsen.

Orienteringssaker
På bakgrunn av reaksjoner som har kommet på invitasjonene som er sendt ut til Åpningsgudstjenesten ber
fellesrådet menigheten om å ta disse opp til ny vurdering hvem som bør inviteres.
Kirkesjefen orienterte om at vi nå har fått Helge Klingberg til å bistå oss med å lage en verneplan for
Eidanger kirkegård.
Prosten orienterte om at Sokneprest Trond Engnes har fått prostestillingen i Bamble og at prosessen med å
finne etterfølger starter raskt.

For Porsgrunn kirkelige fellesråd
Kerstin Aas
Administrasjonsleder

Gunnar Andersen
Leder

Marita Bruun
Nest leder

Birger Giskehaug
Medlem

Jan Erik Langangen
Medlem

John Sanden
Medlem

Liv Espeland Jettestuen
Medlem
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Porsgrunn kirkelige fellesråd
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

16/00021
16/00021-017
211
Johannes Sørhaug

Saksnr
026/19

Sak
Ansettelse av kirketjener med hovedarbeidssted i Østre
Porsgrunn kirke

Møtedato
18.06.2019

Saksfremstilling
Intern utlysning av kirketjenerstilling 50 % Porsgrunn menighet

Etter drøfting i fellesrådets maimøte ble det bestemt at stillingen som kirketjener med
hovedarbeidssted i Østre Porsgrunn kirke kunne utlyses internt.
Det har kommet inn 2 interne søknader og fellesrådet har fått søknadene tilsendt. Saken er drøftet
med tillitsvalgte og administrasjonen ber om fullmakt til å gjøre denne ansettelsen. Menighetsrådet
blir sendt saken for uttalelse før eventuelt vedtak blir fattet. Hovedgrunnen for å be om fullmakten
er å ha fast bemanning på plass for nødvendig opplæring før kirken tas i bruk.
Nødvendig fullmakt ble gitt og fagorganisasjon og menighetsrådet sluttet seg til innstillingen der
Oddgeir Bjørk foreslås tilsatt.

Forslag til vedtak
På gitt fullmakt fra fellesrådet er Oddgeir Bjørk tilsatt som kirketjener med hovedarbeidssted i Østre
Porsgrunn kirke.

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

24.08.2019
15/00006
15/00006-046
411.2
Johannes Sørhaug

Saksnr
027/19

Sak
ØPK - Øke finansieringen av prosjektet

Møtedato
29.08.2019

Saksfremstilling

SAK - FELLESRÅDET
ØPK – Øke finansieringen av prosjektet
Saksnummer

Versjon
01

Møtedato
29.08.19

Dato
16.05.19

Godkjent av / dato
Gjermund Kaupang / 22.08.19

Forslag til beslutning
1. Prosjektet har behov for økt finansiering for å dekke opp underdekningen av prosjektkostnaden på kr
14 156,- i tillegg til kr 200 000,- for reguleringsendring samt en mulig kostnad i sluttoppgjør med Tor
Entreprenør på ca 1 500 000,-. Fellesrådet iverksetter en prosess for å øke finansieringen med kr
2 000 000 eks.mva

Råd til Fellesrådet
1. Prosjektet har behov for å øke finansieringen med ca kr 2 000 000 eks.mva. For å sikre at prosjektet
kan være rustet for avslutningen og sluttoppgjøret med Tor Entreprenør, samt gjennomføring av
Reguleringsendring så anbefaler prosjektledelsen v/WSP at Fellesrådet iverksetter prosess for å øke
finansieringen med kr 2 000 000,- eks.mva

Formål
Formålet med denne saken er å sikre at prosjektet har tilstrekkelig finansiering for å sluttføre prosjektet
inkludert sluttoppgjør med Tor Entreprenør.

Sakutredning
Budsjett og finansiering
Prosjektet har et godkjent budsjett på NOK 83,60 mill. kr. eks. mva. etter den siste justeringen av budsjettet i
Fellesrådet mars 2019. Av dette utgjør kontrakten med Tor Entreprenør NOK 46,61 mill. kr. eks. mva.
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Porsgrunn kirkelige fellesråd

Prosjektet har pr 22. august en underfinansiering på – kr 14 156,Dersom det skal iverksettes en reguleringsendrings prosess så vil dette innebære en kostnad på anslagsvis kr
270 000 til 280 000 inkl. saksbehandlings gebyr. Ved en forenklet prosess så vil beløpet bli betraktelig
mindre, dette avklares på oppstartsmøte 10. september, forutsatt at FR bestiller dette arbeidet.
Kostnadene ved å gjennomføre rekkefølgekravet vil, som tidligere beskrevet, beløpe seg til i størrelsesorden
3 til 6 millioner. I tillegg så har Tor Entreprenør i sin endringsoversikt stående omtvistede krav på til
sammen ca kr 1 500 000,-.
FR må ta stilling til hvordan dette skal finansieres.

Anbefalinger

Prosjektet har behov for økt finansiereing for å dekke opp underdekningen av prosjektkostnaden på kr 14
156,- i tillegg til kr 200 000,- for reguleringsendring samt en mulig kostnad i sluttoppgjør med Tor
Entreprenør på ca 1 500 000,-. Prosjektledelsen anbefaler at Fellesrådet iverksetter en prosess for å øke
finansieringen med kr 2 000 000 eks.mva

Forslag til vedtak
Fellesrådet iverksetter en prosess for å øke finansieringen med kr 2 000 000 eks.mva

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

24.08.2019
15/00006
15/00006-047
411.2
Johannes Sørhaug

Saksnr
028/19

Sak
ØPK - Bestille oppstart reguleringsendring

Møtedato
29.08.2019

Saksfremstilling

SAK - FELLESRÅDET
ØPK – Bestille oppstart reguleringsendring
Saksnummer

Versjon
01

Møtedato
29.08.19

Dato
22.08.19

Godkjent av / dato
Gjermund Kaupang / 22.08.19

Forslag til beslutning
2. Oppstart av reguleringsendring bestilles utført av WSP

Råd til Fellesrådet
2. Med bakgrunn i at rekkefølgebestemmelsen i reguleringsplanen ikke er tilpasset Kirkeprosjektet,
samt at noen av kravene medfører en urimelig stor kostnad for prosjektet. Så anbefales det å
igangsette oppstart av reguleringsendring.
3. Det anbefales at WSP bestilles til å utføre reguleringsprosessen, dette med bakgrunn i at WSP nå
har riktig kompetanse og har god kjennskap til prosjektet og historikken.

Formål
Formålet med denne saken er å få endret reguleringsbestemmelsen slik at disse er i samsvar med kirken og
omkringliggende fasiliteter, samt å få opphevet vedtaket om trekledning på fasaden mot trehusbebyggelsen.

Sakutredning
Med bakgrunn i rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene som ikke er i tråd med blant annet
gatebruksplanen, verneinteresser og tiltak som krever urimelig store kostnader i forhold til
kirkeprosjektet, så ble det sendt inn søknad om dispensasjon fra disse kravene.
Administrasjonen i Porsgrunn kommune har gitt WSP, som ansvarlig søker, tilbakemelding om at det ikke
kan gis dispensasjon fra rekkefølgekravene, men at det krever en reguleringsendring for å endre
reguleringsbestemmelsene. Dette gjelder også dispensasjon fra bruk av trekledning, vilkår satt i
rammetillatelse og igangsettingstillatelse, jf. reg. best. Pkt. 3.3.1.
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Det er avklart med administrasjonen at det vil gis midlertidig brukstillatelse, selv om rekkefølge
kravene ikke er oppfylt, i påvente av reguleringsendringen.
WSP anbefaler at det anmodes om oppstartsmøte for å starte prosessen. I et slikt møte vil det sjekkes
ut om reguleringsendringen kan tas som mindre reguleringsendring. Dette vil spare tid og kostnader
for tiltakshaver.
Kostnadsestimat for mindre reguleringsendring er anslått til kr. 70 000 til 80 000,- inkl.gebyr fra
kommunen.
Full reguleringsendring har et kostnadsestimat som er anslått til kr 270 000 til 280 000,- inklgebyr fra
kommunen.
En eventuell utførelse av rekkefølgekravene er ikke priset, men vil sannsynligvis beløpe seg til 3 til 6
millioner kroner.
Anbefalinger

Prosjektledelsen anbefaler FR å bestille WSP for å starte opp arbeidet med en reguleringsendring.

Forslag til vedtak
Fellesrådet bestiller WSP for å starte opp arbeidet med nødvendig reguleringsendring.

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

24.08.2019
15/00006
15/00006-048
411.2
Johannes Sørhaug

Saksnr
029/19

Sak
ØPK - mandat til å bestille SD-anlegg

Møtedato
29.08.2019

Saksfremstilling
I forbindelse med å få kostnadene for Østre Porsgrunn kirke innenfor den økonomiske rammen ble en del
elementer satt på «prioriteringsliste». Blant annet gjaldt det en sentral driftsenhet som gir mulighet for å
drifte varme, ventilasjon og lys via pc eller smarttelefon. Med en moderne installasjon mener kirkesjefen det
bør høre med en styringsenhet som gjør at kirketjener og/eller andre kan sjekke, styre og overvåke anlegget
via nettet.
SD-anlegget har en pris i tilbudet på kr 50.000 eks. mva. Kirkesjefen foreslår at dette anskaffes i
byggeprosjektet og at det dekkes gjennom økt finansiering.

Forslag til vedtak
Kirkesjefen gis mandat til å bestille SD-anlegg med en økonomisk ramme på kr 50.000 eks mva.

Møtebehandling

Vedtak
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