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DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd

Innkalling til møte
Du innkalles med dette til møte i
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Utvalg
24.01.2017
Møtedato
kl. 18:00
Møtetid
Winthersgt 8
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/Tone Bryn, Porsgrunn menighetsråd v/Astrid Emhjellen,
Inger Auen (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, 121216.
Vedtakssaker
Sak 001/17 Delegasjonsreglement 2017
Sak 002/17 Kunstkonkurranse - innstilling fra juryen

Orienteringssaker
Kirkesjef: Status Østre Porsgrunn kirke, Eidanger menighetshus, Nye kontorlokaler, Kirkens Bymisjon,

Vel møtt!
3921 PORSGRUNN, Porsgrunn 19.01.2017

Jan Erik Langangen
Leder
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Møtebok for Porsgrunn kirkelige fellesråd
12.12.2016
kl. 18:00
Kirkesjefens kontor

Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

Tilstede:
Jan Erik Langangen, Marita Bruun, Unni Nord Samdal, Gunnar Andersen, Morten Fleischer, Ole Henrik Lia.
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, 24.11. 2016.
Innkallingen godkjent. Møteboken godkjent og signert.

Sak 031/16 Investeringsbudsjett 2017 – 20

Møtebehandling
Saken ble drøftet. For Brevik kirke i 2017-18 bør sanitæranlegg med HC toalett prioriteres, før murpuss på
vegg. Undersøke mulighet for annen finansiering for å kunne gjøre dette samtidig. Dersom slik finansiering
ikke er mulig, bør eventuelt varmeanlegg Herøya kirke tas samme år som sanitæranlegg Brevik. For Østre
kapell prioriteres inngangsdør før sliping av gulv.

Vedtak:
1. Fellesrådet sluttet seg til prioriteringene i investeringsplanen slik de er vist i innkallingen men med
prioritet av sanitæranlegg Brevik kirke før murpuss på vegger. Dør til Østre kapell prioriteres før
sliping av gulvet.
2. Fellesrådet bevilger investeringsmidler til Østre Porsgrunn kirke slik det er vist i innkallingen.
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Sak 032/16 Driftsbudsjett 2017

Møtebehandling
Budsjettpostene ble gjennomgått.

Vedtak:
Fellesrådet vedtar drifts budsjett for 2017 slik det er vist i innkallingen.

Sak 033/16 Ny IKT-løsning

Møtebehandling
Saken ble drøftet og det ble presisert at det var viktig å sikre trygg driftsløsning med god support og med
høye krav til oppetider.

Vedtak:
Fellesrådet sluttet seg til forslaget om å bli knyttet opp mot Kirkepartners løsning under forutsetning av trygg
driftsløsning, tilfredsstillende regularitet og god support.

Sak 034/16 ØPK Mandat for detalj- og utførelsesfasen
Saken ble utsatt.

Sak 035/16 Forslag til aldersgrense 70 år

Møtebehandling
Saken ble drøftet og hadde i KAU fått tilslutning fra organisasjonene og verneombudet.

Vedtak:
Porsgrunn kirkelige fellesråd vedtok å fastsette sin bedriftsinterne aldersgrense til 70 år.
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Orienteringssaker
Kirkesjefen orienterte om status Østre Porsgrunn kirke og innflytting i Coop bygget.
Leder takket avtroppende prost Morten Fleischer for godt samarbeid.

For Porsgrunn kirkelige fellesråd
Kerstin E. Aas
Administrasjonsleder

Jan Erik Langangen
Leder

Gunnar Andersen
Nestleder

Marita Bruun
Medlem

Unni Nord Samdal
Medlem

Morten Fleischer
Medlem

Ole Henrik Lia
Medlem

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

19.01.2017
16/00017
16/00017-011
00
Johannes Sørhaug

Saksnr
001/17

Sak
Delegasjonsreglement 2017

Møtedato
24.01.2017

Saksfremstilling
Denne saken fremstilles med bakgrunn i behandling av samme tema i sak 024/16. Kirkesjefen har gjort de
forenklinger, den tydeliggjøring og justering som kom fram under forrige behandling av samme sak.
Forslag til Delegasjonsreglement og gjeldene økonomireglement er vedlagt.

Forslag til vedtak
Fellesrådet vedtar Delegasjonsreglementet slik det presenteres i innkallingen.

Møtebehandling

Vedtak
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Delegasjonsreglement
for kirkesjefen i Porsgrunn kirkelige fellesråd

Bakgrunn og mandat
Delegasjonsreglement er fastsatt på bakgrunn av Lov om den norske kirke § 13, 2. ledd, hvor det heter at
«kirkelig fellesråd skal ha en daglig leder av virksomheten», og i henhold til Lov om Den norske kirke,
regler for fellesråd og menighetsråd, Gravferdsloven og forskrifter til gravferdsloven. I følge § 10 i «regler
om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet», utarbeidet av Kirkerådet, fastsetter
fellesrådet i særskilt delegasjonsreglement hvilken myndighet som er tildelt daglig leder av kirkelig
fellesråds virksomhet.

1.

Generelt om utøvelse av delegert myndighet.

1.1 Porsgrunn kirkelige fellesråd gir kirkesjefen myndighet til å utøve daglig forvaltning og ledelse av
kirkelig fellesråds virksomhet i samsvar med vedtatt planer og budsjett. Dette innebærer at kirkesjefen
blir gitt fullmakt til å treffe avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell viktighet eller representerer
unormalt stor verdi.
1.2 All utøvelse av myndighet skjer på Porsgrunn kirkelige fellesråds vegne og ansvar, og skal utøves i
samsvar med lover, regler og retningslinjer som er gitt av fellesrådet.
1.3 Myndighet som er delegert til kirkesjefen, kan kirkesjefen delegere videre så langt det er adgang til, og
ikke annet er vedtatt. Er kirkesjefen inhabil etter Forvaltningsloven § 6, skal kirkesjefens myndighet
utøves av hans/ hennes stedfortreder.
1.4 Kirkesjefen skal utøve sitt delegerte ansvar innenfor retningslinjene som overordnede instanser har satt
for økonomiforvaltning og virksomheten ellers (lokalt vedtatte reglementer). Det er kirkesjefens ansvar
at vedtak er gjort med bakgrunn i riktig hjemmel.
1.5 Kirkesjefen er daglig ansvarshavende og utøver den myndighet som er lagt til kirkelig fellesråd etter
«Lov om gravplasser, kremasjon og gravferder (Gravferdsloven).
1.6 Når vi nedenfor omtaler «kirkesjefen» er det å forstå som kirkesjefen eller den han/hun har delegert til.

2

Delegasjon etter Lov om den norske kirke (Kirkeloven)

2.1 Kirkesjefen godkjenner kostnader til drift og vedlikehold av kirker innenfor de rammer budsjettet gir,
jfr. Kirkeloven § 14 a.
2.2 Kirkesjefen godkjenner kostnader vedrørende drift og forvaltning av gravplasser innenfor de rammer
budsjettet gir, jfr. Kirkeloven § 14 b.
2.3 Kirkesjefen godkjenner kostnader vedrørende drift av kirkekontoret innenfor de rammer budsjettet gir,
jfr. Kirkeloven § 14 d og e.
2.4 Kirkesjefen ordner lokaler, utstyr og materiell til konfirmantopplæringen innenfor godkjent budsjett, jfr.
Kirkeloven § 14 g.

Adresse:

Tlf/faks

E-post/Internett:

Bankkonto / Org.nr.:

Winthersgate 8
3921 PORSGRUNN

Tlf: 35563400

<<EpostSender>>

Faks: 35563401

www.kirken.no

9999.99.99999
<<SenderOrgNr>>

DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd
3

Delegasjon etter Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven).

3.1 Kirkesjefen er ansvarshavende og utøver den myndighet som er tillagt Porsgrunn kirkelige fellesråd etter
Gravferdsloven og dennes forskrifter.
3.2 Kirkesjefen kan tillate at også personer uten bopel i kommunen, gravlegges på kirkegård i kommunen.
Jfr. § 6 2.avsnitt.
3.3 Kirkesjefen tilviser og gir tillatelse til åpning av grav på gravplassen, jfr. § 7.
3.4 Kirkesjefen kan forlenge fristen for gravlegging og kremasjon (slik de fremkommer i Gravferdsloven §§
10 og 12) hvis det er tungtveiende grunner for det, jfr. § 13 2.avsnitt.
3.5 Kirkesjefen inngår avtale om feste av grav etter lokale vedtekter for kirkegårdene i Porsgrunn kommune.
Jfr. § 14 i Gravferdsloven.
3.6 Kirkesjefen utsteder festebrev og anmerker dette i gravregisteret, jfr. § 14 i Gravferdsloven.
3.7 Kirkesjefen gir samtykke til overføring av feste, jfr. § 16 i Gravferdsloven.
3.8 Kirkesjefen mottar melding om hvem ny fester er når fester dør, jfr. § 16 i Gravferdsloven.
3.9 Kirkesjefen treffer de tiltak vedrørende en festet grav som er nødvendig for å forebygge skade, eller som
en følge av gjeldende bestemmelser, jfr. § 17.

4
4.1
4.2
4.3

4.4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6

Delegasjon av myndighet i henhold til gravferdslovens forskrifter fra kirkedepartementet.
Kirkesjefen gis fullmakt til å treffe vedtak knyttet til følgende bestemmelser:
Fastsette tidspunktet for den enkelte gravlegging (jf. Forskrifter til Gravferdsloven § 12)
Godkjenne gravminner og fundamenter før de settes opp på kirkegården og anvise plass for disse, jfr.
Forskrifter til gravferdsloven § 25.
Når kirkesjefen finner det nødvendig, skal eieren av gravsted varsles med pålegg om å bringe et
gravminne som er forfalt, i overenstemmelse med de krav som er stilt i vedtekter og forskrift, jfr. § 26 i
Forskrifter til Gravferdsloven.
Gi tillatelse til at kiste som ikke fyller kravene etter forskriftene gravlegges, jfr. § 30 i Forskrifter til
Gravferdsloven.

Delegasjon av myndighet i henhold til lokale kirkegårdsvedtekter.
Kirkesjefen gis fullmakt til å treffe vedtak knyttet til følgende bestemmelser:
Avgjøre søknader om å få festet en ekstra grav (jfr. Lokale vedtekter § 3).
Avgjøre om en grav kan fornyes når det er gått 60 år etter siste gravlegging.
Besørge planting på grav, jfr. vedtektene § 7.
Disponere midler som er igjen etter avsluttede stellavtaler til alminnelig forskjønnelse av kirkegård, jfr.
vedtektene § 7.
Avgjøre søknader om næringsvirksomhet på kirkegården.

Økonomiforvaltning
Kirkesjefen gis fullmakt til å utøve sitt delegerte ansvar i forvaltningen av budsjett og midler i henhold
til det enhver tid gjeldende økonomireglement.
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7
7.1
7.2
7.3
7.4

8

Personalforvaltning
Kirkesjefen gis fullmakt til å treffe vedtak knyttet til følgende bestemmelser:
Kirkesjefen bemyndiges til i det daglige å være arbeidsgiverrepresentant etter Hovedavtalen. Han/ hun
representerer Porsgrunn kirkelige fellesråd i alle partssammensatte utvalg.
Kirkesjefen innvilger permisjoner etter permisjonsreglement vedtatt av fellesrådet.
Kirkesjefen tilsetter vikarer i henhold til tilsettingsreglementet og permisjonsreglementet.
Kirkesjefen skal sørge for at fellesrådets personalansvar ivaretas på en hensiktsmessig måte.

Ikrafttredelse
Dette reglementet gjøres gjeldende fra 01. januar 2017. Evaluering skal skje innen utgangen av 2017.
Eventuelle endringer må vedtas av Porsgrunn kirkelige fellesråd.
Sist endret i Fellesrådets møte 24.01.2017, sak 001/17
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

12.01.2017
15/00006
15/00006-019
411.2
Johannes Sørhaug

Saksnr
002/17

Sak
Kunstkonkurranse - innstilling fra juryen

Møtedato
24.01.2017

Saksfremstilling
Anskaffelse av kunst ble utlyst som konkurranse på Doffin, se vedlagte konkurransegrunnlag.
Juryen besluttet deretter å be de 4 kunstnerne som hadde levert tilfredsstillende forslag bearbeide
sitt forslag og presentere dette for juryen medio september 2016. Se vedlagt grunnlag.
Med bakgrunn i det innleverte materialet og presentasjonene utarbeidet juryen sin rapport, som også
er vedlagt innkallingen.
Følgende dokumenter er vedlagt denne saken:
 Utlysningstekst i forbindelse med kunngjøring av konkurransen.
 Innspill til videre bearbeiding for de kunstnerne som juryen aksepterte
 Juryens rapport
I forbindelse med utlysning av konkurransen ble det vurdert, men besluttet å ikke bruke KORO. Vi
valgte en frivillig utlysning på Doffin og kunngjøring i kunstnernettverk.
Kunstnerne har fått anledning til å utvikle og presentere sine forslag for juryen.
Fellesrådet har delegert mandat til juryen å beslutte hvilken kunstner som skal innstilles til å få
oppdraget.
Juryen besluttet med 3 mot 2 stemmer å innstille Espen Dietrichson/Marie Buskov som vinnere av
konkurransen.
Juryen er et organ som er oppnevnt av fellesrådet og styres av demokratiske spilleregler
Juryen legger fram sin rapport med dette som bakgrunn.
Forslagene, og juryens innstilling, ble fremlagt og presentert for et fulltallig menighetsråd onsdag
11. januar 2017.
Menighetsrådet behandlet saken i sitt møte 17. januar. Etter grundig diskusjon er også
menighetsrådet delt omtrent på midten i sin uttalelse om innstillingen.
Fellesrådet står ovenfor to mulige utfall. Enten støtte juryens innstilling eller avlyse konkurransen,
og starte prosessen med anskaffelse av kunst på nytt.
Kirkesjefen anbefaler gir sin anbefaling basert på juryens arbeid og menighetsrådets
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høringsuttalelse. Selv om det er delt jury og delt menighetsråd anbefaler kirkesjefen at juryens
innstilling bekreftes.
Det anbefalte forslaget blir presentert i møtet.

Forslag til vedtak
Fellesrådet gir kirkesjefen mandat til å inngå kontrakt med kunstner i tråd med juryens flertallsinnstilling.

Møtebehandling

Vedtak
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