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DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd

Innkalling til møte
Du innkalles med dette til møte i
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Utvalg
29.01.2019
Møtedato
kl. 18:00
Møtetid
Kirkesjefens kontor
Møtested
Meld fra om eventuelt forfall.
Innkalte:
Jan Erik Langangen, Birger Giskehaug, Gunnar Andersen, Marita Bruun, Gunnar Thelin/Liv Jettestuen og
John Sanden.
Innkalling sendes også:
Eidanger menighetsråd v/Berit Klevjer, Porsgrunn menighetsråd v/Unni Nord Samdal,
Bente Baugerød Liland (verneombud), Tore Nygård (tillitsvalgt), Eidanger menighetskontor, Porsgrunn
menighetskontor, sogneprestene (Ivar Brobakken og Trond Engnes) og revisor.
Det serveres pizza fra kl 17.40.
Sakliste
Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte, 041218
Vedtakssaker
Sak 001/19 Statusrapport for ØPK pr januar 2019 og anbefalinger knyttet til endringsmeldinger
Sak 002/19 Oversikt over fellesrådets ansatte pr 010119
Sak 003/19 Samordningsavtale HMS 2019
Sak 004/19 Tilsetting kirkemusiker, 100% stilling Eidanger sokn
Sak 005/19 Utleie av antenneplass, Herøya kirke
Orienteringssaker
 Status Eidanger sandtak
 Informasjon om bemanning/oppgaver

Vel møtt!
3916 PORSGRUNN, Porsgrunn 24.01.2019

Gunnar Andersen
Leder
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Møtebok for Porsgrunn kirkelige fellesråd
04.12.2018
kl. 18:00
Kirkesjefens kontor

Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

Tilstede:
Gunnar Andersen, Gunnar Thelin, Birger Giskehaug, Monica Lid (vara) og Tone Bryn (vara).
Meldt forfall:
Jan Erik Langangen, Marita Bruun, John Sanden.
Til orienteringssak om foreslått kirkestol til ØPK møtte Liv Jorunn Lunde og Jan Lindal.
Til orienteringssak om kommunens bevilgning til kirken møtte økonomisjef Hans Jakob Solheim.
Fra administrasjonen møtte Johannes Sørhaug.
Møteboken sendes også:
Eidanger menighetsråd v/Berit Klevjer, Porsgrunn menighetsråd v/Unni Nord Samdal, Tore Nygård
(Fagforbundet), Eidanger menighetskontor, Porsgrunn menighetskontor, sogneprestene (Ivar Brobakken og
Trond Engnes) og revisor.

Saker

Innkalling og møtebok fra møtet 29.10.2018.
Innkallingen ble godkjent. Møteboken ble godkjent og signert.

Sak 027/18 Budsjettjustering investeringsbudsjettet 2018
Vedtak:
Fellesrådet vedtar justering av investeringsbudsjett for 2018 slik det er foreslått innkallingen.
8303 Tilskudd fra kommunen 15 mill K
5501 Avsetn. Bundet fond
15 mill D

Sak 028/18 Driftsbudsjett 2019

Møtebehandling
Fellesrådet drøftet saken og særlig innspillet fra Porsgrunn menighetsråd med ønske om økning av
stillingsressurs. Det ble fra begge menighetsrådene gitt uttrykk for at noe av de oppgavene som nå
løses av frivillige må vurderes utført av ansatte over tid, f.eks. økonomioppfølging for
menighetsrådene. Fellesrådet ber videre om at det jobbes med en fordeling av ressursene mellom
menighetsrådene og på litt sikt forventes det en rasjonaliseringseffekt av samlokaliseringen som er
gjort. Det ønskes også en oversikt over hovedoppgaver og hvordan disse kan effektiviseres for de
ulike gruppene.
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Vedtak:
Fellesrådet vedtar forslag til driftsbudsjett for 2019 slik det er vedlagt innkallingen.

Sak 029/18 Investeringsbudsjett 2019

Møtebehandling
Fellesrådet drøftet saken og støttet at den summen som rådmannen har foreslått til utbedringer på
kirkebyggene vurderes og prioriteres årlig de tre første årene i handlingsprogramperioden.
Vedtak:
Fellesrådet vedtar investeringsbudsjettet slik det er beskrevet i innkallingen.

Sak 030/18 Forslag til ny godtgjøringsordning for fellesrådet og dets utvalg

Møtebehandling
Fellesrådet drøftet saken. Det framkom ulike synspunkter på omfang og størrelse på godtgjøringen.
Fellesrådet ønsket også en beregning som viste at forslaget kan dekkes av vedtatte budsjett. Fungerende leder
fremmet forslag om at saken sendes tilbake til administrasjonen, bearbeides og fremmes på nytt.
Vedtak:
Fellesrådet vedtar at saken sendes tilbake til administrasjonen, bearbeides og fremmes på nytt.

Sak 031/18 Konstituering 2019

Møtebehandling
Fungerende leder lest opp innspill fra valgte leder med forslag til konstituering. Det ble orientert om at de
foreslåtte var forespurt og at begge bekrefter at de stiller til valg som hhv leder og nestleder. Videre ble
medlemmene oppfordret til å fremme andre forsalg.
Vedtak:
Fellesrådet valgte Gunnar Andersen som leder for ett år og Marita Bruun som nestleder for samme periode.

Orienteringssaker
Orientering om anbefalt stol til østre Porsgrunn kirke (ØPK) v/Liv Jorunn Lunde.
Det ble gitt en god orientering om prosessen og de rammene som gjelder. Prototypen av stolen ble vist, og
fellesrådet var positiv til forslaget. Saken om valg av stol skal behandles av Porsgrunn menighetsråd 12.
desember, og dersom menighetsrådet støtter forslaget slik det ble presentert så gjør fellesrådet sitt vedtak om
kirkestol pr mail basert på presentasjonen.
Orientering om kommunens økonomi og bevilgning til kirkelige formål v/ Hans Jakob Solheim.
Fellesrådet ble gitt en grundig orientering om den prosess som gjøres administrativt og politisk i Porsgrunn
kommune. Økonomisjefen bekrefter at alle innspill fra fellesrådet er gjort kjent både for administrasjon og
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politikk. Han viste også nøkkeltall fra KOSTRA som kommunen benytter til sine vurderinger.
Økonomisjefen bekreftet at det er et ryddig og godt samarbeid mellom kirke og kommune.
Status lydanlegg ØPK
Kirkesjefen orienterte om møte mandag 031218 der brukergruppe, menighetsråd og andre interesserte kunne
få høre prosjektets akustiker gjennomgå den akustiske situasjonen for østre Porsgrunn kirke. Det ble også
vist demonstrasjon av lydsystem som på en god måte kan svare opp programmets vedtatte prioritering i
forhold til lyd.
Status Eidanger Sandtak
Kirkesjefen orienterte om dialog og møter mellom gravferdsforvaltningen med bistand fra Feste Arkitektur
og utbygger av sandtaket; Bratsberg gruppen og OVF. Det pågår en diskusjon om bruk av arealet og sammen
med Feste så har administrasjonen utarbeidet en skisse til arealfordeling som ble vist. Fellesrådet anbefalte
denne som sitt innspill til den pågående prosess.
Tjenesteytingsavtale
Kirkesjefen orienterte om møte med kommunalsjef der kommunen ønsker at fellesrådet gjøre en vurdering
om overtagelse av alt praktisk arbeid med gravferd.
Prosten informerte kort om prestesituasjonen som er stabil for vårt område. Videre informerte han om
felles gudstjeneste 1. nyttårsdag i Skien kirke, sin egen avskjedsgudstjeneste 20. januar og gudstjeneste der
ny prost blir innsatt 27. januar.

Gunnar Andersen
Fung. leder

Birger Giskehaug
Medlem

Tone Bryn
Varamedlem

Gunnar Thelin
Medlem

Monica Lid
Varamedlem

For Porsgrunn kirkelige fellesråd
Johannes Sørhaug
kirkesjef
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

24.01.2019
15/00006
15/00006-037
411.2
Johannes Sørhaug

Saksnr
001/19

Sak
Statusrapport for ØPK pr januar 2019 og anbefalinger knyttet
til endringsmeldinger

Møtedato
29.01.2019

Saksfremstilling
ØSTRE PORSGRUNN KIRKE

STATUSRAPPORT

Status

Grønn

Formål

Månedsrapport

Prosjektfase

Gjennomføringsfasen

Periode

Jan 2019

Prosjekteier (PE)

Johannes Sørhaug

Prosjektleder (PL)

Gjermund Kaupang/ Måns Davidson

Dato

23.01.2019

1. Overordnet status
Prosjektet er vedtatt i Fellesrådet 16.11.17 for oppstart av gjennomføringsfasen med en
forventet overlevering juni 2019.
2. Status i prosjektet
Prosjektet er nå 5 uker forsinket i forhold til opprinnelig plan. Hovedframdriftsplan er
revidert. Prosjektet er nå på plan i forhold til revidert framdrift.
Ny dato for overlevering er satt til 5. juli 2019. Dette er ikke tidskritisk i forhold til kunstnerisk
utsmykking, innflytting og planlagt innvielse.
Tor Entreprenør er godt i gang med innvendig arbeider.
Se detaljert månedsrapport fra Tor Entreprenør AS.
3. SHA
WSP innehar rollen som SHA-KU i gjennomføringsfasen. Det gås vernerunder på plassen
annen hver uke med deltakelse i framdriftsmøter. Det til nå registrert 43 stk. RUH.
4. Usikkerhet
Produksjonen på byggeplassen er nå over den kritiske fasen, det vurderes at fremdriften nå
er
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Endringskrav fra entreprenør vedrørende økte stålmengder er ikke avklart. I tillegg pågår
en diskusjon i forhold til mengdeavregning av stål og flisarbeider. Dette er en sak som er
utfordrende i forhold til hvor godt underlaget for mengdekontroll var på kontraktstidspunktet.
Det anbefales at det tas med møte på ledelsesnivå i prosjektet for å avklare rammene for
kontrakten slik at det er felles forståelse for videre diskusjoner om endringer basert på
mengdekorreksjoner.
5. Økonomi
Det foreligger oppdatert prosjektregnskap for prosjektet. Rapport per 23.01.19 er vedlagt
denne månedsrapporten.
Sluttprognose for prosjektet er lik vedtatt budsjett. Det er ingen forhold så langt i prosjektet
som tilsier at vedtatt investeringsramme for prosjektet ikke vil kunne holdes.
Totalsum eks. mva
Mva.
Totalsum inkl. MVA.

Budsjett eks mva.
83 150 000
20 104 368
103 254 368

Fakturert
50 148 152
12 120 231
62 268 383

Gjenstående eks. mva.
33 001 848
7 984 137
40 985 985

Endringsvarsler og kontraktendringer
Viser til vedlagt endringslogg.
Det er pr 2019-01-24 registrert totalt kr. 2.497.090,- eks. mva. (kr. 1.674.631,- eks. mva. er fakturert
og/eller godkjent og kr. 822.459,- eks. mva. har «annen status») i endringer i kontrakten med Tor
Entreprenør. Det er også sendt prisstigningsfakturaer pr. 2019-01-24 på kr 911.255,-.
Endringer med «annens status»:
Disp. nr.
EO02-100-01-05
EO02-100-01-29
EO02-100-01-33
EO02-100-01-40
EO02-100-01-47
EO02-100-01-48
EO02-100-01-49
EO02-100-01-53
EO02-100-01-56
EO02-100-01-57

Beskrivelse
Økt pris stål
Merforbruk konstruksivt stål
Utvendige flisar (avvist)
Trekkerør gulv på grunn (antatt sum)
Medragning flis innvendig
Meddragning flisar utvendig
Kompleksitet tømrerarb inngangsparti (avvist)
Utvendig Ståldør pga størrelse (avvist)
Sliping av gulv, ekstra sliping
Mosaikkflis korvegg

Status
Omtvistet
Omtvistet
Avvist
Under behandling
Under behandling
Under behandling
Avvist
Avvist
Under behandling
Under behandling

Aktiv periode
2018-feb
2018-sep
2018-okt
2018-okt
2018-nov
2018-nov
2018-nov
2018-des
2019-jan
2019-jan

Eks. mva.
250 000,00
251 012,71
154 496,00
40 000,00
45 000,00

18 150,00
63 800,00
822 458,71

Det er også godkjent endringer fra arkitekt og rådgivere på kr. 576 881,Til sammen så vil maksimal belastning på posten reserver og marginer per 2019-01-24 utgjøre kr.
3.004.038 eks. mva. hvilket gir en gjenstående post for reserver og marginer på kr.
Byggherrereserve: 1.250.000,- eks. mva. og 1.207.223,- eks. mva. «prosjektlederreserve».

6. Framdrift
Framdriften ligger nå på plan i forhold til den revidert fremdriftsplanen.
7. Brukermedvirkning
Stoler er nå valgt etter en god prosess fra brukergruppen. Det ble valgt en leverandør uten
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å benytte Norengros.
Det er gjennomført en test av lydanlegg, endelig valg tas i løpet av våren.
8. Kommunikasjon og informasjon
Ingen spesielle fokusområder.
9. Kunstnerisk utsmykning
Kontrakt med kunstner er inngått. Arbeider med gjennomføringsplan og produksjonsplan
pågår. Kunstnerisk utsmykking vil etter planen bli utført og montert sommeren 2019.
10. Inventar og møbler
Arbeider med inventar og møbler vil bli ivaretatt av arkitekt og prosjektledelse. Forslaget
som ble presentert i april legges til grunn for det videre arbeidet. Endelig forslag
presenteres for Menighetsrådet og Fellesrådet før det sendes inn til godkjenning hos
biskopen.
Prosessen med valg av kirkestoler er ferdig, innstilling fra stol komiteen er klar.
11. Kirkeorgel
Kontrakt med orgelleverandør er inngått. Orgel vil bli levert i 2020.
Leverandørens representanter var på befaring i desember 2018
12. Myndighetsforhold
Prosjektet har nødvendige godkjenninger fra Porsgrunn kommune og kulturdepartementet.
Krav til øvrige godkjenninger i plan og bygningsloven gjennomføres fortløpende.
Det gjenstår søknad til bispekontoret som vedrører orgel, liturgiske møbler og kunstnerisk
utsmykking.
13. Annet


Dokument med begrunnede forslag til godkjenning/avvisning av mottatte
endringsmeldinger presenteres og gjennomgås i møtet.

14. Vedlegg


Månedsrapport fra Tor Entreprenør AS – Des 2018



Regnskapsrapport per 23.01.2019



Endringslogg per 24.09.2019

Forslag til vedtak
Fellesrådet tar statusrapport pr januar 2019 til etterretning. Fellesrådet godkjenner og avviser meldte
endringer i tråd med gjennomgangen, og oversikten tas med i vedtaket.

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

23.01.2019
16/00036
16/00036-005
209
Johannes Sørhaug

Saksnr
002/19

Sak
Oversikt over fellesrådets ansatte pr 010119

Møtedato
29.01.2019

Saksfremstilling
Vedlagt følger oversikt over fellesrådets tilsatte pr 010119.

Forslag til vedtak
Fellesrådet tar oversikten til etterretning.

Møtebehandling

Vedtak
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Oversikt over kirkelig tilsatte pr 31.12.2018:
Porsgrunn menighet
Bente B Liland

menighetssekretær

80% stilling

si

Ingrid B Nordli

trosoppl.medarb

50% stilling

tp

Gro Lassen

kirketjener

80 % stilling

si

Margret Magnusdottir diakon

100% stilling

to, dp

John Beech

kirkemusiker

100% stilling

to, kmp

Turid Walaas

kirkemusiker

50% stilling

to, kmp

Wenche Wiig

menighetspedagog

100% stilling

si, tp

Ivar Brobakken

prest

100% stilling

Synnøve S Skjeldal

prest

70% stilling

Espen Holm

prest

100% stilling

Eidanger menighet
Inger Røe

menighetssekretær/
Kirketjener

100% stilling

si

Mona Hovland

menighetssekretær

90% stilling

si

Ingrid B Nordli

barne- og

40% stilling

tp

ungdomsarbeider
Inger Auen

kirketjener

100% stilling

si

Sigmund Arnoldsen

kirketjener

80% stilling

si

Oddgeir Bjørk

kirketjener

40% stilling

si

Mona Grønseth

trosopplærer

50% stilling

tp

Cecilie Landre

trosopplærer

100% stilling, permisjon i 20%

tp

Monica Lid

trosopplærer

20% stilling, vikar

tp

Henning Boklund

kateket

100% stilling

to
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Merete Orlien

menighetspedagog

60% stilling

si, tp

Hanne Salvesen

diakon

100% stilling

to, dp

Einrun Vestermoen

diakonimedarbeider

40% stilling

dp

Merete Andersen

diakonimedarbeider

40% stilling, prosjektstilling

pb

Vakans

kirkemusiker

70% stilling

to, kmp

Dagfinn Olsen

kirkemusiker

100% stilling

to, kmp

Vakans

kirkemusiker

50% stilling

to, kmp

Turid Walaas

kirkemusiker

40% stilling

to, kmp

Allan L Hjort

prest

100% stilling

Aud Bergheim

prest

100% stilling

Rune Doksrød

prest

100% stilling

Trond Engnes

prest

100% stilling

Fellesrådets administrasjon
Siri Kjær

rådgiver

100% stilling

sb

Sarah R Halvorsen

konsulent

50% stilling

sb

Kerstin E Aas

administrasjonsleder

100% stilling

sb

Sigmund Arnoldsen

HMS konsulent

20% stilling

Johannes Sørhaug

kirkesjef

100% stilling

sb

Forklaringer:
to
tp
dp
kmp
si
sb

tjenesteordning fastsatt av kirkemøtet
trosopplæringsplan vedtatt av menighetsråd
diakoniplan vedtatt av menighetsråd
kirkemusikalsk plan vedtatt av menighetsrådet
stillingsinstruks behandlet i fr, noen er i utkasts form
stillingsbeskrivelse
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

23.01.2019
16/00036
16/00036-004
209
Johannes Sørhaug

Saksnr
003/19

Sak
Samordningsavtale HMS 2019

Møtedato
29.01.2019

Saksfremstilling
Fellesrådet behandlet samordningsavtalen sist i sitt møte i juni 2018, sak 017/18. I ettertid har det kommet
anmerkning fra bispedømmerådet som ønsker at alle avtaler skal være like og at lokale tilpasninger gjøres i
kap 6. Bispedømmerådet påpeker videre at malen er grundig behandlet av kirkerådets HR-avdeling, slik at
alle forhold menes være godt ivaretatt. På denne bakgrunn og med tilsendt mal legges saken fram til ny
behandling.

Forslag til vedtak
Kirkesjefen foreslår at vedlagte avtale om samordning av HMS-arbeidet

Møtebehandling

Vedtak
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AVTALE
om samordning av HMS-arbeid:
1

2

3

Ansvar for arbeidsmiljøet
1-1

Bispedømmerådet og fellesrådet har hver for seg og sammen ansvar for
arbeidsmiljøet på den lokale kirkelige arbeidsplassen iht. arbeidsmiljølovens
§ 2-2. hovedpunktene er at hver arbeidsgiver skal:
- Sørge for at egen virksomhet er innrettet og egne arbeidstakeres arbeid er ordnet
og blir utført på en slik måte at også andre enn egne arbeidstakere er sikret et
fullt forsvarlig arbeidsmiljø,
- Samarbeide med andre arbeidsgivere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
Hovedbedriften skal ha ansvar for samordning av de enkelte virksomheters
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Partene er enige om at fellesrådet i denne
sammenheng er å betrakte som hovedbedrift.

1-2

Bispedømmerådet og fellesrådet skal i sine planer for HMS-samarbeidet ha en
særskilt oppmerksomhet på samarbeidssforholdene og konflikthåndtering mellom
presteskapet og fellesrådets tilsatte.

1-3

Kirkesjefen har ansvar for å ta kontakt med prosten for å få etablert de
nødvendige rutinene knyttet til samordning mellom de to arbeidsgiverne.

Ansvar for samordning
2-1

Hovedbedrift har ansvar for samordning av de HMS-oppgavene som er beskrevet i
aktuelle lover og forskrifter.

2-2

Samordningen kommer til uttrykk gjennom:
2-2.1
Kontaktmøter mellom kirkeverge og prost for blant annet å utveksle
informasjon, erfaring om arbeidsmiljøforhold og avtale vernerunder.
Vernerunde kan for øvrig foretas når en av arbeidsgiverne eller
verneombudene ber om det.
2-2.2
Faste stabsmøter mellom ansatte i det lokale arbeidsfellesskapet. Her
drøftes oppgaver og utfordringer.

2-3

Partene har ansvar for valg/oppnevning av verneombud etter gjeldende
bestemmelser.

Arbeidsmiljøgrupper/arbeidsmiljøutvalg
3-1

Arbeidsmiljøutvalg/arbeidsmiljøgruppe etableres i samsvar med AML kapittel 7,
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-7 og Hovedavtalens § 11.

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

4

5

3-2

Det skal opprettes en fast samordningsgruppe for arbeidsmiljøet som består av
prost, kirkesjef og disse to virksomheters verneombud. Samordningsgruppa kan
møtes regelmessig, eller når en av gruppas medlemmer krever det, for å drøfte
aktuelle saker.

3-3

Lokale vernerunder gjennomføres årlig. Det fysiske og det psykososiale
arbeidsmiljø gjennomgås annet hvert år. Kirkesjefen innkaller i samråd med prost.
Begge verneombudene deltar ved forberedelse og gjennomføring av vernerundene
og gjennomgang av det psykososiale arbeidsmiljø.

3-4

Risikoanalyser gjøres i hver enkelt virksomhet innenfor virksomhetens
ansvarsområder. Dersom ROS-analysen avdekker risiko-områder som omfatter
begge virksomhetene, utarbeides det tiltak/tiltaksplan i begge linjer.

Økonomi
4-1

Fellesrådet
4-1.1
4-1.2
4-1.3
4-1.4
4-1.5
4-1.6

har ansvar for:
Bygg
Anlegg
Utstyr på kontoret
Opplæring av verneombud i egen virksomhet
Utgifter til egen vernetjeneste
HMS-opplæring for nytilsatte

4-2

Bispedømmerådet har ansvar for utgifter i forhold til prestene når det gjelder:
4-2.1
Opplæring/faglige kurs på HMS-området
4-2.2
Opplæring av verneombud i egen virksomhet
4-2.3
Utgifter til egen vernetjeneste
4-2.4
HMS-opplæring for nytilsatte

4-3

Deling av utgifter
4-3.1
Utgifter til avtalt stabsutvikling og forebyggende HMS-tiltak deles
forholdsmessig mellom bispedømmeråd/prost og kirkelig fellesråd.
4-3.2
Utgifter til avtalte tiltak i forbindelse medkonflikthåndtering deles
forholdsvis mellom bispedømmerådet og kirelig fellesråd.

Avvikshåndtering
5-1

Det skalutarbeides ansvarsfordeling og samarbeidsrutiner for avviksmeldinger der
begge linjer er berørt.

5-2

Det skal utarbeides ansvarsfordeling og samarbeidsrutiner for håndtering av
uheldige psykososiale frohold der begge linjer er representert.

5-3

Det skal utarbeides ansvarsfordeling og samarbeidsrutiner for håndtering av klager
fra publikum/medlemmer der begge linjer er berørt.

5-4

Det skal utarbeides ansvarsfordeling og samarbeidsrutiner for håndtering for
varslinssaker (jf. Aml 2A) der begge linjer er berørt.
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6

Konkrete tiltak
(fylles ut ved behov etter vurdering av de lokale forhold)

7

Informasjon mellom virksomhetene
7-1
7-2

8

Det utarbeides referatfra alle møter i arbeidsmiljøutvalg/arbeidsmiljgruppe og
samordningsgruppe i hver enkelt virksomhet.
Det orienteres om saker av betydning for begge virksomhetene i
samordningsgruppen.

Diverse
8-1

Avtalen kan sies opp/reforhandles med minimum 6 måneders varsel.

Porsgrunn/Skien den 29. januar 2019
For Porsgrunn kirkelige fellesråd

For Agder og Telemark bispedømmeråd

Johannes Sørhaug
Kirkesjef

Gunnar Thelin
Prost
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RUTINE FOR HÅNDTERING AV ARBEIDSKONFLIKTER OG KLAGER FRA PUBLIKUM
Det vises til Avtale om samordning av HMS-arbeid mellom bispedømmeråd og kirkelig fellesråd
pkt. 5. Rutinene gjelder i utgangspunkt konflikter/klager hvor begge arbeidsgiverlinjene er
involvert, men kan også brukes av hver enkelt arbeidsgiver.
Definisjon
Konflikt
Det er konflikt når adferden er negativt vurdert av minst en part. Adferden må ha en viss frekvens,
og må være viktig nok til å skape negative følelser som blir husket. Adferden må oppleves som
klart avvikende fra hvordan partene forventer at relasjonen mellom de skal være.
Klage
Med klage på ansatte menes her en muntlig eller skriftlig hevendelse utenom varslings/avviksmelding til arbeidsgiver for prestene og/eller andre kirkelige ansatte.
Målsetting
Konflikter skal løsest på lavest mulig nivå og med minst mulig omkostninger for personene som er
involvert og for de aktuelle tjenestestedene.
Bakgrunn
Konflikt kan oppstå mellom tilsatte, mellom publikum og ansatte og mellom ledere i de to
arbeidsgiverlinjene i kirken. Kilde til konflikt kan være knappe ressurser, ulike syn på mål og
verdier, uenighet om virkemiddel, ulik tolking av situasjonen, personlige motsetninger og makt/kompetansekonflikter mellom faggrupper. Konflikt er naturlig og håndteringa kan bli avgjørende
for om den blir konstruktiv eller destruktiv. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har plikt til å være
med på å finne løsninger/få sluttført konflikten
Når og hvordan arbeidstaker sier ifra / melder en konflikt
Alle ansatte skal tilstrebe å opptre slik at det ikke oppstår konflikter.
De ansatte skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og aktivt medvirke
ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.
Dersom en ansatt oppdager trakassering eller diskriminering, eller forhold i virksomheten som kan
medføre fare for liv og helse, har den ansatte plikt til å melde fra til arbeidsgiver eller
verneombud.
Dersom en ansatt blir involvert i en konflikt, velger den ansatte selv om han/hun vil forsøke å løse
konflikten ved å ta opp saken med den konflikten gjelder, eller om han/hun vil involvere
arbeidsgiver.
Dersom den ansatte involverer arbeidsgiver, skal forholdet normalt tas opp med den ansattes
nærmeste leder (ansvarlig leder). Ansatte bør alternativt velge å ta opp forholdet med
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verneombudet. Dette er en naturlig fremgangsmåte dersom konflikten oppstår mellom en ansatt
og hans/hennes nærmeste leder.
Begge arbeidsgiverlinjene har rutiner for hvordan varsling og avvik skal meldes. Disse kan brukes
både når det er konflikt i den ene arbeidsgiverlinja og når ansatte/ledere fra begge
arbeidsgiverlinjene er involvert.
Klage fra publikum
Klage fra publikum kan komme direkte til ansvarlig leder i en av arbeidsgiverlinjene eller meldes
via en ansatt. Den ansatte har ansvar for å avklare om klagen er anonym eller om klagerens navn
skal oppgis.
Ansvar for å behandle konflikt/klage
INVOLVERTE PARTER

ANSVARLIG LEDER

ØVERSTE MYNDIGHET

Konflikt mellom tilsatte i
kirkelig fellesråd

Kirkesjef

Kirkelig fellesråd

Konflikt lokalt
tilsatte/kapellan

Kirkesjef og sokneprest

Kirkelig fellesråd og Biskop

Konflikt lokalt
tilsatte/sokneprest

Kirkesjef og prost

Kirkelig fellesråd og Biskop

Konflikt kirkeverge og
tilsatt prest

Fellesrådsleder og
sokneprest/prost

Kirkelig fellesråd og Biskop

Konflikt mellom tilsatte
prester

Prost

Biskop

Bedriftshelsetjenesten

Kirkeverge

Klage fra publikum

Kirkesjef/fellesrådsleder og
prost/Biskop

Råd og veiledning til leder
av håndtering av saker. Det
samme til arbeidstaker og
verneombud
Kirkelig fellesråd og Biskop

Bedriftshelsetjeneste
Porsgrunn kirkelige fellesråd har avtale med Bedriftshelsetjenesten i Porsgrunn kommune.
Tiltak
Skal saker løses på lavest mulig nivå, må lederen tidlig i konflikten kalle sammen partene for å
avklare hva spenningene består i, og hvordan de sammen kan håndtere dette.
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Prost og kirkesjef har ansvar for å håndtere konflikt mellom prest og fellesråds-tilsatte. Det er et
lederansvar å melde saken videre når den ikke kan løses på sitt nivå (se tabell).
Er saken meldt videre, har prost eller annen representant for arbeidsgiver (AML §§ 4-1,4-2,4-3 og
4-4) plikt til å ta nødvendige initiativ og se til at nødvendige ressurser blir stilt til disposisjon.
Der partene ser det som formålstjenlig, kan ei gruppe med prost, ansvarlig leder for
fellesrådstilsatte og tillitsvalgte prøve å løse saken. (Jf. avtalen om samordning av det systematiske
HMS - arbeidet i menighetsrådene)






Den tilsatte kan få hjelp fra fagforeningen. Involverte kan ha behov for en samtalepartner,
helst en utenfor den lokale organisasjonen som er involvert i konflikten. Fagforeningen kan
hjelpe til med å finne fram til egnede personer for de som ønsker det.
Er konflikten mellom arbeidstakere knyttet til den samme fagforeningen, ber
arbeidsgiverne fagforeningen sørge for at alle arbeidstakere som ønsker det, får den
samme oppfølgingen.
I fastlåste og asymmetriske konflikter kan arbeidsgiver ut fra styringsretten ta i bruk tiltak
som får tjenestemessige konsekvenser for å verne arbeidstaker mot unødige belastninger.

Avvik
Avvik skal behandles etter omtalte retningslinjer, jf. kap. 5
Klagesaker
 Kirkesjef/prost tar imot disse sakene.
 Klagen vurderes umiddelbart og kontakt opprettes med den andre arbeidsgiverlinjen.
 Saken løses/sluttføres på lavest mulig nivå med egne tilsatte, gjerne ved dialog.
 Hvis nødvendig følges rutinene under Tiltak, avsnitt 6.
 Større saker løses/sluttføres med mulig hjelp fra KA, Bedriftshelsetjeneste eller
Bispedømmet.
 Klager vedr. konfirmanter, skal videresendes til prest/kateket.
Dokumentasjon
AML § 4, Om AMU: sjå AML § 7-2. HMT avtale mellom AT bispedømme og lokale fellesråd.
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

23.01.2019
16/00022
16/00022-016
212
Johannes Sørhaug

Saksnr
004/19

Sak
Tilsetting kirkemusiker, 100% stilling Eidanger sokn

Møtedato
29.01.2019

Saksfremstilling
Innstillingsutvalget har bestått av Berit Klevjer, leder i Eidanger menighetsråd, kantor Dagfinn Olsen,
representant for Fagforbundet og Kerstin Aas, representant fra administrasjonen.
Det var kommet inn 9 søkere og 4 var aktuelle til å kalle inn til intervjuer. En av disse trakk søknaden
underveis før innkalling til intervju, og en trakk søknaden etter innkalling til intervjuet. To kandidater var til
intevju og prøvespilling i Stridsklev kirke. Under prøvespillingen ble det spilt «gudstjeneste etter preken» og
et selvvalgt postludium. Salmeseddel var tilsendt på forhånd. Sokneprest Trond Engnes deltok.

Innstillingsutvalget har enstemmig innstilt.
1. Francesco Buccino

Dersom søkeren skulle takke nei til stillingen mener innstillingsutvalget at stillingen bør lyses ut på nytt.

Saken sendes Eidanger menighetsråd som behandler innstillingen på sitt møte 24.01.19 og Fagforbundet for
uttalelse innen 25.01.2019. Saken vil bli behandlet i partsammensatt utvalg (KAU) på sitt møte 29.01.19.
Søkerliste tilsendes fellesrådets medlemmer

Forslag til vedtak
1. Fellesrådet vedtar innstillingsutvalgets forslag og tilsetter Francesco Buccino som kirkemussiker i
Eidanger menighet.

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

23.01.2019
15/00004
15/00004-015
411
Johannes Sørhaug

Saksnr
005/19

Sak
Utleie av antenneplass, Herøya kirke

Møtedato
29.01.2019

Saksfremstilling
Vi har blitt kontaktet av representant for ICE som ønsker å montere basestasjon for deres mobilnett i Herøya
kirke sitt tårn. Det er allerede montert basestasjon for Telia (tidligere NetCom).
Fra administrasjonens sin side så har vi ikke hatt negative opplevelser eller tilbakemeldinger i forhold til det
utleieforholdet som foreligger. Det er ingen registreringer som tilsier at dette har negative konsekvenser for
kirken, menighetsrådet eller fellesrådet.
Avtalen, slik den er foreslått aktuell leietaker, er vedlagt innkallingen til fellesrådets medlemmer.
Administrasjonen ønsker å forhandle leieprisen slik at den tilnærmet lik den avtale som allerede er inngått.

Forslag til vedtak
Kirkesjefen foreslår at det inngås avtale om etablering av ny basestasjon i Herøya kirke sitt tårn slik den er
vedlagt innkallingen.

Møtebehandling

Vedtak
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