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DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd

Innkalling til møte
Du innkalles med dette til møte i
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Utvalg
18.06.2019
Møtedato
kl. 18:00
Møtetid
Kirkesjefens kontor
Møtested
Meld fra om eventuelt forfall.
Innkalte:
Jan Erik Langangen, Birger Giskehaug, Gunnar Andersen, Marita Bruun, Liv Espeland Jettestuen 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.
Det serveres pizza fra kl 17.45.
Sakliste
Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte, 280519.
Vedtakssaker
Sak 021/19 Tilsetting kirkemusiker 50% stilling hovedarbeidssted Porsgrunn menighet
Sak 022/19 Budsjettjustering KLP-innskudd
Sak 023/19 ØPK - Kirkestua - Mulighetsstudie
Sak 024/19 Oversikt over ansatte med tjenesteordning, beskrivelse og instrukser
Orienteringssaker
Prosten orienterer om aktuelle saker
Kirkesjefen orienterer åpningsgudstjeneste og åpningsuke for ØPK

Vel møtt!
3916 PORSGRUNN, Porsgrunn 14.06.2019

Gunnar Andersen
Leder
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Møtebok for Porsgrunn kirkelige fellesråd
28.05.2019
kl. 18:00
Kirkesjefens kontor

Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

Tilstede:
Gunnar Andersen, Marita Bruun, Birger Giskehaug, Berit Klevjer, Liv Espeland Jettestuen og John Sanden.
Gjermund Kaupang fra WSP Norge. Forlot møtet etter sak 20.
Meldt forfall:
Jan Erik Langangen.
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 29.04.2019.
Innkallingen ble godkjent. Møteboken ble godkjent og signert.

Saker
Sak 018/19 Økonomirapport 1. tertial 2019
Møtebehandling
Økonomirapporten ble gjennomgått.
Vedtak:

Økonomirapporten ble tatt til orientering.

Sak 019/19 ØPK - Statusrapport fremdrift og økonomi mai 2019
Møtebehandling
Kirkesjefen og Gjermund Kaupang orienterte om fremdriften. Man vil ikke overta ansvaret for
kirken før alle tester er utført og testrapport foreligger omkring 15.08. Man vil søke
dispensasjon fra kravet om universell utforming fra Søsterhjemmet og ned til kirken.
Vedtak:
Statusrapporten ble tatt til orientering
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Sak 020/19 ØPK - Frigi byggherrereserven til prosjektet for sluttføring
Møtebehandling
Bakgrunnen for saken var forventede utgifter knyttet til arbeider som sikrer at forutsetningene
som ble lagt til grunn i offentlige tillatelser og reguleringsplan blir tilfredsstilt. Det dreier seg
om låst port i muren mot kapellet (40.000), rekkverk til koret (75.000), ferdigstillelse av p-plass
for funksjonshemmede, opprusting av trapper ned mot kirkegårdsparkeringen, gangvei til
Søsterhjemmet etc (foreløpig ca 277.000).
Saken ble grundig drøftet og det ble belyst hvorfor ikke kirkestua var utredet i tråd med Romog funksjonsprogrammet. Det kom frem hvor viktig det var for menigheten at det ble, som
opprinnelig vedtatt, avsatt 1 mill. forbeholdt til oppussing av kirkestua. Fellesrådet gikk derfor
inn for å frigi mindre enn foreslått av reserven til kirkeprosjektet og tilbakeføre det som tidligere
var brukt av midler forbeholdt kirkestua. Beløpet som frigis til sluttføring av kirke prosjektet ble
kr 887 600,-.
Vedtak:
Prosjektet fikk råderett på deler av midlene avsatt som byggherre reserve i budsjettet i henhold til
tidligere vedtak i fellesrådet. Reserven på kr 887 600,- frigis til prosjektet for sluttføring. Forutsetningen
for bruk av disse midlene er de samme som for endringer for øvrig. Endringer over kr 100 000 skal
godkjennes av Fellesrådet.

Orienteringssaker
Leder henviste til sak 022/16 Rom- og funksjonsprogram for kirken. Kirkestua skulle løse en del av de
funksjonene som ble tatt ut av kirken. WSP har oversendt en mulighetsstudie av 15.05.19 på bakgrunn av
rom- og funksjonsprogrammet. Denne har ikke utredet løsninger på behovene som forventet i FR vedtak
022/16 og menighetsrådet har derfor laget en prioritert liste over tiltak som de ønsker WSP vil utarbeide et
forslag på bakgrunn av dette.
Prosten orienterte om at Sokneprest Trond Engnes var søker til prostestillingen i Bamble.
Kirkesjefen orienterte om navnet minnelund. Det ventes en avklaring om kommunen kan påta seg
prosjekteringen.
For Porsgrunn kirkelige fellesråd
Kerstin Aas
Administrasjonsleder

Gunnar Andersen
Leder

Marita Bruun
Nest leder

Birger Giskehaug
Medlem

Berit Klevjer
Varamedlem

John Sanden
Medlem

Liv Espeland Jettestuen
Medlem
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

14.06.2019
16/00022
16/00022-018
212
Johannes Sørhaug

Saksnr
021/19

Sak
Tilsetting kirkemusiker 50% stilling hovedarbeidssted
Porsgrunn menighet

Møtedato
18.06.2019

Saksfremstilling
Innstillingsutvalget har bestått av kapellan Espen Holm, Porsgrunn menighet, kantor Dagfinn Olsen,
representant for Fagforbundet og Kerstin Aas, representant fra administrasjonen.
Stillingen (50%) har vært lyst ut sammen med ledig stilling (40%) med hovedarbeidssted i Eidanger
menighet. Det var kommet inn 2 søkere. En av kandidatene var til intevju med påfølgende prøvespilling i
Vestre kirke 13.06. Under prøvespillingen ble det spilt «gudstjeneste etter preken» og et selvvalgt
postludium. Salmeseddel var tilsendt på forhånd.

Innstillingsutvalget har etter grundig vurdering kommet frem til følgende enstemmig innstilling
1. Bjarne Christian Aas

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

Saken er sendt Porsgrunn menighetsråd, ved Unni Samdal og Fagforbundet for uttalelse. Saken vil bli
behandlet i partsammensatt utvalg (KAU) på neste møte og endelig vedtak i fellesrådet 18.06.2019 dersom
ikke partene har innsigelser til den korte fristen.
Det forutsettes at menighetsråd og partsammensatt utvalg rekker å behandle saken før møtet. Partsammensatt
utvalg møter mandag 17. juni.

Forslag til vedtak
Fellesrådet støtter innstillingsutvalgets forslag og tilsetter Bjarne Christian Aas som kirkemusiker i 50%
stilling med hovedarbeidssted Porsgrunn menighet.

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

14.06.2019
15/00001
15/00001-022
112
Johannes Sørhaug

Saksnr
022/19

Sak
Budsjettjustering KLP-innskudd

Møtedato
18.06.2019

Saksfremstilling
Egenkapitalinnskuddet i Klp må dekkes inn av egen budsjettpost. For 2018 utgjorde det kr 72.000 og for
inneværende år kr 65.000, til sammen kr 137.000.
Administrasjonen foreslår at innskuddet dekkes ved bruk av Disposisjonsfond (25699109), se oppsettet
nedenfor.
Budsjettregulering av egenkapital tilskuddet, der alle føringer skjer i investeringsregnskapet:
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

Forslag til vedtak
Fellesrådet vedtar forslaget til inndekning av egenkapitaltilskuddet i Klp slik det er foreslått i innkallingen.

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Vedtak

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

Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

14.06.2019
15/00006
15/00006-044
411.2
Johannes Sørhaug

Saksnr
023/19

Sak
ØPK – Kirkestua - Mulighetsstudie

Møtedato
18.06.2019

Saksfremstilling
Vedlagt innkallingen følger mulighetsstudie for Kirkestua som er utarbeidet av WSP på bakgrunn av
tidligere gitt i mandatet for ØPK og også som egen bestilling fra fellesrådet.
Sammendraget i rapporten er slik:
Med bakgrunn i at dagens kirkestue er uendret og ikke delvis revet slik forutsetningene i rom- og
funksjonsprogrammet er, så anbefales det kun å gjøre nødvendige arbeider.
Av nødvendig arbeider anbefaler vi
 Bod for lagring, dør og oppgradering for lagring av instrumenter og annet
 Bestille en arkitektfaglig vurdering
 Bestille felles nøkkelsystem som kirken.
Det anbefales så at menigheten «bor seg til» med den nye kirken og kirkestuen, for så å vurdere
ytterligere tiltak og ombygginger.
Rapporten er også sendt Porsgrunn menighetsråd og resultatet av deres behandling vil bli framlagt i
fellesrådsmøtet.

Forslag til vedtak
Fellesrådet slutter seg til rapportens sammendrag.

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

05.06.2019
16/00036
16/00036-007
209
Johannes Sørhaug

Saksnr
024/19

Sak
Oversikt over ansatte med tjenesteordning, beskrivelse og
instrukser

Møtedato
18.06.2019

Saksfremstilling
Fellesrådet har tidligere behandlet oversikt over alle ansatte og hvilke avtaler som gjelder. Det er utarbeidet
stillingsbeskrivelser for alle fagområdene og det foreligger også stillingsinstrukser. Noen av stillingene er
også underlagt tjenesteordning vedtatt av kirkemøtet.
Alle som er ansatt av kirkelig fellesråd har kirkesjefen som sin nærmeste overordnede. I praksis er det
delegert ansvar til administrasjonsleder og personal-/økonomirådgiver på enkelte områder, som for eksempel
å følge opp arbeidstid, ferier, enkeltoppgaver og annet.
Likevel er det kirkesjefen som ivaretar arbeidsgiveransvaret når det kreves og er nødvendig.
I de kirkelige handlingen vil prest ha rollen som «prosjektleder» og være den som treffer beslutning som kan
påvirke fellesrådets ansatte. Prestens ledelse omfatter da bare selve handlingen.
Vedlagt saken følger gjeldende instrukser og beskrivelser, menighetens planer og tjenesteordninger.
Det vises også til fr sak 002/19.

Forslag til vedtak
Fellesrådet tar saken til etterretning

Møtebehandling

Vedtak
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