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DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd

Innkalling til møte
Du innkalles med dette til møte i
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Utvalg
01.02.2016
Møtedato
kl. 18:00
Møtetid
Kirkesjefens kontor
Møtested
Meld fra om eventuelt forfall.
Innkalte:
Unni Nord Samdal, Gunnar Andersen, Marita Bruun, Jan Erik Langangen, Morten Fleischer og Ole Henrik
Lia.
Innkalling sendes også:
Eidanger menighetsråd v/Tone Bryn, Porsgrunn menighetsråd v/Astrid Emhjellen,
Inger Auen (verneombud), Eidanger menighetskontor, Porsgrunn menighetskontor, sogneprestene (Ivar
Brobakken og Trond Engnes) og revisor.

Sakliste
Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte, 151215.
Vedtakssaker
Sak 001/16 Investeringsbudsjett 2016 - 19, justert (Dok: 15/00001-003)
Sak 002/16 ØPK - utvidelse av rom- og funksjonsprogram (Dok: 15/00006-003)

Orienteringssaker:




Oversikt over ansatte og fordeling av ressurser
Oversikt over kirkebyggene
Oversikt over gravplassene

Vel møtt!
3921 PORSGRUNN, Porsgrunn 22.01.2016

Jan Erik Langangen
Leder
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Møtebok for Porsgrunn kirkelige fellesråd
15.12.2015
kl. 18:00
Kirkesjefens kontor

Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

Tilstede:
Jan Erik Langangen, Unni Nord Samdal, Gunnar Andersen, Morten Fleischer, Ole Henrik Lia, Marita Bruun.
Prosjektleder Måns Davidson orienterte om sak nr. 42 og 43.
Fra administrasjonen møtte Johannes Sørhaug og Kerstin Elisabeth Aas.
Meldt forfall:
Saker

Innkalling og møtebok fra sist møte, 24.11.15
Innkallingen godkjent, saksnumrene i innkallingen er endret. Møteboken er tatt til orientering.

Sak 039/15 Fellesrådets arbeidsform
Fellesrådets leder innledet med å orientere om fellesrådets ansvar i forhold til kirkelovens § 13. Rådet hadde
en god drøfting om arbeidsform og arbeidsfordeling. Fellesrådets medlemmer underskriver protokoll fra
hvert møte.
Vedtak:
Fellesrådet følger den skisserte arbeidsformen.

Sak 040/15 Budsjett 2016
Vedtak:
Fellesrådet vedtar driftsbudsjett som det foreligger for 2016.

Sak 041/15 Investeringsbudsjett 2016 - 19
Vedtak:

Fellesrådet vedtar det ordinære investeringsbudsjett for 2016 med ramme på 1,5 mill. Administrasjonen
legger frem hvilke tiltak som skal gjennomføres innenfor rammen i neste møte.

Sak 042/15 Investeringsbudsjett Østre Porsgrunn kirke 2016
Vedtak:
Fellesrådet vedtar kr 15,0 mill. som investeringsbudsjett for 2016 for Østre Porsgrunn kirke.
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Sak 043/15 Avklaring ansvars- og myndighetsforhold Kirkestua
Vedtak:
1. Kirkestua bygges om for å kunne realisere «Reis opp», med gode adkomstforhold mellom Kirkestua og
den nye kirken.
2. Ombygging av kirkestua opprettes som et eget delprosjekt i kirkeprosjektet.
3. Kirkesjefen tildeles myndigheten som prosjekteier for ombygging av Kirkestua.
4. Saken legges frem for vedtak i fellesrådet etter behandling i Porsgrunn menighetsråd.
5. Fellesrådet ber Porsgrunn menighetsråd slutte seg til prosessen som følger av punktene ovenfor.
6. Administrasjonen bes å se på hvordan man kan få til en brukerkoordinator for brukergruppene.

Sak 044/15 Søknad om omdisponering av ledige lønnsmidler
Vedtak:
Søknad fra Porsgrunn menighetsråd om disponering av ledige lønnsmidler avslås.

Sak 045/15 Møteplan 1. halvår 2016
Vedtak:
Fellesrådet vedtar møteplanen
Mandag 1.februar
Torsdag 25. februar
Tirsdag 5. april
Torsdag 19. mai
Mandag 20. juni

For Porsgrunn kirkelige fellesråd
Kerstin Elisabeth 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:

22.01.2016
15/00001
15/00001-003
112
Johannes Sørhaug

Saksnr
001/16

Sak
Investeringsbudsjett 2016 - 19, justert

Møtedato
01.02.2016

Saksfremstilling
Dette er en videreføring av sak 041/15. Kirkesjefen fikk i oppdrag fra fellesrådet å vise konsekvensene av
bystyrets Handlingsprogramvedtak, der rammen for sikringsarbeid med kirkene reduseres fra kr 2,0 mill til
kr 1,5 mill for årene 2016 – 18.
Utgangspunktet for vurderingene er den gjennomgang av kirkebyggene som er utført av fellesrådets ansatte
og kommunens Eiendomsforvaltningsavdeling. Resultatet av denne kartleggingen og prioriteringer basert på
denne er vist i sak 041/15.
I forhold til fellesrådets tidligere vedtatte investeringsbudsjett foreslår kirkesjefen prioriteringsendringer i
forhold til økonomiske rammer.
Prioriteringen er basert på faglige drøftinger med kommunens fagmiljø. Vi har sett på det som er mest
prekært å utføre, hva som bør henge sammen og de gjeldende rammer.
Tiltakene for 2015 er utført, det er pr 15.1.16 utgiftsført kr 1.281.881. Det gjenstår om lag kr 150 000 i
utestående fakturaer, noe som gir en års prognose på kr 1.430 mill.
Planen for 2015-18 som ble vedtatt av Fellesrådet har tatt utgangspunkt i en årlig bevilgning i perioden på
kr 2 mill. I HP 2016 er det for perioden 2016-19 bevilget til sammen kr 6,5 mill (1,5+1,5+1,5+2,0). Vi har
hatt en gjennomgang av den vedtatte listen og ønsker å komme med forslag til endringer mht prioriteringer
som passer med bevilgningen, se vedlagte Handlingsprogram.
For 2016 er det tiltak for kr 1.5 mill inkl mva. I forhold til FR vedtak foreslås følgende endringer:
 Herøya kirke: Sliping av gulv i kirkerom, kr 100 000, flyttes til 2019
 Brevik kirke: Delfinansiering belysning kirkerom, kr 150 000, utgår da Brevik menighet bekoster
dette
 Brevik kirke: Utvendig maling av vinduer og dører, kr 200 000, flyttes til 2018
 Vestre kirke: Utvendig maling 2016 redusert med kr 50 000, til kr 600 000
I 2017 er det foreslått tiltak for kr 2,0 mill. til nytt tak på Brevik kirke, avhenger av evt. oppjustert
budsjettramme dette året om anbudsinnhenting viser dette budsjettbehovet.
I 2018 er foreslått tiltak for kr 1,4 mill, dette er hovedsakelig tiltaket “Utvendig utbedring av murpuss og
maling” og “maling av vinduer og dører” ved Brevik kirke. Dette er estimat, eksakt behov vil fremkomme
etter anbudskonkurranse.
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Det beste hadde vært om begge disse store tiltakene ved Brevik kirke ble utført samme år, da dette kan gi
besparelse på leie av stillas på om lag 200’-300’ kr. Om det ikke er mulig å øke budsjettet ett år, foreslår vi
ovenstående gjennomføring.
Oppstilling over forslaget er vedlagt innkallingen.

Forslag til vedtak
Fellesrådet vedtar Investeringsbudsjett 2016 – 19 slik det er foreslått i saken

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

22.01.2016
15/00006
15/00006-003
411.2
Johannes Sørhaug

Saksnr
002/16

Sak
ØPK - utvidelse av rom- og funksjonsprogram

Møtedato
01.02.2016

Saksfremstilling
Formålet med denne saken er å avklare om rom- og funksjonsprogrammet skal utvides med ytterligere
funksjonsareler, som Menighetsrådet primært har forutsatt brukt til undomsaktiviteter, plassert i en utvidet
kjeller i forhold til det som nå er prosjektert i skisseprosjektet.
Prosjektet har mottatt et brev fra Menighetsrådet med et sterkt ønske om å utvide kjellerarealene i den nye
kirken for å legge til rette for ungdomsaktiviteter.
Saken har vært behandlet i byggekomiteen 2 ganger, og drøftet i brukergruppene og i brukerstyret.
Denne saken handler om en endring av rom- og funksjonsprogrammet der beslutningsmyndigheten er tillagt
Fellesrådet. Det er er av avgjørende betydning for prosjektet at det fattes en rask beslutning for å unngå at
problemstillingen får store konsekvenser for prosjekets økonomi og framdrift.
Prosjektledelsen har utarbeidet et kostnadsestimat for utvidelse til full kjeller for å belyse de økonomiske
konsekvensene for prosjektet. Det er tatt utgangspunkt for utvidelse til full kjeller da dette anses som den
mest framtidsrettede løsningen hvis Fellesrådet beslutter at dette tiltaket skal gjennomføres. Det er også gjort
en estimat på hva det vill koste å utvide til halv kjeller for å kunne belyse et sannsynlig spenn i de
økonomiske konsekvensene.
Det er også gjort en vurdering av hvilke konsekvenser for framdriften en utvidelse ville ha for framdriften
hvis det blir besluttet på nåværende tidspunkt.






Estimert kostnad er opp til 8,7 mill. kr. inkl. mva.
Det vil ta 1-2 måneder med omprosjektering som forsinker framdriften. Revidert skisseprosjekt kan
foreligge tidligst 1. mars. Entreprenørene kan starte oppdraget 15. mai.
Godkjenning i Fellesrådet utsettes til 1. oktober, med byggestart 1. desember. Usikkerheten med
oppstart av grunnarbeider i desember.
Byggeperioden forlenges med ca. 1 måned. Planlagte overleveringen flyttes fra desember 2017 til
mars 2018. Innvielsen av kirken flyttes til juni 2018.
Stor usikkerhet knyttet til gravearbeider nær kirkegården og behov for graveskråning.

Hvis det besluttes å utvide prosjektet med halv kjeller vil den økonomiske merkostnaden reduseres med ca.
2,8 mill. kr inkl mva.
I arbeidet med skisseprosjektet er en av rømningstrappene fjernet etter at brannkonseptet ble besluttet. Det
har også gjort det mulig å opprettholde planløsningen for 1. etasje i stor grad. Hvis Fellesrådet beslutter å
utvide rom- og funksjonsprogrammet med funksjonsarealer vil dette endre kirkens brannklass, og få som
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konsekvens at kjelleren må ha to rømningstrapper. En endring av brannklassen vil også få betydning for
planløsningen i 1 etasje, noe som også har økonomiske konsekvenser.
Hvis det plasseres funksjonsarealer (i stedet for bare tekniske arealer) vil bygningsmyndighetene med stor
sannsynlighet kreve at de rommene tilfredsstiller myndighetskrav til dagslys. Konseptet «Reis Opp» er ikke
designet for dagslys i kjellerarealene og det vil kreve en vesentlig omprosjektering av konseptet for å kunne
møte dette kravet.
Det vil ikke være mulig å realisere denne programutvidelsen innenfor de økonomiske og framdriftsmessige
rammene som er vedtatt av Fellesrådet. Det er få (om noen) prosjektelemeenter som kan reduseres med
tilsvarende kostnadsreduksjon for å finansiere programutvidelsen. I drøftinger med byggekomiteen og
brukerstyret har en utsettelse av en investering av kirkeorgelet vært trukket fram som en mulig
kompenserende tiltak. Dette er en mulig vurdering, men Fellesrådet må i denne saken også gjøres kjent med
at kirkeorgelet er valgt ut som det mest prioriterte tiltaket for å kunne styre prosjektkostnaden innenfor den
vedtatte økonomiske rammen.
Med bakgrunn i dette anbefales at gjeldende programm for den nye kirken opprettholdes. Hvis
programendringen vedtas av Fellesrådet må prosjektets rammer for økonomi og framdrift endres.
Som kompenserende tiltak for ønsket om å utvide programmet med nye funksjonsarealer bør arealer i den
nye kirken, arealer i Kirkestua og kapell vurderes samlet for å finne plass for de aktiviteter og funksjoner
som menigheten har behov for.

Forslag til vedtak
1. Rom- og funksjonsprogram utvides ikke med ytterligere funksjonarealer i kjeller.
2. Skisseprosjektets arealer legges til grunn for det videre arbeidet med forprosjektet.
3. Fellesrådet ber Menighetsrådet om å utrede hvordan den nye kirken og Kirkestua kan brukes på den
mest optimale måten for å ivareta menighetens samlede behov.

Møtebehandling

Vedtak
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