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DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd

Innkalling til møte
Du innkalles med dette til møte i
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Utvalg
19.06.2018
Møtedato
kl. 18:00
Møtetid
Svensjordet 10, Venstøp, 3721 Skien
Møtested
Meld fra om eventuelt forfall.
Innkalte:
Jan Erik Langangen, Birger Giskehaug (meldt forfall), Gunnar Andersen, Marita Bruun, Gunnar Thelin og
John Sanden. Unni Nord Samdal innkalles som vara.
Innkalling sendes også:
Eidanger menighetsråd v/Berit Klevjer, Porsgrunn menighetsråd v/Unni Nord Samdal,
Bente Baugerød Liland (verneombud), Sigmund Arnoldsen og Tore Nygård (tillitsvalgte), Eidanger
menighetskontor, Porsgrunn menighetskontor, sogneprestene (Ivar Brobakken og Trond Engnes) og revisor.
Sakliste
Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte, 220518
Vedtakssaker
Sak 014/18 Tilsetting av diakon 100% stilling
Sak 015/18 Rapport fra prosjektleder pr mai 2018
Sak 016/18 Merknader til varsel om oppstart av detaljert planarbeid for Eidanger sandtak
Sak 017/18 Avtale om samordning av HMS arbeidet
Sak 018/18 Møteplan 2. halvår 2018

Orienteringssaker
Kirkesjefen: Status nabovarsel, Status W8, Revidert framdriftsplan øpk, Status fasade øpk.
Prosten: Prestesituasjonen, Ferieavvikling, Gudstjenesteordning.

Vel møtt!
3916 PORSGRUNN, Porsgrunn 13.06.2018

Jan Erik Langangen
Leder
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DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Møtebok for Porsgrunn kirkelige fellesråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

22.05.2018
kl. 18:00
Kirkesjefens kontor

Tilstede:
Jan Erik Langangen, Gunnar Andersen, Marita Bruun, Birger Giskehaug, Gunnar Thelin og John Sanden.
Fra administrasjonen møtte Johannes Sørhaug og Kerstin E. Aas.
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.
Møteinnkallingen og sakslisten ble godkjent.
Vedtakssaker
Sak 008/18 Revisjonsberetning 2017
Møtebehandling:
Revisjonsberetningen ble gjennomgått.
Vedtak:
Revisjonsberetningen for 2018 ble tatt til orientering.

Sak 009/18 Rapport fra prosjektleder tertial 1 2018
Møtebehandling:
Kirkesjefen orienterte om status Østre Porsgrunn Kirke og rapportene fra Tor Entreprenør ble gjennomgått
og drøftet. Grenland Tekhus v/ A.L. Høyer AS, ligger noe etter med levering av tegninger men det har ikke
medført stopp i arbeidsflyten til nå. Det forventes at det bli tett bygg i løpet av september. Løsningen med tre
i fasaden blir slik den foreligger nå, prosessen overfor kommunen er avsluttet.
Viktig for økonomien og styringen av prosjektet at det ikke blir endringer i forhold til det som er besluttet på
dette tidspunktet.
Vedtak:
Rapportene tas til etterretning og endringer bør ikke komme på det som er bestemt.

Sak 010/18 Tertialrapport 1 2018
Møtebehandling:
Økonomirapporten ble gjennomgått.
Vedtak:

Økonomirapporten ble tatt til orientering.
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Sak 011/18 Fellesrådets innspill til kommunens Handlingsprogram 2019 - 22
Møtebehandling:
Handlingsplanen ble gjennomgått.
Vedtak:
Fellesrådet vedtok kirkesjefen sitt forslag som innspill til kommunens Handlingsprogram.

Sak 012/18 Tilsetting av kateket 100% stilling
Møtebehandling:
Saken ble drøftet og spørsmål besvart.
Vedtak:
Fellesrådet vedtok tilsettingen slik innstillingsutvalget foreslo og tilbyr kateketstillingen til Henning
Boklund. Dersom han takker nei, vil Erik Åtland tilbys stillingen.

Sak 013/18 Nabovarsel Kirkebakken 26 i forbindelse med søknad om rammetillatelse
Møtebehandling:
Saken ble drøftet med både med tanke på utbyggers interesser og hensyn til bruk av den nye kirken og
gravplassen. Det ble fremmet forslag om å gå imot utbyggingen, som falt mot 1 stemme. Deretter ble det
fremmet forslag om å gå imot terrasser ut mot kirken og gravplassen, det falt mot 1 stemme.
Vedtak:
Porsgrunn kirkelige fellesråd ber godkjenningsmyndighetene være særlig oppmerksom på naboeiendommen
som er Østre Porsgrunn kirke og kirkegård. Det bes tatt hensyn til at sentrumskirkegården er mye brukt av
festere og pårørende. Gravplassen er mye besøkt. Derfor ber vi om at utforming og plassering av verandaer
vurderes nøye i forhold til nabosituasjonen. Videre ber vi om at det ses på veranda/ terrasse på varslet
påbygg der det vil være kort avstand til den nye kirkens inngangsparti og det kan risikeres at grav- og
bryllupsfølger vil oppleve seg «overvåket».
Protokolltilførsel
Prost Gunnar Thelin ønsker ikke at det bygges terrasser mot og i nærheten av kirke og gravplass.
Orienteringssaker:
Kirkesjefen orienterte om varslet tilsyn fra Arbeidstilsynet hvor hovedvekten var risikovurderinger og
sikkerhet i forhold til ansatte. Vi vil motta en rapport med frist for tilbakemelding.
Prosten orienterte om sykefravær, bemanning i sommer og det legges en plan slik at gudstjenestene på Østre
og Vestre fordeles på en god måte.
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Jan Erik Langangen
Leder

Gunnar Andersen
Nestleder

Marita Bruun
Medlem

Birger Giskehaug
Medlem

Gunnar Thelin
Medlem

John Sanden
Medlem

Protokollen godkjent ________________________(dato)
For Porsgrunn kirkelige fellesråd
Kerstin E. Aas
Administrasjonsleder
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

13.06.2018
16/00022
16/00022-014
212
Johannes Sørhaug

Saksnr
014/18

Sak
Tilsetting av diakon 100% stilling

Møtedato
19.06.2018

Saksfremstilling
Utvidet søkerliste er vedlagt innkallingen til medlemmene. Følgende foreligger fra innstillingsutvalget:
Innstillingsutvalget har gjennomgått utlysningen, søkerliste og søknader m/vedlegg. Det var 5 søkere til
stillingen. Hanne Louise Salvesen og Merete Andersen ble innkalt til intervjuer på kirkekontoret og det ble
gjennomført et telefonintervju med Tore Slettvold Kolltveit. Disse ble utført 15. mai.
Innstillingsutvalget var representert ved Berit Klevjer, leder i Eidanger menighetsråd, Sigmund Arnoldsen,
representant fra Fagforbundet og Kerstin E. Aas, representant fra Porsgrunn Kirkelige Fellesråd.
Innstillingsutvalget har enstemmig innstilt.
1. Hanne Louise Salvesen, Oslo
Vi ber Fagforbundet og Eidanger menighetsråd uttale seg om innstillingen, innen 04.06.18. Saken vil bli
behandlet i partsammensatt utvalg (KAU) på neste møte og endelig vedtak i fellesrådet neste møte.
Innstillingsutvalget hadde i sin opprinnelige innstilling 2 søkere innstilt. Etter merknader fra fagforbundet
endret innstillingsutvalget sitt forslag til kun å innstille 1 søker.
Eidanger menighetsråd har i sin uttalelse bemerket at innstillingen burde inneholde de to som opprinnelig var
innstilt:
1. Hanne Louise Salvesen, Oslo
2. Merete Andersen, Porsgrunn
Kirkesjefen forstår fagforbundets innvendinger og vi bør merke oss dette for framtiden. Men på samme måte
som for innstillingen på kateketstillingen, som ble lyst ut samtidig og behandlet på sist møte, mener
kirkesjefen at samme praksis bør følges for samtidig utlyste stillinger.
På denne bakgrunn foreslår kirkesjefen at:
 Hanne Louise Salvesen tilbys stillingen som diakon med hovedarbeidssted pt i Eidanger menighet.
 Dersom Hanne ikke tar imot stillingen vil Merete Andersen få tilbud om diakonstillingen.

Forslag til vedtak
Hanne Louise Salvesen tilbys stillingen som diakon med hovedarbeidssted pt i Eidanger menighet.
Dersom Hanne ikke tar imot stillingen vil Merete Andersen få tilbud om diakonstillingen.

Møtebehandling
Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

13.06.2018
15/00006
15/00006-032
411.2
Johannes Sørhaug

Saksnr
015/18

Sak
Rapport fra prosjektleder pr mai 2018

Møtedato
19.06.2018

Saksfremstilling
Vedlagt innkallingen følger månedsrapport pr mai 2018 for Østre Porsgrunn kirke.

Forslag til vedtak
Fellesrådet tar månedsrapporten til orientering.

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

13.06.2018
16/00033
16/00033-011
511
Johannes Sørhaug

Saksnr
016/18

Sak
Merknader til varsel om oppstart av detaljert planarbeid for
Eidanger sandtak

Møtedato
19.06.2018

Saksfremstilling
Fellesrådet mottok 12.06.18 Varselbrev Sandtaket, som sammen med situasjonskart er vedlagt innkallingen.
I forbindelse med innspill til kommuneplanens arealdel oversendte kirkesjefen tidligere i vår synspunkter
som fortsatt er gjeldende.
I innspillet står det:
«Vi har blitt kontaktet av kommunen med spørsmål om innspill til kommuneplanen.
Porsgrunn kirkelige fellesråd har forvaltningsansvar for gravplassene i Porsgrunn kommune, jfr
gravferdslovens §3
Det er kommunen som skal sørge for at det er tilstrekkelig areal til gravplass, jfr Forskrift til lov om
gravplasser §2 (som også refererer til Plan- og bygningsloven).
Med bakgrunn i dagens situasjon og vurderinger av hva situasjonen i årene som kommer har vi hentet faglig
bistand fra Feste Landskap/Arkitektur as for å utarbeide vurderingen.
Denne vurderingen, sammen med kartillustrasjoner, er vedlagt og er en del av våre innspill.
Hovedkonklusjonen er at vi anbefaler at kommunen sikrer egnet areal for tilstrekkelig gravplasskapasitet i
forbindelse med behandlingen av arealdelen i kommuneplanen.»

Slik situasjonen er i dag og basert på gjeldende reguleringsplan, har intensjonen vært oppfattet slik at når
behovet for ny utvidelse nærmer seg vil Eidanger kirkegård bli utvidet mot Sandtaket. Vedlagte vurdering
viser at det relativt kort tid igjen med ledig gravplass og at det i løpet av 4 -6 år må skje en utvidelse eller
eventuelt opparbeides gravplass annet sted i kommunen.
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Forslag til vedtak
Som forvaltingsansvarlig for kommunens gravplasser mener fellesrådet det må sikres areal for framtidig
gravlegging i tilknytning til Eidanger kirkegård. Fellesrådet påpeker at eventuell omregulering til
boligformål medfører behov for nytt areal til gravlegging i Porsgrunn som raskt må erverves, reguleres og
opparbeides til formålet.

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

13.06.2018
16/00036
16/00036-003
209
Johannes Sørhaug

Saksnr
017/18

Sak
Avtale om samordning av HMS arbeidet

Møtedato
19.06.2018

Saksfremstilling
Vedlagt følger forslag til avtale om samordning av HMS arbeidet mellom Porsgrunn kirkelige fellesråd og
Agder og Telemark bispedømmeråd.

Forslag til vedtak
Fellesrådet godkjenner samordningsavtalen.

Møtebehandling

Vedtak
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AVTALE
om samordning av HMS-arbeid:
1

2

3

Ansvar for arbeidsmiljøet
1-1

Fellesrådet og bispedømmerådet 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

Fellesrådet og bispedømmerådet 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

Fellesrådet 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 kirkesjef 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
3-2

Arbeidsmiljøutvalget etableres i samsvar med AML kapittel 7 og forskriften § 3-7.
Det kan opprettes en fast samordningsgruppe for arbeidsmiljøet som består av
prost, kirkesjef og disse to virksomheters verneombud. Samordningsgruppa kan
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møtes regelmessig, eller når en av gruppas medlemmer krever det, for å drøfte
aktuelle saker.
3-3

4

5

6

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.

Økonomi
4-1

Fellesrådet
4-1.1
4-1.2
4-1.3
4-1.4

har ansvar for:
Bygninger
Anlegg
Utstyr på kontoret, inkludert nødvendige ergonomiske tilpasninger
Utgifter til fellesrpdsansattes verneombud

4-2

Bispedømmerådet har ansvar for utgifter i forhold til prestene når det gjelder:
4-2.1
Opplæring/faglige kurs
4-2.2
Prestenes verneombud
4-2.3
Opplæring knyttet til kontorrutiner, edb, arkiv mv

4-3

Deling av utgifter
4-3.1
Utgifter til avtalt stabsutvikling og forebyggende HMS-tiltak deles
forholdsmessig mellom kirkelig fellesråd og bispedømmeråd/prost.
4-3.2
Utgifter til konflikthåndtering deles forholdsvis mellom arbeidsgiverne
kirkelig fellesråd og bispedømmerådet.

Dokumentasjon
5-1

Fellesrådet informerer arbeidstilsynet om avtalen.

5-2

Det utarbeides referat fra alle møter i arbeidsmiljøutvalg/samordningsgruppe.

Diverse
6-1

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

Porsgrunn/Skien den 19. juni 2018
For Porsgrunn kirkelige fellesråd
bispedømmeråd

For Agder og Telemark

Johannes Sørhaug
Kirkesjef

Gunnar Thelin
Prost
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

13.06.2018
15/00002
15/00002-026
012.20
Johannes Sørhaug

Saksnr
018/18

Sak
Møteplan 2. halvår 2018

Møtedato
19.06.2018

Saksfremstilling
Følgende møteplan foreslås for kommende halvår:
Tirsdag 28. august
Tirsdag 25. september
Tirsdag 30. oktober
Tirsdag 04. desember
Administrasjonsutvalget (KAU) avholder sine møter i forkant av fellesrådsmøtene.
Arbeidsmiljøutvalget avholder møter etter behov.

Forslag til vedtak
Møteplan vedtas slik den er foreslått i innkallingen.

Møtebehandling

Vedtak
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