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DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd

Innkalling til møte
Du innkalles med dette til møte i
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Utvalg
20.03.2018
Møtedato
kl. 18:00
Møtetid
Kirkesjefens kontor
Møtested
Meld fra om eventuelt forfall.
Innkalte:
Jan Erik Langangen (meldt forfall), Birger Giskehaug, Gunnar Andersen, Marita Bruun, Gunnar Thelin og
John Sanden. Berit Klevjer 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, 260218.
Vedtakssaker
Sak 005/18 Omgjøring av stillinger
Sak 006/18 Mandat til salg av orgel
Sak 007/18 Søknad om kjøp av areal Brevik kirkegård (Dok: 16/00033-006)

Orienteringssaker:
 Status og informasjon om arbeidet med Østre Porsgrunn kirke
 Status utlysningsprosess kateket- og diakonstillinger.

Vel møtt!
3916 PORSGRUNN, Porsgrunn 15.03.2018

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

26.02.2018
kl. 18:00
Kirkesjefens kontor

Tilstede:
Jan Erik Langangen, Marita Bruun, Gunnar Andersen, Birger Giskehaug, Gunnar Thelin, John Sanden.
Meldt forfall:
Ingen.
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.

Saker
Sak 002/18 Årsregnskap 2017
Møtebehandling
Regnskapet ble gjennomgått og det ble vedtatt å slå sammen de fond som kunne samles under ett.
Administrasjonen bes sjekke opprinnelsen til fond 25599004 Brannsikring Vestre krk. Kr 5000,-.
Vedtak:
Fellesrådet vedtok regnskapet for 2017 slik det ble fremlagt. Regnskapet for 2017 viste et netto driftsresultat
(overskudd) på kr 34.928. Regnskapsmessig resultat var kroner null etter bruk og avsetning til fonds.
Disse fondene slås sammen til ett generelt disposisjonsfond
25699109 Generelt disposisjonsfond, saldo kr 778 507,25699110 Fond samlokalisering, saldo kr 58 811,25600000 Fondsmidler, saldo kr 3 000 196,25599004 Brannsikring Vestre krk, saldo kr 5000,- utbetales til Porsgrunn menighet – Vestre krk. dersom det
ikke er andre hindringer for dette.

Sak 003/18 Årsmelding 2017
Møtebehandling:
Årsberetningen ble gjennomgått.
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DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd

Vedtak:
Fellesrådet vedtok årsmelding for 2017.

Sak 004/18 Månedsrapport januar 2018 øpk
Møtebehandling:
Kirkesjefen orienterte om utfordringer og status.
Vedtak:
Fellesrådet tok månedsrapporten til orientering.
Orienteringssaker
Kirkesjefen orienterte om:
 Kontrakten med orgelbyggerne er inngått.
 Det er signert avtale med kunstnerne om kunstnerisk utsmykking. I dette inngår også avtale med
arkitektene og kunstnerne om liturgiske møbler.
 Utlysningsprosess ledige diakon- og kateketstillinger.
 Winthersgate 8, brev fra Porsgrunn kommune om eiendomsforholdet.
 Parkeringsplass utenfor Eidanger kirke og kirkegrunnen.
Prosten orienterte om:
 Årsrapport for soknene er sendt biskopen.

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:

14.03.2018
16/00021
16/00021-012
211
Johannes Sørhaug

Saksnr
005/18

Sak
Omgjøring av stillinger

Møtedato
20.03.2018

Saksfremstilling
Omgjøring av stillinger.
Kateketstillingen i Eidanger var opprinnelig en statskatetetetstilling. Disse stillingene ble overført til
kirkelige fellesråd i år 2000. Anders L Morholmen ble ansatt som kateket i 1984 og han har nå sagt opp sin
stilling.
Porsgrunn kirkelige fellesråd får refusjon for 100 % av lønnsutgiftene til kateketstillingen fra kirkerådet
(tidligere fra staten) via Agder og Telemark bispedømme. Anders Morholmen var tilsatt i 100% stilling. Han
reduserte etter eget ønske sin stillingstørrelse til 50 % i 2009. Merete Orlien ble ansatt som vikar og har siden
2010 vært fast ansatt i de resterende 50% av stillingen. Hun har ikke kateketkompetanse.
Anders Morholmen, som har hatt det faglige ansvaret for undervisningen, slutter 01.09.2018.
Øystein Nordli har vært ansatt i 100 % stilling som diakon og fellesrådet har siden opprettelsen av stillingen
mottatt 50 % støtte fra kirkerådet (tidligere staten) via bispedømmerådet. Nordli har sagt opp og slutter i
stillingen 01.04.2018. På grunn av nedtrapping etter eget ønske dekkes 40% av diakonstillingen med vikar.
Hilda Solberg slutter i sin stilling som diakon 01.08.2018. Hun har 70 % stilling og Einrunn Westmoen er
tilsatt i 30 % (i tillegg har Einrun 10 % fra Øystein Nordli sin stilling).
Til utlysning har vi da i utgangspunktet 50 % kateketstilling og 160 % diakonstilling.
Saken har vært luftet i fellesrådet og vært til uttalelse i Eidanger menighetsrådsmøte 28.02.2018.
Menighetsrådet ønsker at fellesrådet lyser ut begge stillingene i 100 %. Det medfører noe endring av
sammensetning av oppgaver.
Vi har fått bekreftet av bispedømmerådets diakonikonsuleng at tilskudd fra bispedømmerådet vil
opprettholdes ved en slik utlysning som her foreslås.
Kirkesjefen støtter menighetsrådets innspill og foreslår at kateketstillingen økes med 50% til 100% stilling
og at diakonstillingene reduseres tilsvarende.

Forslag til vedtak
Fellesrådet vedtar at kateketstillingens størrelse økes med 50% til 100% stilling og at diakonstillingene
reduseres tilsvarende.
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

15.03.2018
15/00003
15/00003-029
131
Johannes Sørhaug

Saksnr
006/18

Sak
Mandat til salg av orgel

Møtedato
20.03.2018

Saksfremstilling
Til Østre kapell ble det på 80-tallet bygget et pipeorgel. Kapellets bruk har blitt endret, og det brukes ikke
lengre som gravkapell. Orgelet har blitt erstattet av annet instrument og menighetsrådet har vedtatt at det
ønsker at orgelet selges. Orgelet ble bygget av Bruno Christensen har ett manual og 5 stemmer.
Orgelet ble «lånt ut» til Stridsklev kirke til kirken fikk bygget eget orgel. Fortsatt står instrumentet i
Stridsklev kirke.
Det har vært gjort grundige vurderinger om orgelet kan benyttes i fellesrådets virksomhet. Både
kirkemusikere, menighetsråd og andre har vært med på vurderingene.
Det konkluderes med at orgelet bør selges.
Så langt vi kjenner til så ble orgelet anskaffet og finansiert av Porsgrunn kirkelige fellesråd. Derfor er det
naturlig at fellesrådet forestår å avhende instrumentet.
Av orgelkonsulent er det antydet en verdi i spennet kr 50.000 – 85.000.
Det er ikke tatt stilling til hva midlene skal benyttes til.

Forslag til vedtak
Fellesrådet gir kirkesjefen mandat til å selge pipeorgelet som tidligere sto i Østre kapell.

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

15.03.2018
16/00033
16/00033-006
511
Johannes Sørhaug

Saksnr
007/18

Sak
Søknad om kjøp av areal Brevik kirkegård

Møtedato
20.03.2018

Saksfremstilling
Sist sommer ble vi kontaktet av Knut Kolloen, Kirkeveien 19, nabo til Brevik kirkegård i forbindelse med
nabovarsel for oppsett av bod. Fellesrådet ble orientert om søknaden og ønsket at kirkesjefen tok kontakt
med nabo og så på mulige løsninger for den aktuelle situasjonen.
Det har vært gjennomført befaring og samtaler med nabo og arkitekt.
I høst sendte nabo v/arkitekt over søknad om å få kjøpe et tilleggsareal på 22 kvm, se vedlagt søknad og
kartskisse.
I tråd med fellesrådets tidligere signaler foreslår kirkesjefen at det skraverte arealet i vedlegget kan selges til
nabo i Kirkeveien 19. Det vil etter kirkesjefens skjønn ikke være til forvaltingens ulempe, og vil gjøre
grenseforholdene mer oversiktlige. Det er ikke foretatt gravlegging på det aktuelle arealet.

Forslag til vedtak
Kirkesjefen foreslår at et areal på 22kvm av Brevik kirkegård selges til markedspris til Knut Kolloen.

Møtebehandling

Vedtak
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