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Innkalling til møte
Du innkalles med dette til møte i
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Utvalg
26.02.2018
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 og John Sanden.
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, 290118.
Vedtakssaker
Sak 002/18 Årsregnskap 2017
Sak 003/18 Årsmelding 2017
Sak 004/18 Månedsrapport januar 2018 øpk
Orienteringssaker:
 Status og informasjon om arbeidet med Østre Porsgrunn kirke
 Status orgelanskaffelse
 Status anskaffelse kunst og liturgiske møbler
 Status utlysningsprosess kateket- og diakonstillinger.

Vel møtt!
3916 PORSGRUNN, Porsgrunn 21.02.2018

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

29.01.2018
kl. 18:00
Kirkesjefens kontor

Tilstede:
Jan Erik Langangen, Marita Bruun, Gunnar Andersen, Birger Giskehaug, Gunnar Thelin og Ole Henrik Lia.
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.
Vedtakssaker
Sak 001/18 Mandat for gjennomføringsfasen - østre Porsgrunn kirke
Møtebehandling:
Mandatet ble drøftet og vedtatte endringer blir innarbeidet inn i dokumentet som følger vedlagt. I
rammebetingelsen må det tas med de krav som ble gitt av de offentlige myndigheter. Det ble
endret på roller i ansvars og myndighetsmatrisen.

Vedtak:
Fellesrådet vedtar vedlagte justerte mandat for gjennomføringsfasen, med tilhørende ansvarsmatrise.

Orienteringssaker:
 Status og informasjon om arbeidet med Østre Porsgrunn kirke
 Status orgelanskaffelse
 Status anskaffelse kunst og liturgiske møbler
 Winthersgt 8, vi venter på avklaring av eiendomsforholdene fra kommunen
 Det ble drøftet innspill i forbindelse med utlysning av stillinger som blir ledig neste halvår.
 Det ble godkjent forlengelse av vikariatet til Merete Andersen frem til sommeren.
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Jan Erik Langangen
Leder

Gunnar Andersen
Nestleder

Marita Bruun
Medlem

Birger Giskehaug
Medlem

Gunnar Thelin
Medlem

Ole Henrik Lia
Medlem

Protokollen godkjent ________________________(dato)

For Porsgrunn kirkelige fellesråd
Kerstin E. Aas
Administrasjonsleder
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

20.02.2018
15/00003
15/00003-027
131
Johannes Sørhaug

Saksnr
002/18

Sak
Årsregnskap 2017

Møtedato
26.02.2018

Saksfremstilling
Vedlagt følger fellesrådets regnskap for 2017. Regnskapet for 2017 viser et netto driftsresultat
(overskudd) på kr 34.928. Regnskapsmessig resultat er kroner null etter bruk og avsetning til
fonds. Administrasjonen mener regnskapet viser et riktig bilde av fellesrådets aktivitet.
Årsregnskapet er vedlagt innkallingen.
Kommentarer til postene:
Inntekter:
Post 600 – 659 viser et lite avvik som i hovedsak skyldes at festeavgifter ble høyere enn
budsjettert.
Post 700 - 789 viser et avvik som skyldes økt merverdiavgiftsrefusjon.
Post 800 – 829 Statlige tilskudd viser et resultat som er kr 77.000 mindre enn budsjett.
Post 830 – 839 Rammeoverføring fra kommunen. Bystyret krav om effektivisering har i løpet av
året redusert overføring til kirkelig virksomhet (fellesrådet) noe. Effekten av lønnsoppgjøret
medførte en tilleggsoverføring. Til sammen er rammeoverføringen fra kommunen kr 253.400 mer
enn budsjettert.
Sum inntekter er kr 979.229 høyere enn budsjettert.
Utgifter:
Post 010 – 099 lønn og sosiale utgifter er 269.415 lavere enn budsjettert, og skyldes i hovedsak
vakanser.
Post 100 – 299 viser et merforbruk på kr 1.035.464. Her er det flere forhold som spiller inn. Største
post er Service drift og vedlikehold som viser et merforbruk på kr 440.000. Her har det blitt
budsjettert for lavt. Dette skyldes for lavt budsjett på stellavtaler, fellesutgifter coop, og en rest på
faktura fra tidligere år.
Forbruksmateriell/ kjøp av tjenester viser et merforbruk på kr 205.000.
Strøm viser et merforbruk på kr 140.000.
Inventar og utstyr viser et merforbruk på kr 100.000.
IT-utstyr viser et merforbruk på kr 60.000.
Kjøp av konsulenttjenester viser et merforbruk på kr 45.000.
Post 300 – 389 (+429) er tilskudd gitt til menighetsrådene; klokkertilskudd, konsertinntekter mm og
utgiftsført mva. Postene viser kr 548.691 i merforbruk, og hele merforbruket skyldes mva. jfr også
inntektspostene.
Post 400 – 479 (-429) viser et mindreforbruk på kr 290.250.
Til sammen er utgiftene kr 1.109.670 høyere enn budsjett.
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Forslag til vedtak
Fellesrådet vedtar regnskapet for 2017 slik det er fremlagt. Regnskapet for 2017 viser et netto
driftsresultat (overskudd) på kr 34.928. Regnskapsmessig resultat er kroner null etter bruk og
avsetning til fonds.

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

21.02.2018
15/00002
15/00002-023
012.20
Johannes Sørhaug

Saksnr
003/18

Sak
Årsmelding 2017

Møtedato
26.02.2018

Saksfremstilling
Årsmelding er vedlagt nedenfor. Oversikt over ansatte pr 31.12.17 er vedlagt innkallingen.

Forslag til vedtak
Fellesrådet vedtar årsmelding for 2017.

Møtebehandling

Vedtak
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ÅRSMELDING 2018
PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD
0. Innledning
I Porsgrunn kommune er det to sokn: Porsgrunn sokn og Eidanger sokn. Soknet er den grunnleggende
enhet i Den norske kirke. Menighetsråd og fellesråd opptrer på vegne av soknene, jfr KL §§ 9 og 14.
Menighetsråd har ansvar for «å vekke og nære det kristelige liv» og innarbeide/utvikle undervisning,
diakoni og kirkemusikk i soknet. Fellesrådet er forvaltningsorgan for soknene når det gjelder økonomi,
personal, planlegging, eiendoms- og kirkegårdsdrift. Fellesrådet er sammensatt av representanter fra
menighetsrådene samt Porsgrunn kommune og biskopen i Agder og Telemark. Selv om
ansvarsfordelingen mellom menighetsråd og fellesråd er tydelig, er det nødvendig med stor grad av
samspill mellom rådene.
Porsgrunn kommune bidrar med hovedtyngden av de økonomiske ressurser til fellesrådets drift. Staten
bidrar med finansiering til kateket-, diakon- og trosopplæringsstillinger, og i tillegg bidrar menighetene
med kapital og egeninnsats til realisering av ulike prosjekter og andel lønn til ansatte. Menighetenes
innsats har økt effekten av offentlige bevilgninger. Det er gode samarbeidsrelasjoner mellom fellesrådet
og nevnte aktører.
Kirken i Porsgrunn har mange ressurser og muligheter. Menighetshus og arbeidskirker muliggjør mange
aktiviteter utover gudstjenester og kirkelige handlinger. Frivillige medarbeidere viser stort engasjement i
begge menighetene. Motiverte menighetsråd og utvalg sørger for et høyt aktivitets- og ambisjonsnivå.
Det satses på menighetsbyggende virksomhet. Særlige satsningsområder er gudstjenester og
trosopplæring/arbeid blant barn og unge.

1. Fellesrådets sammensetning:
I 2017har fellesrådets sammensetning vært slik:
Eidanger menighetsråd:

Jan Erik Langangen, leder
Marita Bruun

Porsgrunn menighetsråd:

Gunnar Andersen, nestleder
Unni Nord Samdal

Oppnevnt av biskopen:

Gunnar Thelin, prost i Skien prosti

Kommunens representant:

Ole Henrik Lia

Det har vært avholdt 9 møter i kirkelig fellesråd i 2017. 29 vedtakssaker har vært behandlet.
Det har vært avholdt samarbeidsmøte med kommuneledelsen i forbindelse med budsjettprosessen.
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2. Virksomhetsområdet
Administrasjonen. Under kirkesjefens ledelse forestår administrasjonen daglig ledelse og en rekke
driftsoppgaver i soknene. Menighetsrådene har ikke ansatte og med unntak av prestene er alle ansatt i
Fellesrådet. Bemanningsoversikt følger som vedlegg til årsmeldingen.


Kirker. Soknene har til sammen 6 kirker (Brevik, Eidanger, Herøya, Langangen, Stridsklev og
Vestre Porsgrunn), et kirkehus (Heistad bedehus) og en interimskirke (Kirkestua) som nyttiggjøres
til kirkelige handlinger som gudstjenester, begravelser, vielser, konserter, kurs etc.



Kirkegårder og kapell. Soknene har til sammen 5 kirkegårder (Brevik, Eidanger, Tørmo, Vestreog Østre Porsgrunn) og 4 kapell (Eidanger, Stranda, Tørmo og Østre). I tillegg har Brevik kirke
kapell i bygget.



Annen kirkelig virksomhet. Menighetsrådene er, sammen med sokneprestene, ansvarlige for lokal
kirkelig virksomhet. Fellesrådet ivaretar menighetenes økonomiske interesser i forhold til
kommunen.



I 2017 ble vedtaket fra juni 2015 om samlokalisering av de kirkelig ansatte gjennomført. Kontorene
er etablert i helt nybygde lokaler sentralt i Porsgrunn (2 etasje i Domusbygget). Etter noen
startutfordringer (blant annet knyttet til datakraft) har lokalene blitt tatt godt i bruk og har på mange
måter blitt det sentrum som man kunne ønske seg. Det er gode kontorlokaliteter for de kirkelig
tilsatte og det er praktiske og gode møteromsfasiliteter for ansatte, menighetsråd og fellesråd.
Møterommene er flittig brukt. Samlokaliseringen synes å ha god effekt.

3. Regnskap
Budsjett for 2017 var vedtatt i balanse. Regnskapet viser at resultatet er svært nært dette.
Regnskapet for 2017 viser et netto driftsresultat (overskudd) på kr 34.928. Regnskapsmessig resultat er
kroner null etter bruk og avsetning til fonds.
Kommunens tilskudd var kr 18,58 mill (inkl. tjenesteyting).

4. Menighetsaktivitet
Fra 01.01.2016 har det i Porsgrunn vært to sokn (menigheter), Eidanger og Porsgrunn.
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4.1 Eidanger menighet
Utdrag fra kirkelig årsstatistikk: I menigheten ble 133 konfirmert i 2017, 28 kirkelige vielser ble utført
og 130 kirkelige gravferder ble gjennomført. Det ble avholdt 180 gudstjenester med til sammen 14305
deltakere. 126 av menighetens innbyggere ble døpt i 2017.
Menigheten har både barne- og voksenkor.

4.2 Porsgrunn menighet
Utdrag fra kirkelig årsstatistikk: I menigheten ble 64 konfirmert i 2017, 8 kirkelige vielser ble utført og
126 kirkelige gravferder ble gjennomført. Det ble avholdt 76 gudstjenester med til sammen 7050
deltakere. 76 av menighetens innbyggere ble døpt i 2017.

4.3 For begge menighetene
Statistikken viser videre et omfattende arbeid for barn opp til 12 år med bl.a. babysang og søndagsskole.
«Etter skoletid» er et tilbud som mange i 5. til 7. trinn benytter seg av. Agentleir er også et populært
trosopplæringstiltak. Trosopplæringsarbeidet er i godt gjenge for menighetene i Porsgrunn.
Det er et godt samarbeid mellom kirke og barnehager, og kirke og skole. Porsgrunn bystyre vedtok i
høst at alle klasser skal få tilbud om skolegudstjeneste minst en gang pr år.
Det er avholdt ca 35 musikkandakter/konserter i menighetenes kirker. Det er et stort frivillig arbeid
innen gudstjeneste, trosopplæring og diakoni.
For voksne tilbys bibelkurs og –grupper, sorggrupper og eldretreff. Menighetene har en godt etablert
besøkstjeneste og det arrangeres ukentlige andakter på institusjonene.

5. Investeringer
Fellesrådet


Østre Porsgrunn kirke – «Reis Opp»: Etter bearbeiding av forprosjektet sammen med
arkitekter, rådgivere og entreprenører ble søknad om godkjenning sendt februar 2017. Det har
vært reist innvendinger mot søknaden. Parallelt ble det søkt om rammetillatelse som ble gitt
med 3 forbehold som måtte oppfylles. Videre ble det søkt om igangsettingstillatelse som også
ble påklaget. Departementet ga sin godkjenning i september hvorpå det ble sendt klage til
sivilombudsmannen. På senhøsten var alle klager behandlet og tillatelse til å starte arbeidet ble
gitt både ut fra kirkelov og plan- og bygningslov. Arbeidet med flytting av gravminner og
utgraving av branntomta startet opp i desember 2017.
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Igangsatt brannsikring Langangen kirke: I Langangen har arbeidet med brannsikring pågått
gjennom store deler av året og ble avsluttet like før jul.



Belysning Brevik kirkegård: Menighetsrådet har gjennom testamentarisk gave satt av midler og
fått gjennomført en omfattende belysning av gravplassen. Belysningsplanen er utarbeidet av
konsulent på fagfeltet og har blitt utarbeidet i samarbeid med Porsgrunn kommune. Resultatet
har blitt meget bra.



De årlige investeringsmidlene til rehabilitering som fellesrådet disponerer ble i desember 2016
vedtatt overført til 2018 slik at Brevik kirke (som da er prioritert) kan få utført en større
oppgradering og midlene blir mer rasjonelt benyttet ved at tak og vegg blir oppgradert samme
år og begge operasjonene kan skje med samme stillas montering.

6. Sentralkirkelige forhold
I 2017 ble menighetsråd og fellesråd hørt fra departementet om hvordan man ønsker at kirkens struktur
og beslutningspunkter skal ligge i framtiden. Vårt fellesråd understreket særlig betydningen av kirkens
lokale tilknytning og myndighet.

7. HMS-arbeid
Fellesrådets verneombud er Bente Baugerød Liland. Det er nært samarbeid mellom kirkesjef,
tillitsvalgte og verneombud. I løpet av 2017 har fagforbundets medlemmer valgt Sigmund Arnoldsen
som tillitsvalgt for fellesrådets tilsatte, og hovedtillitsvalgt i kommunen fyller den andre plassen som
tillitsvalgt.
Det er gode rutiner for det systematiske arbeidet med HMS.
Sykefraværet for 2017 var på 3,8%. Dette vurderes av ledelsen som bra, og er det laveste som har vært
registrert de senere årene.
På slutten av året ble det etter innspill fra de tillitsvalgte gjenopprettet Arbeidsmiljøutvalg. Dette
utvalget består av Sigmund Arnoldsen (tillitsvalgt), Bente Baugerød Liland (verneombud), Kerstin
Elisabeth Aas (administrasjonsleder) og Johannes Sørhaug (kirkesjef).

Porsgrunn 26.02.2018
Johannes Sørhaug

Jan Erik Langangen

Kirkesjef

fellesrådets leder
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

21.02.2018
15/00006
15/00006-029
411.2
Johannes Sørhaug

Saksnr
004/18

Sak
Månedsrapport januar 2018 øpk

Møtedato
26.02.2018

Saksfremstilling
Det vises til vedlegg der prosjektleder avlegger status for Østre Porsgrunn kirke pr 310118.

Forslag til vedtak
Fellesrådet tar månedsrapporten til etterretning.

Møtebehandling

Vedtak
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