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DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd

Innkalling til møte
Du innkalles med dette til møte i
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Utvalg
28.08.2018
Møtedato
kl. 18:00
Møtetid
Kirkesjefens kontor
Møtested
Meld fra om eventuelt forfall.
Innkalte:
Jan Erik Langangen, Birger Giskehaug, Gunnar Andersen, Marita Bruun (meldt forfall – Berit Klevjer
innkalles som vara), 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, 190618.
Vedtakssaker
Sak 019/18 Østre Porsgrunn kirke forslag til omdisponering av reserve og informasjon

omdisponering av reserve og informasjon om status for fremdrift og økonomi
Sak 020/18 budsjettjustering 001/18
Sak 021/18 Delegasjon av myndighet til kirkesjefen til å lede Kirkelig administrasjonsutvalg

Orienteringssaker
Merknader knyttet til regulering av Eidanger sandtak

Vel møtt!
3916 PORSGRUNN, Porsgrunn 23.08.2018

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

19.06.2018
kl. 18:00
Svensjordet 10, Skien

Tilstede:
Jan Erik Langangen, Marita Bruun, Gunnar Andersen, Unni Nord Samdal (vara), Gunnar Thelin og John
Sanden.
Meldt forfall:
Birger Giskehaug.
Fra administrasjonen møtte Johannes Sørhaug og Kerstin E. Aas.
Møteboken sendes også:
Eidanger menighetsråd v/Berit Klevjer, Porsgrunn menighetsråd v/Unni Nord Samdal, Verneombud,
Fagforbundet, Eidanger menighetskontor, Porsgrunn menighetskontor, sogneprestene (Ivar Brobakken og
Trond Engnes) og revisor.
Møteinnkallingen og sakslisten ble godkjent.

Saker
Sak 014/18 Tilsetting av diakon 100% stilling

Møtebehandling:
Det ble redegjort for innstillingen fra innstillingsutvalget. Fellesrådet drøftet saken og spørsmål ble
besvart.
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.

Sak 015/18 Rapport fra prosjektleder pr mai 2018

Møtebehandling:
Rapporten ble gjennomgått og drøftet. Kontakten med brukergruppa er ikke tilfredsstillende og må
forbedres vesentlig. Dette både for å ivareta menighetens behov og brukergruppas engasjement.
Fellesrådet ber kirkesjefen bistå i denne kommunikasjonen i den fasen byggeprosjektet er i nå. Det
er behov for en revidert plan for brukergruppa og kopi av denne sendes Fellesrådet. Rapporten fra
Tor Entreprenør ble også gjennomgått.
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DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Vedtak:
Fellesrådet tok månedsrapporten til orientering og ber kirkesjefen følge merknadene angående
brukergruppen.

Sak 016/18 Merknader til varsel om oppstart av detaljert planarbeid for Eidanger sandtak

Møtebehandling:
Saken ble drøftet. Det ville være en stor ulempe for befolkningen dersom man måtte opparbeide et areal for
gravplass som er lengre unna kirken enn det nåværende arealet som er satt av. Kostnadene ved opparbeidelse
av gravplass et annet sted vil sannsynligvis også være vesentlig høyere. Administrasjonen vil sammen med
Feste Arkitekter utarbeide et innspill til Børve Borschenius med kopi til kommunen. Uttalelsen vil bli sendt
Fellesrådet til vurdering før den blir sendt.

Vedtak:
Som forvaltingsansvarlig for kommunens gravplasser mente fellesrådet at det må sikres areal for framtidig
gravlegging i tilknytning til Eidanger kirkegård. Fellesrådet mente at en vesentlig del av det aktuelle området
ikke bør omreguleres til boligformål på grunn av plassbehov for kirkegården.

Sak 017/18 Avtale om samordning av HMS arbeidet
Vedtak:
Fellesrådet godkjente samordningsavtalen.

Sak 018/18 Møteplan 2. halvår 2018

Møtebehandling:
Møtet tirsdag 25. september ble flyttet til mandag 17. september.
Møtet tirsdag 30. oktober ble flyttet til mandag 29. oktober.
Vedtak:
Møteplanen ble vedtatt med de endringer som ble gjort i møtet.
Tirsdag 28. august
Mandag 17. september
Mandag 29. oktober
Tirsdag 4. desember

Orienteringssaker:
Kirkesjefen orienterte om bispedømmes engasjement i forbindelse med nabovarsel om fasadeendring på
nabobygget til Østre kirke. Det er ingen avklaring angående eieforholdet i Winthersgate 8 ennå.
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DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Prosten orienterte om vellykkede kursdager for prestene. Visitasrapport og program for visitasen er straks
ferdig planlagt.

Jan Erik Langangen
Leder

Gunnar Andersen
Nestleder

Marita Bruun
Medlem

Unni Nord Samdal
Varamedlem

Gunnar Thelin
Medlem

John Sanden
Medlem

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

23.08.2018
15/00006
15/00006-033
411.2
Johannes Sørhaug

Saksnr
019/18

Sak
Østre Porsgrunn kirke forslag til omdisponering av reserve
og informasjon om status for fremdrift og økonomi

Møtedato
28.08.2018

Forslag til beslutning
1. Godkjente endringer på kr. 1.062.012 eks. mva. belastes posten reserver og marginer i
prosjektregnskapet.
2. 1.000.000,- eks. mva. av posten reserveres til endringer på budsjettposten spesielle kostnader og
det opprettes en egen post for reserver og marginer til dette formålet.

Formål
Formålet med denne saken er å informere og ta stilling til posten reserver og marginer i godkjent budsjett.

Saksfremstilling

Sakutredning
Innledning
Prosjektet er 5 uker forsinket i henhold til opprinnelig framdrift. Hovedframdriftsplanen er nå reviidert og prosjektet
følger den nye planen. Ny dato for overlevering er 5. juli 2019. Revisjon av hovedframdriftsplanen har ingen kritisk
påvirkning på andre prosjektaktiviteter.
Grunnarbeider er avsluttet og arbeider med å få tett bygg før høsten pågår for fullt. Mange av de arbeidsoperasjoner
med stor risiko for kontraktsendringer er avsluttet. Dette gjelder grunnarbeider, varmesentral, stålkonstruksjon og
tømrerarbeider.
For å ha god økonomikontroll videre i prosjektet er det behov for å avklare bruk av posten reserver og marginer i
prosjektet og så på muligheten for å disponere deler av posten til det som er direkte byggherreleveranser.

Saksutredning
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DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Følgende endringer er registrert i prosjektregnskapet

Det er pr 22. august registrert totalt kr 1.937.012 i endringer i kontrakten med Tor Entreprenør. Det er også sendt
prisstigningsfakturaer pr. 30.07.2018 på kr 331.401,87,-. Av disse er kr. 1.062.012 godkjent av Fellesrådet og
kirkesjefen.
Det er også godkjent endringer fra arkitekt og rådgivere på til sammen kr. 234.866,Til sammen så vil maksimal belastning på posten reserver og marginer per 22.08.18 utgjøre kr. 2.503.374 eks. mva.
hvilket gir en gjenstående post for reserver og marginer på kr. 4.196.626,- eks. mva.
Kommentarer til endringer
E01
Nødvendig flytting av gravminner for å etablere byggeplass. Endringen er over grensen på kr. 100.000,- og krever
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
avklaring i Fellesrådet. Endringen avklart.
E03
Sprenging for borerigg-Økte mengder fjell i forhold til forutsetninger fra grunnundersøkelser. Endringen er over
grensen på kr. 100.000,- og krever avklaring i Fellesrådet.
E04
Mengderegulering iht. kontrakt
E05
Økt kompleksitet på stålkontruksjon-Endringen er omtvistet. Kompleksiteten på stålarbeidene var kjent for entreprenør
og prosjekterende før inngåelse av kontrakt og kan derfor ikke bahandles som en kontraktendring. Det er avtalt at
endringen skal diskuteres ved sluttoppgjøret.
E15
Økte mengder betong-Behov for endret løsning ved fundamentering. Endringen er over grensen på kr. 100.000,- og
krever avklaring i Fellesrådet. Endringen kan eventuelt skyldes prosjekteringsfeil.
Exx
Endrede mengder flis på innvendige vegger-Endelig sum er ikke avklart
Endringen er over grensen på kr. 100.000,- og krever avklaring i Fellesrådet. Endringen bør ses som en del av den
avtalefestede posten for mengderegulering.
Innstilling
Det er per 22.08.18 godkjent kr. 1.062.012 som endringer i prosjektet. For å ha god økonomikontroll i prosjektet og
synliggjøre gjenstående reserver foreslås at beløpet belastes posten reserver og marginer i prosjektregnskapet. Dette er
primært en regnskapsteknisk disposisjon og har ellers ingen påvirkning på prosjektet.
Gjenstående del av posten reserver og marginer på kr. 4.196.626,- eks. mva. av de opprinnelige kr. 6.700.000,- eks.
mva. og utgjør 63 %. Med tanke på at de mest kristiske arbeidene er avsluttet eller snart avsluttes vurderes den
økonomiske statusen i prosjektet som god.
Sannsynligheten for at den gjenstående delen av vil være nødvendig for å dekke endringer i kontrakten med entreprenør
og rådgivere er begrenset.
Med bakgrunn i dette foreslås at kr. 1.000.000,- av posten reserver og marginer avsettes på en egen reservepost
tilknyttet spesielle kostnader som er direkte byggherreleveranser som for eksempel møbler og inventar, kirkestoler, AVutstyr og lignende. Det opprettes en egen post for reserver og marginer til dette formålet.
Dette gir også et estra incitament til å styre byggekontrakten stramt for å sikre totaløkonomien i prosjektet.

Forslag til vedtak
1. Godkjente endringer på kr. 1.062.012 eks. mva. belastes posten reserver og marginer i
prosjektregnskapet.
2. 1.000.000,- eks. mva. av posten reserveres til endringer på budsjettposten spesielle kostnader og
det opprettes en egen post for reserver og marginer til dette formålet.
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

23.08.2018
15/00001
15/00001-018
112
Johannes Sørhaug

Saksnr
020/18

Sak
Budsjettjustering 001/18

Møtedato
28.08.2018

Saksfremstilling
Egenkapitalinnskuddet i Klp må dekkes inn av egen budsjettpost. Administrasjonen foreslår at innskuddet
dekkes ved å redusere konto 2101 og 0300, se oppsettet nedenfor.
Budsjett endring
Budsjettregulering av egenkapital tilskuddet.
Art. 5291
Kjøp av aksjer/ andeler
Art. 2101
Leie, leasing av driftsmidler
Art. 0300
Ekstrahjelp

70 000,- D
10 000,- K
60 000,- K

Art. 5701
Art. 9701

70 000,- D
70 000,- K

Overføring til inv. Regnsk.
Overføring til driftsregnsk.

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

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

23.08.2018
15/00002
15/00002-027
012.20
Johannes Sørhaug

Saksnr
021/18

Sak
Delegasjon av myndighet til kirkesjefen til å lede Kirkelig
administrasjonsutvalg

Møtedato
28.08.2018

Saksfremstilling
I samarbeidet og samspillet mellom partene har det fra organisasjonene blitt luftet en tanke om å delegere
lederrollen i Kirkelig administrasjonsutvalg, KAU, til kirkesjefen.
Bakgrunnen for dette er ønsket om større kontinuitet i utvalget, da Arbeidsmiljøutvalget, AMU, og Kirkelig
administrasjonsutvalg henger nøye sammen. Saker som berører ansatte starter normalt i AMU for så å
behandles videre i KAU.
Partene har et felles ønske om større aktivitet i utvalgene, og fellesrådet er de fleste ansatte noe mer
distansert til.
Hensikten er å få på plass en kontinuitet som er viktig for å bevare et godt arbeidsmiljø for fellesrådets
ansatte.
Et slikt vedtak vil medføre endring av fellesrådets delegasjonsmyndighet.

Forslag til vedtak
Fellesrådet delegerer representasjonen i Kirkelig administrasjonsutvalg til fellesrådets administrasjon og
ledelsen av utvalget til kirkesjefen.

Møtebehandling

Vedtak
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