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DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd

Innkalling til møte
Du innkalles med dette til møte i
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Utvalg
21.10.2014
Møtedato
kl. 18:00
Møtetid
I Winthersgt 8
Møtested
Meld fra om eventuelt forfall.
Innkalte:
Ole Henrik Lia, Morten Fleischer, Ann Lisbeth Leifsen, Tor Ellefsen, Ole Johnny Dahle, Bjarne Bryn, Ivar
Gundersen, Elin Aasheim, Leif Bryn og Hans Jørgen Rohde.
Kopi av innkallingen sendes:
Inger Auen (verneombud), Eidanger menighetskontor, Klevstrand menighetskontor, Porsgrunn
menighetskontor, Eidanger m.råd, Brevik m.råd, Klevstrand m.råd, Porsgrunn m.råd og sogneprestene (Ivar
Brobakken, Bjarte Tysvær, Aud Bergheim og Bjarne Imenes), samt revisor.

Sakliste
Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte, 9. september 2014.
Meldingssaker
013

Prostens 10 minutter

014

Kirkesjefens 10 minutter

Vedtakssaker
Sak 025/14 kirkelig inndeling
Sak 026/14 Heistad bedehus
Sak 027/14 Høringssvar Staten og Den norske kirke - et tydelig skille
Sak 028/14 Budsjettjustering
Sak 029/14 fullmakt til forhandlingsutvalget

Vel møtt!
Porsgrunn 17.10.2014

Ole Johnny Dahle
Leder
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DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Winthersgate 8
3921 PORSGRUNN
Tlf: 35563400
Faks: 35563401

Porsgrunn 10.09.2014

Møtebok Porsgrunn kirkelige fellesråd
Møtedato: 09.09.2014
Møtetid:
kl. 18:00
Møtested: Kirkesjefens kontor
Tilstede:
Ivar Gundersen, Tor Ellefsen, Ann Lisbeth Leifsen, Ole Henrik Lia, Morten Fleischer, Ole Johnny Dahle,
Hans Jørgen Rohde, Leif Bryn og Marita Bruun (vara for EAa)
Meldt forfall:
Ingrid Sofie Mjøen, Elin Aasheim.
Fra administrasjonen møtte Johannes Sørhaug.
Fellesrådets leder orienterte om at Ingrid S Mjøen har flyttet, og fra Klevstrand menighet blir Bjarne Bryn
nytt fast fellesrådsmedlem.

Meldingssaker
011

012








Prostens 10 minutter
Ledelse i lokalkirken
Brev til bystyrets medlemmer (vedlagt innkallingen)
Orientering om brev av 05.09.14 om sognestruktur
Kirkesjefens 10 minutter
Østre Porsgrunn kirke, status
Fellesrådet ble orientert om møtene 2/9 og status i arbeidet med ny kirke. I forhold til å fremme ny
søknad om kommunal delfinansiering er de spørsmålene som ble reist i formannskapet avklart.
Fellesrådet samtalte også om Riksantikvarens anbefaling om rekonstruksjon og biskopens
fremhevelse av en funksjonell kirke som møter dagens måte å drive menighet på. Fellesrådet ble
også gjort oppmerksom på brev til bystyret fra gjenoppføringskomiteen.
Heistad bedehus, status
Fellesrådets arbeidsutvalg (FAU) drøftet i sist møte Heistad bedehus, og fant det fornuftig å utsette
søknad om midler til å omgjøre bedehuset til kirke 3 i Eidanger sogn. Det må da, etter anbefaling fra
stiftsdirektør på bispekontoret og kirkebygghonsulenten, bygges et klokketårn og lages en fondvegg
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som uttrykker at dette er en kirke. Eidanger menighetsråd har tidligere sendt saken til fellesrådet der
de ber om en avklaring. Menighetsrådet ønsker at Heistad bedehus blir kirke i bydelen. I neste
fellesrådsmøte tas saken opp som vedtakssak.


Organiserings- og lokaliseringsprosjekt, status



Uravstemning, HTA,
Arbeidsutvalget har på sommerfullmakt bedt kirkesjefen formidle at Porsgrunn kirkelige fellesråd
sier ja til uravstemningsdokumentet.



Endringer i administrasjonen, sommerfullmakt
Kerstin E Aas får ny funksjon for å avlaste kirkesjefen. Hun gis ny tittel; administrasjonsleder, og
har denne funksjonen ut 2015.

Vedtakssaker
Sak 023/14 Økonomirapport 2. tertial 2014
Fellesrådet ønsker at rapporten også viser periodisert budsjett. Denne vedlegges møteboken.
Vedtak:
Fellesrådet tar økonomirapport for 2. tertial til orientering.

Sak 024/14 Høringsuttalelse NOU 2014:2 Lik og likskap
Vedtak:
Fellesrådet støtter forslagene slik de fremkommer i NOU 2014:2 Lik og likskap – om betaling for
kremasjon, gravlegging og grav. Dette gjelder både de seks prinsippene for gravferdslovgivning og
de sju forslagene. Fellesrådet mener det må tas hensyn til gravferdsforvaltningens faktiske
inntektsbortfall i den enkelte kommune, og ikke basere beregningen på gjennomsnitt for hele
landet.

For Porsgrunn kirkelige fellesråd
Johannes Sørhaug
kirkesjef
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Porsgrunn kirkelige fellesråd
Arkivsak 05/00053
Dato:
Arkivsak-navn:
Saksbehandler:
Dokumentnavn:
Dokumentnummer:
Løpenummer:
Arkivkode:

16.10.2014
Generelt organisasjon og administrasjon
js
kirkelig inndeling
05/00053-028
000278/14
00

Utvalgssaksnr.:

025/14

Saksfremstilling
I slutten av september mottok fellesrådet en høring om kirkelig inndeling fra Agder og Telemark
bispedømmeråd.
Fellesrådet er høringsinstans. For Porsgrunn kirkelige fellesråd sitt område foreslås det relativt
store endringer for alle sognene;
 Heistad legges til Brevik menighet
 Stridsklev legges til Eidanger menighet
 Herøya legges til Porsgrunn menighet, og
 Klevstrand avvikles som eget sokn.
Fellesrådet er kjent med at det er mange og krevende oppgaver som hviler på menighetsrådene,
og får signaler på at dette tar mye tid. De siste årene har vært preget av svært mye reformarbeid,
og mye av tiden i menighetsrådene har gått med til dette og til å svare på høringer.
Derfor er det forståelse for grunnprinsippene i høringen med behov for robuste sokn. Kirkesjefen
ønsker ikke å legge føringer på de lokale prosessene nå, men legge saken frem for fellesrådet til
drøfting uten forslag til vedtak. Og de innspill som kommer fra menighetsrådene i Porsgrunn vil
være viktige signaler til fellesrådets drøfting. Vi er også kjent med forslag om alt fra å ikke gjøre
endringer ut fra dagens inndeling til å slå sammen alle soknene i Porsgrunn til ett.
Det forutsettes at høringsdokumentet som tidligere er tilsendt er kjent.
Dersom det fra menighetsrådene fremkommer tydelige innspill bør disse innarbeides i fellesrådets
høringssvar.

Forslag til vedtak
Saken fremlegges for fellesrådet uten forslag til vedtak.
Vedtak
Vedtak:
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Porsgrunn kirkelige fellesråd
Arkivsak 05/00048
Dato:
Arkivsak-navn:
Saksbehandler:
Dokumentnavn:
Dokumentnummer:
Løpenummer:
Arkivkode:

17.10.2014
Kirkebygg, vedlikehold, inventar og utstyr
js
Heistad bedehus
05/00048-093
000279/14
411

Utvalgssaksnr.:

026/14

Saksfremstilling
Representantskapet i Heistad bedehus har vedtatt å avvikle virksomheten. De har henvendt seg til
Eidanger menighetsråd for å overføre bedehuset, jfr Heistad bedehus sine vedtekter.
Eidanger menighetsråd har behandlet saken og ønsker at Heistad bedehus ovetas og omgjøres til
bygg med en kirkelig status.
Eiendomsforhold
Det juridiske knyttet til eiendomsforhold og mulighet for slik eiendomsoverføring er avklart. Vedtak i
riktig organ for opprinnelig eier må fremskaffes og det må være en person som har fullmakt til å
signere på dokumentene.
Eiendommen må omskjøtes fra ”bedehuset” til Eidanger sogn (evt v/fellesrådet). Så lenge felleråd
og menighetsråd er enige vil dette være en grei prosess. Skjøtet må så tinglyses på soknet (eller
fellesrådet). Statens kartverk kontaktes for oversikt over Grunnboks- og Matrikkelopplysninger.
Etter samtaler med kirkeavdelingen i Kulturdepartementet bør dokumentavgift ikke uten videre
aksepteres, da dette mer ses på som en rettelse i grunnboken.
Byggets status
Alternativ 1. Det er ikke uvanlig at sokn og/eller fellesråd eier andre bygg i tillegg til kirker. Derfor
kan Heistad bedehus gis status som vanlig bedehus og oppfattes som ”Bygg innviet til kirkelig
bruk”. Da vil det ikke være nødvendig å gjøre store endringer. Det vil likevel bli stilt krav til
universell utforming (her forstått som tilgjenelighet for bevegelseshemmede).
Alternativ 2. Endring til kirke. Her vil det framkomme en del krav før bygget kan godkjennes.
Kirkerådets kirkebyggkonsulent må gjøre en vurdering av bygget og komme med en anbefaling.
Det blir stilt krav om at bygget må ”framstå som en kirke”. Kommunen må uttale seg, da bygget vil
omfattes av kirkelovens §15 når det gjelder kommunens økonomiske forpliktelse. Biskopen må
uttale seg, og til slutt må departementet godkjenne Heistad bedehus som kirke. Blant annet blir det
stilt krav om at det må kunne utføres kirkelige handlinger; dåp, konfirmasjon, vielse og gravferd, i
tillegg til forordnede gudstjenester (som det allerede er).
Oppsummert. Forholdene ligger godt til rette for at Heistad bedehus overføres og tas i kirkelig
bruk, og det må drøftes hvilken status det skal ha. Kirkesjefens forslag er at man i første omgang
gjennomfører eiendomsoverdragelse og at Heisad bedehus gis status som Bygg innviet til kirkelig
bruk.
På lengre sikt kan rådene jobbe med å gjøre Heistad bedehus til kirke.
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Forslag til vedtak
Heistad bedehus overføres til Eidanger sokn v/fellesrådet og gis status som Bygg innviet til kirkelig
bruk.
Vedtak
Vedtak:
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Porsgrunn kirkelige fellesråd
Arkivsak 05/00068
Dato:
Arkivsak-navn:
Saksbehandler:
Dokumentnavn:
Dokumentnummer:
Løpenummer:
Arkivkode:

17.10.2014
Kirkerådet, sentralkirkelige organer
js
Høringssvar Staten og Den norske kirke - et tydelig skille
05/00068-010
000280/14
002.1

Utvalgssaksnr.:

027/14

Saksfremstilling
Utkast til høringssvar fra Porsgrunn kirkelige fellesråd (PKF)
Staten og Den norske kirke – et tydelig skille

UTGANGSPUNKT
Vi legger til grunn at hovedsaken i denne fasen er at den delen av kirken som nå foreslås skilt ut fa
staten, blir organisert i et eget rettssubjekt med en selvstendig rettslig handleevne.
I notatet er det ikke fastsatt detaljerte regler for hvilke organ som kan opptre på vegne av
rettssubjektet. PKF foreslår Kirkerådet til den som opptrer på vegne av rettssubjektet.

DELEGASJONER
PKF ser at det ikke legges opp til å delegere arbeidsgiveransvaret ned til soknet. Vi registrerer
imidlertid at det gis anledning til at soknene kan be bispedømmerådene om å ivareta denne
oppgaven. Vi registrerer også at prostinivået er tatt ut som en modell, noe vi mener kunne vært et
hensiktsmessig nivå. «Nye større kommuner» kunne også vært et hensiktsmessig nivå.
REGULERING AV BISKOPENES OG PRESTENES TJENESTE
Departementet forslår en lovbestemmelse om at det skal være prest i hvert sokn, prost i hvert
prosti og biskop i hvert bispedømme.
Det er opplagt at det innebærer en biskop og bare en biskop i bispedømmet, en prost og bare en
prost i prostiet. Vi kan ikke støtte en tilsvarende tolkning av en prest i hvert sokn. Det gir mening at
hvert sokn skal ha en prest, som en minimumsbestemmelse. Ideelt sett burde det vært en
bestemmelse om at alle sokn skal ha minst to prester. Lovbestemmelsen må ikke lukke soknet for
flere prester, slik bestemmelsen gjør med prostiet og bispedømmet.
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Prestetjenesten er en særlig hjemlet stilling i og med at den er nevnt i våre bekjennelsesskrifter,
Confessio Augustana art. 5. Presteordinasjonen kan forstås som en overdragelse av fullmakt og
ansvar for sakramentforvaltningen og forkynnelsen (den offentlige læren). Den særskilte oppgaven
er å forvalte ord og sakrament i menigheten. Prestetjenesten skal sikre at ord og sakrament
forvaltes uansett hva slags forhold det måtte være i menigheten. Ordinasjonen forutsetter derfor en
viss frihet fra inngripen fra andre for at presten skal kunne ivareta ordinasjonsforpliktelsens og –
rettighetene som et personlig ansvar og kall. Samtidig er prestene omfattet av særlig
bestemmelser om taushetsplikt, vigselsmyndighet, verneplikt, tjeneste ved katastrofer og ulykker
og varsling ved dødsfall. Vi støtter at prestetjenestens uavhengighet av denne grunn blir gjenstand
for en egen lovbestemmelse.

ARBEIDSGIVERANSVARET
Det er viktig å tenke løsninger på sikt og PKF vil anbefale å legge arbeidsgiveransvaret direkte til
Kirkerådet og ikke til Kirkemøtet. Det vil også være naturlig å gi myndigheten til arbeidsgiverne når
det gjelder oppsigelser og disiplinærsaker og ikke til et eget klageorgan.

FINANSIERING
Inngangsbeløpet fra Staten til Den norske kirke er viktig, og det bør også være en forpliktelse på
pris- og lønnsvekst. Notatet foreslår å sikre prestetjenesten i hvert sokn, men det sies ingenting om
en forpliktelse til trosopplæring i hvert sokn.

Forslag til vedtak
Det som er vist ovenfor foreslås som uttalelse fra Porsgrunn kirkelige fellesråd om Staten og Den
norske kirke – et tydelig skille

Vedtak
Vedtak:
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Arkivsak 05/00071
Dato:
Arkivsak-navn:
Saksbehandler:
Dokumentnavn:
Dokumentnummer:
Løpenummer:
Arkivkode:

17.10.2014
Årsbudsjett
js
Budsjettjustering
05/00071-065
000281/14
112

Utvalgssaksnr.:

028/14

Saksfremstilling
Budsjettendring
I forbindelse med årsoppgjøret fremkommer egenkapitaldekningkrav fra KLP. Vi er nå kjent med
beløpets størrelse og ønsker å få dette innarbeidet i regnskapet så tidlig som mulig, og slik nat vi
får dette utført før årsskiftet.
Inndekning av KLP’s felles egenkapitaltilskudd fra tidligere år med kr 28.079,- og inndekning av
årets egenkapitaltilskudd med kr 43.458,- til sammen kr 71.537,- dekkes ved bruk av fond. Konto
nr. 25600000.

Forslag til vedtak
Fellesrådet vedtar budsjettjustering for dekking av egenkapitalinnskudd i KLP slik det er vist.

Vedtak
Vedtak:
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Arkivsak 05/00055
Dato:
Arkivsak-navn:
Saksbehandler:
Dokumentnavn:
Dokumentnummer:
Løpenummer:
Arkivkode:

16.10.2014
Porsgrunn kirkelige fellesråd
js
fullmakt til forhandlingsutvalget
05/00055-100
000277/14
012.20

Utvalgssaksnr.:

029/14

Saksfremstilling
I forbindelse med årets tariffoppgjør er det satt av en pott på 1% av lønnsmassen (2013) til lokal
fordeling.
Fellesrådet har ved konstituering valgt forhandlingsutvalg. Dette består av Ole Johnny Dahle, Tor
Ellefsen og Ivar Gundersen.
Forhandlingsutvalget henter sitt mandat fra fellesrådet og ber om fullmakt til å gjennomføre de
lokale lønnsforhandlingene.
Forslag til vedtak
Fellesrådet gir forhandlingsutvalget fullmakt til å gjennomføre årets lokale lønnsforhandlinger.
Vedtak
Vedtak:
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