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Porsgrunn kirkelige fellesråd

Møte 05/2019

INNKALLING TIL MØTE
PORSGRUNN KIRKELIGE
FELLESRÅD

Tirsdag 28. mai kl 18.00, Jernbanegata 3

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

Innkalling til møte
Du innkalles med dette til møte i
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Utvalg
28.05.2019
Møtedato
kl. 18:00
Møtetid
Kirkesjefens kontor
Møtested
Meld fra om eventuelt forfall.
Innkalte:
Jan Erik Langangen (meldt forfall), Berit Klevjer (innkalles som vara), Birger Giskehaug, Gunnar Andersen,
Marita Bruun, Liv Espeland Jettestuen og John Sanden.
Innkalling sendes også:
Eidanger menighetsråd v/Berit Klevjer, Porsgrunn menighetsråd v/Unni Nord Samdal,
Bente Baugerød Liland (verneombud), Tore Nygaard (tillitsvalgt), Eidanger menighetskontor, Porsgrunn
menighetskontor, sogneprestene (Ivar Brobakken og Trond Engnes) og revisor.
Det serveres pizza fra kl 17.45.

Sakliste
Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte, 290419.
Vedtakssaker
Sak 018/19 Økonomirapport 1. tertial 2019
Sak 019/19 ØPK - Statusrapport fremdrift og økonomi mai 2019
Sak 020/19 ØPK - Frigi byggherrereserven til prosjektet for sluttføring
Oriengeringssaker
Prosten orienterer om aktuelle saker
Kirkesjefen orienterer om status «Navnet Minnelund»
Kirkesjefen orienterer om status for menighetsrådets ønsker og prioriteringer for Kirkestua

Vel møtt!
3916 PORSGRUNN, Porsgrunn 23.05.2019

Gunnar Andersen
Leder
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Møtebok for Porsgrunn kirkelige fellesråd
29.04.2019
kl. 19:00
Kirkesjefens kontor

Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

Tilstede:
Gunnar Andersen, Marita Bruun, Birger Giskehaug, Berit Klevjer, Liv Espeland Jettestuen og John Sanden.
Meldt forfall:
Jan Erik Langangen.
Fra administrasjonen møtte Johannes Sørhaug og Kerstin Aas.
Det var befaring på Østre Porsgrunn kirke kl. 17.45
Møteboken sendes også:
Eidanger menighetsråd v/Berit Klevjer, Porsgrunn menighetsråd v/Unni Nord Samdal, Tore Nygaard
(Fagforbundet), Eidanger menighetskontor, Porsgrunn menighetskontor, sogneprestene (Ivar Brobakken og
Trond Engnes) og revisor.

Saker

Innkalling og møtebok fra møtet 19.03.2019.
Innkallingen ble godkjent. Møteboken ble godkjent og signert.

Saker
Sak 012/19 ØPK - Mur mot gravplass

Møtebehandling
Saken ble drøftet.
Vedtak:
Gjenbruk av gammel grunnmur i henhold til vedtak i Rammetillatelse av 22.11.2016 og Igangsettingstillatelse
av 14.07.2017. Tilbud fra Tor Entreprenør av 04.04.2019 på kr 145 000,- eks.mva aksepteres, og arbeidet
med å gjenbruke deler av gammel kirkemur bestilles.

Sak 013/19 Trosopplæring regnskap 2018 budsjett 2019 Eidanger og Porsgrunn sokn
Vedtak:
Fellesrådet godkjente regnskap for 2018 og budsjett for 2019 for trosopplæring i Eidanger og Porsgrunn sokn
slik de er vedtatt av menighetsrådene.
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Sak 014/19 Revisjonsrapport 2018
Møtebehandling
Kirkesjefen orienterte om rapporten.
Vedtak:
Fellesrådet tok Revisors beretning for 2018 til etterretning.

Sak 015/19 Utleiereglement for kirkene i Porsgrunn
Møtebehandling
Saken ble drøftet og fellesrådet mener forslaget er dekkende for de innspill som menighetsrådene har
kommet med og at det er riktig å differensiere leiekostnadene for de to største kirkene, Brevik og Østre.

Vedtak:
Fellesrådet vedtok justert utleiereglement til konserter og arrangementer slik det ble foreslått.

Sak 016/19 Utlysning av kirkemusikerstillinger, deltid

Møtebehandling
Saken ble drøftet, og fellesrådet så særlig på fordeler og ulemper med å utlyse 2 stillinger og ikke en stilling
(som må forholde seg til to staber). Fellesrådet diskuterte også hvordan interessen for deltidsstilling vil være.
Det ble enighet om å forsøke den løsning som er foreslått i innkallingen i første omgang.

Vedtak:
Fellesrådet vedtok at det lyses ut to deltids kirkemusikerstillinger med hovedarbeidssted i hver sin menighet.
Stillingene lyses ut med 50% i Porsgrunn menighet og 40% i Eidanger menighet.

Sak 017/19 Møteplan 2. halvår 2019
Vedtak:
Fellesrådet vedtok forslaget med en endring som sin møteplan for andre halvår 2019.
Torsdag 29. august
Tirsdag 24. september
Tirsdag 22. oktober
Tirsdag 26. november
Tirsdag 17. desember
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Orienteringssaker
Administrasjonen viste noen bilder fra Eidanger kirkegård og foreslo at det startes opp arbeid med å lage
planer for bevaring av gravminner. Gravminner med eldre preg kommer administrasjonen til å foreslå til
gjenbruk, og noen gamle rammegravsteder som blir vurdert om de kan gjenbrukes til navnede urnegraver.
Administrasjonen kommer tilbake med sak om dette til høsten.
Administrasjonen informerte fellesrådet om at det planlegges intern utlysning av stilling som kirketjener
(50% stilling) med hovedarbeidssted for tiden ved Østre Porsgrunn kirke.
Kirkesjefen orienterte om status Østre kirke, søknad om å beholde fasaden slik den er i dag vil bli sendt
kommunen denne uken. Det ble også orientert om at det jobbes med å svare opp reguleringsbestemmelsene i
forbindelse med løsning med fortau i Sommerveien.
Avslutning ved prosten.

For Porsgrunn kirkelige fellesråd
Kerstin Aas
Administrasjonsleder

Gunnar Andersen
Leder

Marita Bruun
Nest leder

Birger Giskehaug
Medlem

Berit Klevjer
Varamedlem

John Sanden
Medlem

Liv Espeland Jettestuen
Medlem
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

23.05.2019
15/00003
15/00003-040
131
Johannes Sørhaug

Saksnr
018/19

Sak
Økonomirapport 1. tertial 2019

Møtedato
28.05.2019

Saksfremstilling
Økonomirapport pr 300417 er vedlagt innkallingen.
Rapporten viser godt samsvar mellom regnskap og budsjett for alle inntektspostene. Det samme gjelder i all
hovedsak utgiftspostene. Administrasjonen vil holde ekstra fokus på strømutgifter og utvikling av denne
posten mot neste tertialrapport.
Totalt sett mener administrasjonen at det i denne fase ikke er nødvendig å gjøre tiltak i forhold til fellesrådets
økonomi. Vi vil likevel ha stort fokus på eventuelle avvik fram mot neste rapport.

Forslag til vedtak
Økonomirapporten tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

23.05.2019
15/00006
15/00006-043
411.2
Johannes Sørhaug

Saksnr
019/19

Sak
ØPK - Statusrapport fremdrift og økonomi

Saksfremstilling
ØSTRE PORSGRUNN KIRKE

Møtedato
28.05.2019

STATUSRAPPORT

Status

Grønn

Formål

Månedsrapport

Prosjektfase

Gjennomføringsfasen

Periode

April/Mai 2019

Prosjekteier (PE)

Johannes Sørhaug

Prosjektleder (PL)

Gjermund Kaupang/ Måns Davidson

Dato

16.05.2019

1. Overordnet status
Prosjektet er vedtatt i Fellesrådet 16.11.17 for oppstart av gjennomføringsfasen med en
forventet overlevering juni 2019.
2. Status i prosjektet
Prosjektet er nå 5 uker forsinket i forhold til opprinnelig plan. Hovedframdriftsplan er
revidert. Prosjektet er nå på plan i forhold til revidert framdrift.
Ny dato for overlevering er satt til 5. juli 2019. Dette er ikke tidskritisk i forhold til kunstnerisk
utsmykking, innflytting og planlagt innvielse.
Pr 15 mai gjenstår 6 ukers produksjon til at kirken er mekanisk ferdig.
Pågående arbeider er sluttføring av overflater innvendig samt utomhusarbeider og
trafikkarealer som må utføres i henhold til rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen.
Se detaljert månedsrapport fra Tor Entreprenør AS.
3. SHA
WSP innehar rollen som SHA-KU i gjennomføringsfasen. Det gås vernerunder på plassen
annen hver uke med deltakelse i framdriftsmøter. Det til nå registrert 57 stk. RUH.
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4. Usikkerhet
Produksjonen er nå i fase hvor det bygningsmessige i all vesentlig grad er ferdig, noe som
betyr at kontraktsleveransen til Tor Entreprenør er under kontroll. Den største usikkerheten
er endelige avklaringer på dispensasjonssøknader fra rekkefølgekrav i reguleringsplanen
og kravet til trekledning.
5. Økonomi
Det foreligger oppdatert prosjektregnskap for prosjektet. Rapport per 16.05.19 er vedlagt
denne månedsrapporten.
Sluttprognose for prosjektet er lik vedtatt korrigert budsjett. Det er ingen forhold så langt i
prosjektet som tilsier at vedtatt investeringsramme for prosjektet ikke vil kunne holdes.
Totalsum eks. mva
Mva.
Totalsum inkl. MVA.

Budsjett eks mva.
83 800 000
20 950 000
104 750 000

Fakturert
58 744 576
14 686 144
73 430 720

Gjenstående eks. mva.
25 055 424
6 263 856
31 319 280

Endringsvarsler og kontraktendringer
Viser til vedlagte endringslogg.
Det er pr 16.05.2019 registrert totalt kr 4 543 335 i endringer.
Av dette så er det lagt inn kr 277 500 som er varslet som anslåtte kostnader for diverse utomhus
arbeider og arbeider tilknyttet parkering og fortau som er pålagt prosjektet i
reguleringsbestemmelser.
Dette er kostnader som ikke er definert som kontraktsarbeider i beskrivelsen.
Det er også godkjent endringer fra arkitekt og rådgivere på kr. 701 212,Til sammen så vil maksimal belastning på posten reserver og marginer per 16.05.2019 utgjøre kr.
6 211 347 eks. mva. hvilket gir en gjenstående post for reserver og marginer på kr. 1 138 653 eks.
mva.
Dette betyr at prosjektet nå begynner å ta av det som er avsatt som byggherre reserven på kr
1 200 000 eks.mva. Denne reserven er avsatt som en sikkerhet for å kunne sluttføre prosjektet i
henhold til forutsetninger gitt av offentlige myndigheter.
Det lages en egen sak til fellesrådet i forhold til at prosjektet nå må benytte disse reservene til
avsluttende arbeider for sluttføring av prosjektet i henhold til offentlige tillatelser.
6. Framdrift
Framdriften ligger nå på plan i forhold til den revidert fremdriftsplanen.
7. Brukermedvirkning
Kirkestoler er bestilt.
Det er nå laget en rapport som svarer opp rom og funksjonsprogrammet for kirkestuen.
Bord til kirketorget er bestilt.
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8. Kommunikasjon og informasjon
Ingen spesielle fokusområder.
9. Kunstnerisk utsmykning
Kontrakt med kunstner er inngått. Arbeider med gjennomføringsplan og produksjonsplan
pågår. Kunstnerisk utsmykking vil etter planen bli utført og montert sommeren 2019.
10. Inventar og møbler
Arbeider med inventar og møbler vil bli ivaretatt av arkitekt og prosjektledelse. Forslaget
som ble presentert i april legges til grunn for det videre arbeidet. Endelig forslag
presenteres for Menighetsrådet og Fellesrådet før det sendes inn til godkjenning hos
biskopen.
Kirkestoler er bestilt, leveres ca 1 august
Bord til kirketorget er bestilt, levers ca 1 august.
11. Kirkeorgel
Kontrakt med orgelleverandør er inngått. Orgel vil bli levert i 2020.
12. Myndighetsforhold
Prosjektet har nødvendige godkjenninger fra Porsgrunn kommune og kulturdepartementet.
Krav til øvrige godkjenninger i plan og bygningsloven gjennomføres fortløpende.
Søknad til bispekontoret som vedrører orgel, liturgiske møbler og kunstnerisk utsmykking er
innsendt og er starks ferdig behandlet.
13. Annet
14. Vedlegg


Månedsrapport fra Tor Entreprenør AS – april 2019



Regnskapsrapport per 16.05.2019



Endringslogg per 16.05.2019

Forslag til vedtak
Statusrapporten tas til orientering

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

23.05.2019
15/00006
15/00006-042
411.2
Johannes Sørhaug

Saksnr
020/19

Sak
ØPK - Frigi byggherrereserven til prosjektet for sluttføring

Møtedato
28.05.2019

Saksfremstilling

SAK - FELLESRÅDET
ØPK – Frigi byggherrereserven til prosjektet for sluttføring
Saksnummer

Versjon
01

Møtedato
28.05.19

Dato
16.05.19

Godkjent av / dato
Gjermund Kaupang / 16.05.19

Forslag til beslutning
Prosjektet er nå inne i sluttfasen, og kontraktsarbeidene nærmer seg avslutning. I forbindelse med
avslutning av prosjektet så må det gjennomføres arbeider som sikrer at de forutsetninger som ligger til
grunn i offentlige tillatelser og reguleringsplan tilfredsstilles.
Prosjektet får råderett over midler avsatt som byggherre reserve i budsjettet i henhold til råd fra
Menighetsrådet og tidligere vedtak i fellesrådet. Reserven på kr 1 250 000 frigis til prosjektet for
sluttføring. Forutsetningen for bruk av disse midlene er de samme som for endringer for øvrig. Endringer
over kr 100 000 skal godkjennes av Fellesrådet.

Formål
Formålet med denne saken er å sikre at prosjektet sluttføres innfor tidsrammen og i henhold til offentlige tillatelser.

Sakutredning
Budsjett og finansiering
Prosjektet har et godkjent budsjett på NOK 83,60 mill. kr. eks. mva. etter den siste justeringen av budsjettet i
Fellesrådet mars 2019. Av dette utgjør kontrakten med Tor Entreprenør NOK 46,61 mill. kr. eks. mva.
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Finansiering fra Menighetsrådet er til sammen 11,15 mill. kr. som må ses opp mot innsamlede midler som kan
disponeres i prosjektet.

Anbefalinger
Prosjektet er nå inne i sluttfasen, og de frie prosjektreservene er brukt opp til endringer som er i tråd med
prosjektmandatet.
Det gjenstår fortsatt noen arbeider som ligger utenfor kontrakten, dette gjelder i all vesentlighet arbeider
relatert til krav gitt i offentlige godkjenninger og reguleringsplanen.
Grunnen til at dette ikke har vært en del av kontrakten er at omfanget av dette arbeidet ikke var avklart på
kontraktstidspunktet.
Med bakgrunn i dette anbefales det at reserver avsatt som Byggherre reserver frigis for sluttføring av
prosjektet.

Forslag til vedtak
Prosjektet får råderett over midler avsatt som byggherre reserve i budsjettet i henhold til råd fra
Menighetsrådet og tidligere vedtak i fellesrådet. Reserven på kr 1 250 000 frigis til prosjektet for
sluttføring. Forutsetningen for bruk av disse midlene er de samme som for endringer for øvrig. Endringer
over kr 100 000 skal godkjennes av Fellesrådet.

Møtebehandling

Vedtak
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