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DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd

Innkalling til møte
Du innkalles med dette til møte i
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Utvalg
19.03.2019
Møtedato
kl. 19:00
Møtetid
Kirkesjefens kontor
Møtested

Meld fra om eventuelt forfall.
Innkalte:
Jan Erik Langangen, 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 kaffe, te og kjeks i møtet.
Sakliste
Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte, 260219
Vedtakssaker
Sak 010/19 ØPK - Nye investeringer fra prioriteringslisten
Sak 011/19 ØPK - Liturgiske møbler
Orienteringssaker
 Status Østre Porsgrunn kirke
 Kort informasjon om arbeidet med revisjon av utleiereglement og arbeidsbeskrivelser
 Informasjon om ROS-analyse for Porsgrunn kommune. Høring.

Vel møtt!
3916 PORSGRUNN, Porsgrunn 14.03.2019

Gunnar Andersen
Leder
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Møtebok for Porsgrunn kirkelige fellesråd
26.02.2019
kl. 18:00
Kirkesjefens kontor

Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

Tilstede:
Gunnar Andersen, Marita Bruun, Birger Giskehaug, Berit Klevjer, John Sanden og Liv Jettestuen.
Meldt forfall:
Jan Erik Langangen.
Måns Davidsson fra WSP var tilstede under møtebehandlingen av sak 006/19.
Fra administrasjonen møtte Johannes Sørhaug og Kerstin 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.

Saker

Innkalling og møtebok fra møtet 29.01.2019.
Innkallingen ble godkjent. Møteboken ble godkjent og signert.

Sak 006/19 ØPK - Regnskap og godkjente endringer pr februar 2019

Møtebehandling
Prosjektleder redegjorde for fremdriften. Det vil bli sendt søknad til biskopen for kirke stoler,
kunstneriske utsmykning og liturgiske møbler så snart det er tatt stilling til forslagene. Prosjektleder
gjennomgikk endringsmeldingene og punkt 4 i forslag til vedtak ble satt i bero inntil det er
behandlet og finansieringen er godkjent.
Vedtak:
1. Status på prosjektregnskap og budsjett tas til orientering.
2. Endringskrav 33 på kr. 283 069,- tilknyttet mengdejustering av utvendige flis godkjennes.
3. Endringskrav 29 på kr. 335 155,28,- tilknyttet regulerbar post for stålmengder godkjennes.

Sak 007/19 Årsregnskap 2018

Møtebehandling
Regnskapet ble gjennomgått. Det ble videre drøftet å redusere antall fond som er avsatt av fellesrådet. Videre
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ble det vedtatt å bruke fond brannsikring til tiltak i Vestre kirke, da brannsikringen er finansiert.

Vedtak:
Fellesrådet vedtok regnskapet for 2018 slik det ble fremlagt. Regnskapet for 2018 viste et negativt
netto driftsresultat og regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr 154.593. Underskuddet ble
vedtatt dekket ved bruk av disposisjonsfond.
Investeringsregnskapet viser et udekket beløp (underskudd) på kr 71.679. Dette ble vedtatt dekket
ved bruk av disposisjonsfond.
25699110 Fond samlokalisering og 25199109 Fond utstyr fellesrådets adm. overføres til 25699109
Generelt disposisjonsfond.
25599004 Bundet fond brannsikring Vestre vedtas å bruke til utsyr i Vestre krk.

Sak 008/19 Årsmelding 2018

Møtebehandling
Årsmeldingen ble gjennomgått. Noen få endringer og tilføyelser.

Vedtak:
Fellesrådet godkjente Årsmelding 2018 med de justeringer som kom frem i møte.

Sak 009/19 Møtegodtgjørelse for fellesråd og underutvalg, revidering 2019

Møtebehandling
Saken ble gjennomgått.

Vedtak:
Fellesrådet vedtok satsene slik det fremkom i saken.
Orienteringssaker
Kirkesjefen orienterte om innspill fra Høyres eldreråd i forbindelse med utbyggingsplanene i Eidanger
sandtak. Forslag til nye utleiesatser for kirkene forsøkes utarbeidet til møte i april og sendes menighetsrådene
til uttalelse i forkant.
Prosten orienterte om at hun følte seg godt mottatt i alle staber og sammenhenger og roste alle flotte
medarbeiderne i kirken. Og at vi var mange ulike personer som skapte et mangfold i menighetene.
Leder orienterte om det ville bli en aktiv høst i den nye kirken og behov for å planlegge hvordan det kan
løses. Viktige avklaringer i forbindelse med kirkebygget er: fasadeveggen mot øst og forprosjektet for
kirkestua.
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For Porsgrunn kirkelige fellesråd
Kerstin Aas
Administrasjonsleder

Gunnar Andersen
Leder

Marita Bruun
Nest leder

Birger Giskehaug
Medlem

John Sanden
Medlem

Liv Jettestuen
Medlem

Berit Klevjer
Varamedlem
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

14.03.2019
15/00006
15/00006-039
411.2
Johannes Sørhaug

Saksnr
010/19

Sak
ØPK - Nye investeringer fra prioriteringslisten

Møtedato
19.03.2019

Saksfremstilling

SAK - FELLESRÅDET
ØPK – Nye investeringer fra prioriteringslisten
Saksnummer

Versjon
01

Møtedato
19.03.19

Dato
11.03.19

Godkjent av / dato
Måns Davidson / 11.03.19

Forslag til beslutning
1. Oppgradert utomhusanlegg med en kostnadsramme på 580 000,- eks. mva. medtas i
prosjektet som en ny investering etter råd fra Menighetsrådet 05.03.19. Oppgraderingen
finansieres ved å omdisponere midler i budsjettet som er satt av til lydanlegg for å
iverksette rask bestilling av utomhusarbeidene.
2. Skapinnredning i sakristiet med en kostnadsramme på 75 000,- eks. mva. medtas i
prosjektet som en ny investering etter råd fra Menighetsrådet 05.03.19. Oppgraderingen
finansieres ved å øke egenfinsieringen fra menigheten med tilsvarende beløp.
3. Oppgradert lydanlegg med en kostnadsramme på ca. 600 000,- settes på vent i prosjektet
og settes på prioriteringslisten etter råd fra Menighetsrådet 05.03.19. Denne investeringen
tas opp til en ny vurdering av Menighetsrådet og Fellesrådet på et senere tidspunkt i
prosjektet. Finansiering foreligger i form av innsamlede midler.

Råd fra Meninghetsrådet 05.03.19
1. Oppgradert utomhusanlegg med en kostnadsramme på 580 000,- eks. mva. anbefales
medtatt i prosjektet som en ny investering. Oppgraderingen finansieres ved å omdisponere
midler i budsjettet som er satt av til lydanlegg.
2. Skapinnredning i sakristiet med en kostnadsramme på 75 000,- eks. mva. anbefales
medtatt i prosjektet som en ny investering. Oppgraderingen finansieres ved å øke
egenfinsieringen fra menigheten med tilsvarende beløp.
3. Oppgradert lydanlegg med en kostnadsramme på ca. 600 000,- anbefales satt på vent i
prosjektet og settes på prioriteringslisten. Denne investeringen tas opp til en ny vurdering
av Menighetsrådet og Fellesrådet på et senere tidspunkt i prosjektet. Finansiering foreligger
i form av innsamlede midler.
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Formål
Formålet med denne saken er å avklare om investeringer som ved vedtak av forprosjekt oppstart av
byggearbeider ble tatt ut av prosjektet skal medtas i prosjektet.

Sakutredning
Budsjett og finansiering
Prosjektet har et godkjent budsjett på NOK 83,15 mill. kr. eks. mva. etter den siste justeringen av
budsjettet i Fellesrådet oktober 2018. Av dette utgjør kontrakten med Tor Entreprenør NOK 46,61
mill. kr. eks. mva.

Prosjektet har følgende gjeldende finansieringsplan
Post
Forsikringsoppgjør
Finansinntekter
Egenfinansiering menigheten
Støtte kirkeorgel
Støtte kirkeklokker
Fond fra kirkestua
Kommunal støtte
FINANSIERINGSRAMME EKS. MVA.
Mva. kompensasjon
FINANSIERINGSRAMME INKL. MVA.

Finansiering 29.10.18
54,00
3,50
3,70
5,00
0,95
1,00
15,00
83,15
20,75
103,90

Finansiering fra Menighetsrådet er til sammen 10,65 mill. kr. som må ses opp mot innsamlede
midler som kan disponeres i prosjektet.
Prioriteringsliste og nye investeringer
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I forbindelse med at Fellesrådet vedtok oppstart av byggearbeider ble det etablert en
prioriteringsliste for å beslutte hvilke investeringer som kunne medtas i prosjektet innenfor den
gjeldende budsjettrammen på dette tidspunktet. Prioriteringene vises i tabellen under.

Glassvegger, kirkeklokker, og kirkeorgel er en del av prosjektet. Det er forberedt for
pendelbelysning, men selve pendelarmaturene er tatt ut av prosjektet etter tidligere beslutning i
Menighetsrådet og Fellesrådet.







Det er nå aktuelt å ta med skapinnredning i sakristiet med en tilleggskostnad på 75 000,- eks. mva.
Det haster med en beslutning hvis denne innredningen skal kunne leveres sammen med
kjøkkeninnredning. Skapinnredning kan leveres på et senere tidspunkt i prosjektet, men med stor
sannsynlighet til en høyere pris og med større bygningsmessige konsekvenser for prosjektet.
Miksepult er ikke drøftet som en ny innvestering på dette tidspunktet. Miksepult er en uavhengig
leveranse som kan bestilles senere.
Det er nå aktuelt å investere i et oppgradert utomhusanlegg, med smågatestein. Dette har en
tilleggskostnad på 580 000,- eks.mva. Det haster med en beslutning hvis oppgradering av
utomhusanlegget skal kunne leveres nå. Det er svært gunstig å gjøre dette nå med tanke på
markedssituasjonen og sammen med nedrigging på byggeplassen. Utomhusanlegg kan leveres på
et senere tidspunkt i prosjektet, men med stor sannsynlighet til en vesentlig høyere pris og med
større bygningsmessige konsekvenser for prosjektet.
Støttemur på utsiden av kirkestua er ikke drøftet som en ny innvestering på dette tidspunktet. Det
haster med en beslutning hvis oppgradering av utomhusanlegget skal kunne leveres nå. Det er
svært gunstig å gjøre dette nå med tanke på markedssituasjonen og sammen med nedrigging på
byggeplassen. Utomhusanlegg kan leveres på et senere tidspunkt i prosjektet, men med stor
sannsynlighet til en vesentlig høyere pris og med større bygningsmessige konsekvenser for
prosjektet.

Anbefalinger
Det er i prosjektet ikke tilstrekkelige reserver for å kunne gjøre nye investeringer. Det gjenstår 4 måneder til
overlevering av kirkeprosjektet, og 6 måneder til innvielse av den nye kirken. For å håndtere gjenstående
risikoer i prosjektet må den gjenstående reserven prioriteres til det som allerede er inne i prosjektet.
Under forutsetning at det finnes innsamlede midler til rådighet i menigheten anbefales det å gjøre nye
investeringer i skapinnredning i sakristiet og i oppgradert utomhusanlegg. Grunnen til at dette anbefales er at
tidspunktet er gunstig i forhold til andre leveranser på byggeplassen og prisnivået på tilleggsinvesteringene
dette gir. Disse investeringene vil med stor sannsynlighet ha en vesentlig høyere kostnad hvis dette gjøres
på et senere tidspunkt.
Finansiering av de nye investeringene er vurdert på selvstendig grunnlag av Menighetsrådet som har gitt råd
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om å ta de nye investeringene inn i prosjektet. Etter råd fra Menighetsrådet foreligger det finansiering med
innsamlede midler til å ta inn lydanlegg i prosjektet på et senere tidspunkt, og finansiere inventar i sakristiet.
I forhold til prosjektets likviditet er det avgjørende at disse midlene nå overføres til Fellesrådets kontor for å
kunne disponeres fritt.
For å kunne finansiere de nye investeringene kan midler i prosjektet omdisponeres. Det har vært drøftet å
omdisponere budsjetterte midler til lydanlegg (samlet ca. 600 000,- eks. mva.) som kan benyttes til nye
investeringer på nåværende tidspunkt. Det oppgraderte lydanlegget er ikke bestilt ennå, og har en
forholdsvis kort leveringstid. Dette gir en annen finansierings- og prioriteringsliste på kort sikt, som kan løses
med hjelp av innsamlede midler.

Kirkesjefen er gjort kjent med at det jobbes med å få til et vedtak i menighetsrådet før
fellesrådsmøtet som sikrer finansiering med nye innsamlede midler av punkt 1 og 2 i forslag til
vedtak. Dersom dette kommer på plass så faller punkt 3 i forslag til vedtak bort.

Forslag til vedtak
1. Oppgradert utomhusanlegg med en kostnadsramme på 580 000,- eks. mva. medtas i
prosjektet som en ny investering etter råd fra Menighetsrådet 05.03.19. Oppgraderingen
finansieres ved å omdisponere midler i budsjettet som er satt av til lydanlegg for å
iverksette rask bestilling av utomhusarbeidene.
2. Skapinnredning i sakristiet med en kostnadsramme på 75 000,- eks. mva. medtas i
prosjektet som en ny investering etter råd fra Menighetsrådet 05.03.19. Oppgraderingen
finansieres ved å øke egenfinsieringen fra menigheten med tilsvarende beløp.
3. Oppgradert lydanlegg med en kostnadsramme på ca. 600 000,- settes på vent i prosjektet
og settes på prioriteringslisten etter råd fra Menighetsrådet 05.03.19. Denne investeringen
tas opp til en ny vurdering av Menighetsrådet og Fellesrådet på et senere tidspunkt i
prosjektet. Finansiering foreligger i form av innsamlede midler.

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

14.03.2019
15/00006
15/00006-040
411.2
Johannes Sørhaug

Saksnr
011/19

Sak
ØPK - Liturgiske møbler

Møtedato
19.03.2019

Saksfremstilling

SAK - FELLESRÅDET
ØPK – Liturgiske møbler
Saksnummer

Versjon
01

Møtedato
19.03.19

Dato
11.03.19

Godkjent av / dato
Måns Davidson / 11.03.19

Forslag til beslutning
1. Kirkestol, avklart og besluttet desember 2018, legges til grunn for søknaden til biskopen etter råd fra
Menighetsrådet 12.12.18.
2. Kunstnerisk utsmykking. Selve alterutsmykkingen (fondveggen) er en tidligere anskaffelse og er
presentert for Menighetsrådet april 2018.
3. Liturgiske møbler-alter, sidealter, døpefont, lesepult, prosesjonskors, presentert for Menighetsrådet
april 2018 og menighetsfesten februar 2019, legges til grunn for søknaden til biskopen etter råd fra
Menighetsrådet 05.03.19.
4. Menighetsrådet gis fullmakt til å godkjenne bearbeidet løsning av knefall før søknad til biskopen
sendes.

Råd fra Meninghetsrådet 05.03.19
1. Kirkestol, avklart og besluttet desember 2018, legges til grunn for søknaden til biskopen.
2. Liturgiske møbler-alter, sidealter, døpefont, lesepult, prosesjonskors, presentert for Menighetsrådet
april 2018 og menighetsfesten februar 2019, legges til grunn for søknaden til biskopen.
3. Knefall godkjennes særskilt av Menighetsrådet før søknad til biskopen sendes.
4. Kunstnerisk utsmykking, tidligere anskaffelse og presentert for Menighetsrådet april 2018. Det er
foreslått kunstnerisk utsmykking også av bønnekapell og dåpssakristi som ble presentert på
menighetsfesten februar 2019. Dette forslaget blir behandlet av menighetsrådet 26. mars.

Formål
Formålet med denne saken er å avklare grunnlaget for søknaden til biskopen om kunstnerisk
utsmykking, liturgiske møbler og kirkestoler.
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Sakutredning
Liturgiske møbler
Utforming av liturgiske møbler ble presentert på menighetsfesten 27. februar 2019. Disse forslagene
fra arkitekt og kunstner er forslag som anbefales å legges til grunn for søknaden til biskopen som
skal sendes medio mars. Søknad til biskopen krever tilslutning fra Menighetsrådet og Fellesrådet før
den sendes til godkjenning.
Søknaden gjelder følgende elementer:






Kirkestol (avklart og besluttet desember 2018)
Liturgiske møbler-alter, sidealter, døpefont, lesepult, prosesjonskors, knefall (presentert for
Menighetsrådet april 2018 og menighetsfesten februar 2019)
Knefall (medtatt som budsjettpost, foreligger ikke utforming)
Kunstnerisk utsmykking (tidligere anskaffelse) og presentert for Menighetsrådet april 2018
Kunstnerisk utsmykking av bønnekapell og dåpssakristi som ble presentert på menighetsfesten
februar 2019. Dette forslaget blir behandlet av menighetsrådet 26. mars

Godkjenning av disse elementene betyr en godkjenning for å sende søknad, men ikke en
godkjenning til bestilling og produksjon. Dette kan først gjøres etter at det foreligger skriftlig
godkjenning fra biskopen.
Det forutsettes at leveransen kan gjøres innenfor gjeldende delbudsjett for løst inventar.
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ØPK-LØST INVENTAR-251018
Alter
Prekestol
Døpefont
Knefall
Prosesjonskors
Stativ bibel
Klokker
Sidealter
Utvikling arkitekt
SUM LITURGISKE MØBLER

120 000
90 000
90 000
100 000
40 000
0
0
100 000
120 000
660 000

Bord kirketorg
Møtebord sakristi
Innredning lager/sakristi
Bistand arkitekt
SUM MØBLER

80 000
20 000
20 000
10 000
130 000

SUM LØST INVENTAR

790 000

Kirkestoler
SUM KIRKESTOLER

1 250 000
1 250 000

SUM KIRKESTOLER

1 250 000

BUDSJETT LØST INVENTAR

2 040 000

Opsjon lystenningsglobe

50 000

BUDSJETT LØST INVENTAR INKL OPSJON

2 090 000

Reserve

80 000

INVESTERINGSRAMME LØST INVENTAR

2 170 000

Løsning av knefall ikke på nåværende tidspunkt. Disse vil bli presentert for Meninghetsrådet for en
særskilt godkjenning før søknad til biskopen sendes.
Forslag til vedtak
1. Kirkestol, avklart og besluttet desember 2018, legges til grunn for søknaden til biskopen etter råd fra
Menighetsrådet 12.12.18.
2. Kunstnerisk utsmykking. Selve alterutsmykkingen (fondveggen) er en tidligere anskaffelse og er
presentert for Menighetsrådet april 2018.
3. Liturgiske møbler-alter, sidealter, døpefont, lesepult, prosesjonskors, presentert for Menighetsrådet
april 2018 og menighetsfesten februar 2019, legges til grunn for søknaden til biskopen etter råd fra
Menighetsrådet 05.03.19.
4. Menighetsrådet gis fullmakt til å godkjenne bearbeidet løsning av knefall før søknad til biskopen
sendes.

Møtebehandling

Vedtak
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