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1.0 Innledning
1.1. Sammendrag

Leder av Fellesrådet i 2017 har vært Hallvard Kristian Ripegutu og nestleder Magne
Myrvang. Geir Arild Tønnessen har møtt på fellesrådet som politisk representant fra
kommunen. Gunnar Thelin ble konstituert prost fra 01.01.17
Av større saker har Fellesrådet arbeidet videre med kontraktinngåelse med orgelfirmaet Karl
Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt GMBH for restaureringen av orgelet i Skien kirke.
Arbeidet starter høsten 2018 og arbeidet som skal foregå i Skien kirke vil pågå fra februar til
juli 2019. Prosjektet er fullfinansiert.
Lie kirkegård ble gjenåpnet 12.09.17 og ordfører Hedda Foss Five foretok den offisielle
snorklippingen.
Gravplassen har fått en egen gravminneutstilling hvor flere gamle gravminner fra gamle
Lunde kirkegård er utstilt. Disse er sentralt satt opp midt på gravplassen. I tillegg er det
tilrettelagt for et felles urnefelt, kalt navnet minnelund. Dette er det første i sitt slag i Skien og
er allerede tatt i bruk av flere innbyggere i Skien. Det er i 2017 arrangert flere
kirkegårdsvandringer på denne gravplassen.
Diakonimedarbeider Siri Seltveit Danielsen har utarbeidet en kartleggingsrapport
over det diakonale arbeidet i Den norske kirkes åtte menigheter i Skien. Alle
bystyremedlemmene er orientert om rapporten.
Underlaget for søknaden til utvidelsen og ny driftsavdeling på Gjerpen kirkegård ble
oversendt administrasjonen rett før nyttår og er sendt biskopen for godkjenning. Når
godkjenningen er på plass vil arbeidet med detaljprosjekteringen settes i gang.
Utvendig sørvegg på Gjerpen kirke er rehabilitert for ca. 1,3 millioner. Arbeidet er utført på
grunn av utfordringer med fuktgjennomtrening på denne veggen. Det er i løpet av 2017
oppdaget slike utfordringer på sørveggen på Borgestad kirke. Dette rehabiliteringsarbeidet vil
starte opp i 2018.
Den 31.10.17 ble det arrangert en reformasjonsgudstjeneste i Gjerpen kirke med fokus på 500
års markeringen for Lutherjubileet.
Bispevisitas ble i perioden 26.09.17 til 1.10.17 utført i Borgestad og Skien menigheter.
Bispevisitasen ble avsluttet med en gudstjeneste i Skien kirke.
Agder og Telemark bispedømmeråd har vedtatt at menighetene Kilebygda og Solum skal slås
sammen fra 01.01.18. Det nye soknet skal hete Kilebygda og Solum sokn.
Arbeidet med sprinkling av Gjerpen kirke startet høsten 2017 og avsluttes våren 2018.
Ansvaret for kirkebygg, anlegg og drift gir store økonomiske utfordringer for Skien kirkelige
fellesråd. Takket være godt samarbeid med Skien kommune løses oppgavene på en god måte.

Skien kirkelige fellesråd 28.02.18
Hallvard Kristian Ripegutu
Leder
Skien kirkelige fellesråd, Tlf. 35 58 11 80
www.skien.kirken.no

Jorunn Fliid
Kirkeverge
3

2.0 Hovedmål
Det lovmessige grunnlaget for Fellesrådets drift er i hovedsak Kirkeloven og Gravferdsloven.
Soknet er den grunnleggende enhet i Den norske kirke. Menighetsråd og fellesråd opptrer på vegne
av soknet. Menighetsrådet har ansvar for å vekke og nære det kristelige liv og innarbeide/utvikle
undervisning, diakoni og kirkemusikk i soknet. Fellesrådet er forvaltningsorgan for soknet når det
gjelder økonomi, personell, planlegging, eiendoms- og kirkegårdsdrift. Fellesrådet er sammensatt av
representanter fra menighetsrådene, Skien kommune og geistlig utnevnt representant av biskopen i
Agder og Telemark. Selv om ansvarsfordelingen mellom menighetsråd og fellesråd er tydelig, er
det nødvendig med stor grad av samspill mellom rådene.
Skien kirkelige fellesråd er gravferdsforvalter for alle innbyggere i Skien kommune.
2.1. Sentralt har kirken følgende hovedmål
Den norske kirke skal være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. Som
folkekirke skal den favne mennesker i alle aldre og ulike livssituasjoner, slik at alle - kvinner og
menn, barn og unge - kan kjenne tilhørighet til kirken og få del i kirkens forkynnelse, opplæring,
omsorg og fellesskap. Kirken skal gjennom sin kultur- og tradisjonsbærende rolle bidra til at det
kristne verdigrunnlag og vår felles kulturarv holdes levende i det enkelte lokalsamfunn og i
storsamfunnet.

2.2. Lokalt har fellesrådet vedtatt følgende hovedmål
Fellesrådet skal bidra til å forvalte inntekter og formue på beste måte for kirken lokalt og bidra til
mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen. Rådet skal fremme samarbeid mellom
menighetsrådene og drive en aktiv personalpolitikk, samt sørge for at kirker og kirkegårder holdes i
lovlig stand og orden.
Fellesrådet skal sørge for at kirkene har nødvendig bemanning og tilstrekkelig utstyr slik at
forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger kan avvikles på en tilfredsstillende måte.
Fellesrådet skal i samarbeid med kommunen sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig
gravplassareal i kommunen.
2.3. Kirke - kommune – felles ansvar, ulike oppgaver
Den norske kirke i Skien består av åtte sokn i 2017:
 Borgestad
 Gimsøy og Nenset
 Gjerpen
 Gulset og Skotfoss
 Kilebygda
 Melum
 Skien
 Solum
Agder og Telemark Bispedømmeråd har vedtatt en sammenslåing av Kilebygda og Solum sokn fra
01.01.18 Fra denne datoen vil det derfor være 7 sokn i Skien.
Kommunens økonomiske ansvar for kirken er regulert gjennom en rekke bestemmelser, hvorav de
viktigste områdene er kirker, gravplassareal og kirkelige stillinger.
Skien kirkelige fellesråd, Tlf. 35 58 11 80
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Det kirkelige fellesråd har ansvaret for den lokale kirkeforvaltningen med hensyn til bl.a. kirker,
gravplasser og kirkelige stillinger. Kirkelovens § 15 definerer omfanget og innholdet av de
rammebetingelsene kommunene har ansvaret for. Hvordan den kirkelige virksomheten tilrettelegges
og innhold bestemmes, er et ansvar for kirkens organer. Samarbeidet mellom kirken og kommunen
ivaretas gjennom kontaktutvalget og ved at kommunen har oppnevnt en fast representant i
fellesrådet.
Staten bidrar med finansiering av kateketer, diakoner og trosopplæringsstillinger. I tillegg bidrar
menighetene med betydelig egenkapital og egeninnsats for å realisere ulike prosjekter og lønn til
egne tilsatte.

Gjerpen kirke i novemberlys

Skien kirkelige fellesråd, Tlf. 35 58 11 80
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3.0 Årsstatistikk
3.1 Kirkelig årsstatistikk i Skien 2017
Det føres statistikk over all virksomhet i våre menigheter og det er menighetsrådet og
kirkebokførende prest som er ansvarlig for utfyllingen av aktiviteten i menigheten.
Utdrag fra statistikken viser følgende tall for de siste 4 år.

2014
38 829

2015
37 580

2016
37 154

2017
36 918

72 %

70 %

68 %

68 %

15
105

34
133

34
347

35
142

308
55 %

305
58 %

310
59%

266
49 %

82

75

69

74

Konfirmanter
Konfirmanter i % av 15-åringer medlemmer.
Konfirmanter i % av 15-åringer totalt i Skien

284
67 %
43 %

327
80 %
49 %

322
83 %
48 %

281
77 %
44 %

Gravferd m/prest fra Den norske kirke i Skien
Gravlegging kirkegård

396
473

446
539

399
477

400
505

468
45 438
92
59
7 424

454
45 992
101
77
8 951

457
44 039
96
55
7 642

443
40 961
92
49
8 767

22
425

25
456

21
412

21
383

Totalt innsamlede midler/gaver
Herav til andre, i %

3 321 915
31 %

4 637 037
23 %

3 513 397
29 %

3 506 618
29 %

Offer/kollekt i kirkene
Herav til andre, i %

1 341 835
60 %

1 414 560
54 %

1 376 349
55 %

1 370 231
55 %

874 414

895 811

929 212

889 200

Ant. Medlemmer
Medlemmer i % av befolkning i Skien
Innmeldt i Den norske kirke
Utmeldt av Den norske kirke
Døpte
Døpte, bosatt i Skien, i % av alle fødte
Inngått ekteskap

Gudstjeneste på søn- og helligdager
Antall deltakere
Gjennomsnittlig antall deltakere
Andre gudstjenester/møter
Antall deltakere
Kor/musikkgrupper.
Antall deltakere

Givertjeneste i menighetene
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4.0 Økonomi
Regnskapsmessig resultat i 2017 ble et totalt merforbruk på kr 29.901,80 som fremgår av et
mindreforbruk i driftsregnskapet på kr 31.410,56 og et merforbruk i investeringsregnskapet
på kr 61.311,64
4.1 Driftsresultat, driftsregnskapet
Regnskap 2017 inntekter
Oversikt inntekter, sum alle formål: administrasjon, kirker, kirkegård, andre formål.

0%

Brukerbetaling, salg, avgifter og
leieinntekter

15 %

Refusjoner/overføringer

52 %

Kalkulatorisk inntekt ved
kommunal tjenesteytingsavtale

27 %

Statlige tilskudd

5%

Rammeoverføring/tilskudd fra egen
kommune

1%

Andre tilskudd, gaver, innsamlede
midler

Regnskap 2017

Budsjett 2017 Regnskap 2016

Driftsinntekter
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter
Salg av driftsmidler/fast eiendom
Refusjoner/overføringer
Kalkulatorisk inntekt ved kommunal
tjenesteytingsavtale
Statlige
tilskudd
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler

7 749 846
0
14 093 357

7 367 642
0
13 794 652

7 450 880
0
17 380 203

701 000

683 500

683 500

2 810 303
26 978 417
0
78 684

2 866 000
26 627 000
0
56 357

2 794 000
24 953 000
0
85 506

52 411 607

51 395 151

53 347 090

184 626

150 000

188 239

1 041 317
484 019

1 060 000
484 019

1 059 471
229 970

243 047

243 047

0

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Motpost avskrivninger
Bruk av udisponert fra tidligere år
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundnefond

Sum inntekter
Skien kirkelige fellesråd, Tlf. 35 58 11 80
www.skien.kirken.no
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929 695

353 120

2 616 709

2 866 761

1 830 800

55 028 316

54 261 913

55 177 890
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Kommentarer på vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett inntekter 2017
Brukerbetaling/salgsinntekter:

Avvik merinntekt kr 382.204,Skyldes vesentlig festeavgift, kremasjonsavgift og annen
krematorieinntekt.

Refusjonsinntekter:

Avvik merinntekt kr 298.705,Skyldes vesentlig sykelønnsrefusjon, refusjon MR ansatte.

Tjenesteytingsavtale

Avvik merinntekt kr 17.500,Skyldes prisjustering på tjenesteyting.

Statlige tilskudd:

Avvik mindreinntekt 55.697,Skyldes midler fra NAV budsjettert som refusjon, ført som
tilskudd

Kommunale tilskudd:

Avvik merinntekt 351.417,Skyldes kommunalt tilskudd til et driftsprosjekt

Andre tilskudd, gaver:

Avvik merinntekt kr 22.327,Skyldes vesentlig offer trosopplæring og prosti. Avsluttede
stell m/fond

Finansinntekter:

Avvik mindreinntekt kr 250.052,Skyldes vesentlig bruk av bundet fond og avskrivninger
fratrukket økt renteinntekt og valuta gevinst

Skien kirkelige fellesråd, Tlf. 35 58 11 80
www.skien.kirken.no
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Regnskap 2017 utgifter
Oversikt utgifter, sum alle formål: administrasjon, kirker, kirkegård, andre formål

1%

7%

Lønn og sosiale utgifter

1%
26 %

Kjøp av varer og tjenester

Refusjoner/overføringer

65 %

Kalkulatorisk utgift ved kommunal
tjenesteytingsavtale
Tilskudd og gaver

Regnskap 2017

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Lønn og sosiale utgifter

33 935 020

34 530 623

38 953 414

Kjøp av varer og tjenester

13 730 538

12 786 317

9 646 445

3 509 375

3 211 810

1 936 394

Kalkulatorisk utgift ved kommunal tjenesteytingsavtale

701 000

683 500

683 500

Tilskudd og gaver

697 762

689 253

750 199

52 573 694

51 901 502

51 969 951

1 249

0

0

Avdrag på lån

0

0

0

Utlån, kjøp aksje, andeler o.l.

0

0

0

1 041 317

1 060 000

1 059 471

0

0

0

Avsatt til disposisjonsfond

484 019

484 019

229 970

Avsatt til bundnefond

123 856

43 621

194 178

Overført til investeringsregnskapet

772 770

772 770

1 240 300

2 423 212

2 360 410

2 723 919

54 996 906

54 261 913

54 693 870

-31 411

0

-484 019

Driftsutgifter

Refusjoner/overføringer

Finansutgifter
Renteutgifter og lånekostnader

Avskrivninger
Avsatt til dekning fra tidligere år

Sum utgifter

Merforbruk (+) / mindreforbruk(-)

Skien kirkelige fellesråd, Tlf. 35 58 11 80
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Kommentarer på vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett utgifter 2017
Lønn:

Avvik mindreforbruk kr 595.603,Skyldes vesentlig menighetsrådsansatte, vikarer ved sykefravær,
pensjonskostnader inkl. arbeidsgiver avgift.

Kjøp av varer og tjenester: Avvik merforbruk kr 944.221,Skyldes vesentlig økte krematoriekostnader, stillingsannonser, strøm
og vedlikehold maskiner.
Refusjoner/overføringer:

Avvik merforbruk kr297.565,Skyldes vesentlig tilbakeføring pensjonstilskudd til kommunen og
mva kompensasjon.

Tjenesteytingsavtale:

Avvik merforbruk kr 17.500,Skyldes prisjustering på tjenesteyting.

Finansutgifter:

Avvik merforbruk kr 62.802,Skyldes vesentlig avsetning til bundet fond og avskrivninger.

Skien kirkelige fellesråd, Tlf. 35 58 11 80
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4.2 Investering regnskap 2017
Årets finansieringsbehov

Regnskap 2017 Budsjett 2017

Investeringer i anleggsmidler

Regnskap 2016

2 678 500

22 638 108

6 895 874

Kalkulatorisk utgift ved kommunal tjenesteytingsavtale

0

0

0

Renteutgifter, låneomkostninger

0

0

0

Avdrag på lån (ekstraordinært)

0

0

0

Utlån, kjøp aksjer, andeler o.l.

0

0

0

4 763 065

243 047

30 853

7 441 565

22 881 155

6 926 727

Avsetninger

Finansiert slik

Regnskap 2017

Budsjett 2016

Regnskap 2016

Bruk av lånemidler

0

0

0

Inntekter fra salg av driftsmidler/fasteiendom

0

0

0

542 015

4 158 020

1 384 025

Refusjoner
Kalkulatorisk inntekt ved kommunal
tjenesteytingsavtale
Tilskudd til investeringer
Mottatte avdrag på lån (ekstraord.)
Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av avsetninger

Udekket/Udisponert

0

0

0

5 965 468

17 850 365

3 727 103

0

0

0

772 770

772 770

1 240 300

100 000

100 000

332 252

7 380 253

22 881 155

6 683 679

61 312

0

243 047

Kommentarer på vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett i investering 2017
Investering i anleggsmidler:

Avvik mindreforbruk kr 19.959.608,Skyldes vesentlig mindreforbruk i forbindelse med prosjekter
som er pågående og prosjekter som ble startet opp på høsten
2017. Gjelder prosjektene utvidelse Gjerpen kirkegård,
sprinkling Gjerpen kirke, sprinkling Skien kirke, sprinkling
Solum kirke, renovering orgel Skien kirke og fullføring av
renovering Lie kirkegård.

Avsetninger:

Avvik merforbruk kr 4.520.018,Skyldes avsetning til bundet fond av tilskudd til
orgelrestaurering, sprinkling og utvidelse kirkegård.

Refusjoner:

Avvik mindreinntekt kr 3.616.005,Skyldes mva kompensasjon.

Tilskudd til investeringer:

Avvik mindreinntekt kr 11.884.897,Skyldes vesentlig tilskudd fra kommunen til prosjektene som
hentes inn ettersom kostnadene påløper, og gave til renovering
orgel Skien kirke.

Skien kirkelige fellesråd, Tlf. 35 58 11 80
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4.3 Balanse regnskap 2017

Balanserapport pr 31.desember 2017
2017

2016

Faste eiendommer kirker, kirkegård, velferdsbygg
Utstyr maskiner og transportmidler

29 379 911
2 880 657

28 723 494
1 096 492

Sum anleggsmidler

32 260 567

29 819 986

1 902 451
2 000

4 042 312
2 000

815 035

253 625

113 226
13 054 365
3 710 812
811 940
20 409 829

273 130
7 915 270
3 770 303
1 140 225
17 396 865

52 670 396

47 216 851

1 600 616

1 359 644

113 226
1 809 494
78 653
130 431
36 848
1 629
0
362 544
116 219
1 966 000
150 538
1 951 000
31 411
-61 312
32 260 567
40 670 488

78 735
2 318 494
140 459
130 431
40 377
1 629
100 000
0
26 283
0
0
0
484 019
-243 047
29 819 986
34 257 010

Eiendeler
Anleggsmidler

Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer
Kasse
Bank faktura innbetaling
Bank fond forskjønnelse kirkegårder
Driftskonto
Fondskonto stell av grav
Skattetrekk
Sum omløpsmidler

Sum Eiendeler
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Disposisjonsfond
Bundetfond drift forskjønnelse kirkegårder
Bundetfond drift Skien kirke - fasade
Bundetfond drift trosopplæring
Bundetfond drift brannforebyggende tiltak
Bundetfond drift Skien prosti
Bundetfond drift tilskudd
Ubundetfond invest
Bundetfond invest utvidelse Gjerpen kirkegård
Bundetfond invest renovering orgel Skien kirke
Bundetfond invest sprinkling Skien kirke
Bundetfond invest sprinkling Gjerpen kirke
Bundetfond invest sprinkling Solum kirke
Regnskapsmessig mindreforbruk
Udekket i investeringsregnskapet
Kapitalkonto (motpost til anleggsmidler)
Sum egenkapital
Gjeld kortsiktig

Annen kortsiktig gjeld

12 122 532

12 959 840

Sum gjeld

12 122 532

12 959 840

52 670 396

47 216 851

Sum egenkapital og gjeld

Skien kirkelige fellesråd, Tlf. 35 58 11 80
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5.0 Administrasjonen
5.1 Skien kirkelige fellesråd
I 2017 bestod fellesrådet av følgende personer:
Menighet
Medlemmer
Borgestad
Knut Willy Olsen
Gimsøy/Nenset
Magne Myrvang
Gjerpen
Bjørn Erik Høgseth
Gulset og Skotfoss
Liv Marie Pettersen
Kilebygda
Hilde Holtren
Melum
Dag Vågslid
Skien
Gustav Søvde
Solum
Hallvard Kristian Ripegutu
Kommunen
Geir Arild Tønnessen
Biskopen
Gunnar Thelin

Varamedlemmer
Ole Petter Hansen
Ingeborg Heggheim Tappel
Ove Thygesen Doksrød
Håvard Heines
Åse Matre Dalene
Aslaug Marum
Kristin Lorentzen
Oddvar Linga
Harald Haraldsen
Trond Engnes

Sekretær for fellesrådet har vært kirkeverge Jorunn Fliid
I 2017 var Hallvard Kristian Ripegutu leder og Magne Myrvang nestleder.

Fellesrådet har avholdt 7 møter og behandlet 54 saker.
Av saker kan nevnes:
 Budsjett og regnskap
 Behov for ekstramidler utover vanlig rammetilskudd
 Nestleder ved kirkevergens fravær
 Ulike høringer:
o Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn
o Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, Bispedømmeråd og Kirkemøte
o Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister
 Orgelrestaurering i Skien kirke
 Gjenbruk av graver på Gjerpen kirkegård
 Retningslinjer og skjema for utleie
 Gravminneutstilling på Lie kirkegård
 Handlingsplan for IA-arbeidet i perioden 2017 til og med 2019
 Endringer av vedtektene for Skiens gravplasser
 Anbefaling for offerrutiner i menighetene i Skien
 Fullmakt til kirkevergen til å begjære offentlig påtale av straffbare handlinger for Skien
kirkelige fellesråd
 Retningslinjer for erkjentlighetsgaver
 Kartleggingsrapport for det diakonale arbeidet i Den norske kirkes menigheter i Skien
 Utvidelsen av Gjerpen kirkegård med ny driftsavdeling

Skien kirkelige fellesråd, Tlf. 35 58 11 80
www.skien.kirken.no

13

5.2 Ansatte i administrasjonen
Jorunn Fliid
Terje Wiken
Pål Juveth Johansen
Mari-Ann S. Hansen
Gudmund Kverndalen
Jan Einar Bjerke Hals
Anne-Karin Engebrethsen
Jorunn Eklind

Kirkeverge
Driftskonsulent fra 01.01.17-30.11.17
Plan- og vedlikeholdskonsulent fra 16.10.17
Økonomi og it-konsulent
Oppsynsmann
Personal- og regnskapskonsulent
Sekretær (begravelser og kremasjon)
Sekretær (sentralbord og regnskapsføring for
fellesrådet)
Sekretær (føring av menighetsrådsregnskap)
Sekretær (kirkebokføring, lønn)
Diakonimedarbeider

Anne Mona Skifjeld
Merete Lyngaas Hammer
Siri Seltveit Danielsen

ORGANISASJONSKART

Jorunn Fliid
Kirkeverge

Gudmund
Kverndalen
Oppsynsmann

Jan Einar Bjerke
Hals
Personal- og
regnskapskonsulent

Terje Wiken
Driftsleder tom
30.11.17
Pål Juvet Johansen

Mari-Ann Straume
Hansen
Økonomi- og IT
konsulent

Plan-og
vedlikeholdskonsulent
nt fra 16.10.2017

Utegruppa
Kirketj/kirkeg arb – graver
- renholdere

Sekretærer
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5.3 Arbeidsutvalg
Medlemmer
Hallvard Kristian Ripegutu
Jorunn Fliid

Leder
Kirkeverge

5.4 Administrasjonsutvalg

Medlemmer
Hallvard Kristian Ripegutu
Leder
Magne Myrvang
Medlem fra fellesrådet
Bjørn-Erik Høgseth
Medlem fra fellesrådet
Morten Kristiansen
Ansattes representant
Anne Mona Skifjeld
Ansattes representant
Sekretær for administrasjonsutvalget har vært kirkeverge Jorunn Fliid

Utvalget har avholdt 12 møter og behandlet 44 saker.
Av saker kan nevnes:
 Budsjett og regnskap
 Behov for ekstramidler utover vanlig rammetilskudd
 Oppsigelser, ansettelser og permisjoner
 Nestleder ved kirkevergens fravær
 Gjenbruk av graver på Gjerpen kirkegård
 Nye avtaleskjemaer for utleie
 Ny revidert avtale av husleieavtalen for Gimsøy og Solum
 Gravminneutstilling på Lie kirkegård
 Endringer av vedtekter for gravplasser i Skien
 Offerrutiner for menighetene
 Reglement for erkjentlighetsgaver og andre former for oppmerksomhet
 Ulike høringer:
o Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, Bispedømmeråd og Kirkemøte
o Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister
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5.5 Arbeidsmiljøutvalget
Utvalget har hatt slik sammensetning:
Medlemmer
Anne Mona Skifjeld
Hallvard Kristian Ripegutu
Magne Myrvang
Jorunn Fliid
Jorunn Eklind
Morten Kristiansen

Arbeidstaker
Arbeidsgiver
Arbeidsgiver, leder
Arbeidsgiver
Hovedverneombud, arbeidstaker
Arbeidstaker

Bedriftshelsetjenesten i Skien kommune har deltatt på møtene.
Utvalget har avholdt 4 møter og behandlet 13 saker.
Av saker kan nevnes:
 Fraværsstatistikk
 Rapport fra vernerunder
 Mål og handlingsplan for IA-arbeidet 01.01.17-31.12.19
 Nye regler for varsling
 Medarbeiderundersøkelse som skal gjennomføres våren 2018

5.6 Forhandlingsutvalget
Utvalget har hatt slik sammensetning:
Medlemmer
Hallvard Kristian Ripegutu
Magne Myrvang
Jorunn Fliid
Jan Einar Bjerke Hals

Fellesrådet
Fellesrådet
Kirkeverge
Personalkonsulent

Lokale forhandlinger ble gjennomført høsten 2017, jfr. hovedtariffavtalen 4.1.
5.7 Kontaktutvalget
Utvalget er et samarbeids- og kontaktutvalg mellom kommunen og fellesrådet.
Utvalget har hatt slik sammensetning:
Medlemmer
Hedda Foss Five
Ole-Magnus Stensrud
Jan Petter Johansen
Pål Skau
Erik Næs
Jan Terje Olsen
Hallvard Kristian Ripegutu
Gunnar Thelin
Jorunn Fliid

Ordfører
Rådmann
Ass. rådmann
Økonomiavdelingen i kommunen
Politisk valgt
Politisk valgt
Fellesrådets leder
Konstituert prost
Kirkeverge

Utvalget har avholdt 4 møter og drøftet 35 saker. Av saker kan nevnes:
 Kommunens ansvar, fellesrådets ansvar og menighetens ansvar
 Budsjett og regnskap for Skien kirkelige fellesråd
Skien kirkelige fellesråd, Tlf. 35 58 11 80
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Nødvendige tiltak utenom vanlig rammetilskudd
Kremasjonsstatistikk 2016 og fakturaflyt for kremasjonsfakturaer for innbyggere i andre
kommuner
Kontaktmøte 27.09.17 i forbindelse med bispevisitas i Borgestad og Skien
Kartleggingsrapporten for det diakonale arbeidet i Den norske kirke i Skien
Status utvidelse av Gjerpen kirkegård med ny driftsavdeling
Status orgelrestaurering i Skien kirke
Åpning av Lie kirkegård 12.09.17
Statistikken på livssynsmangfoldet i Norge
Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

Alle gruppeledere til de politiske partiene i Skien kommune ble også i år invitert til et møte
18.10.17 hos kirkevergen i Schweigaardsgate. Det ble drøftet gjensidige forventninger til samarbeid
mellom kommunen og kirken. På møte ble det også orientert om status av
 orgelrestaurering i Skien kirke
 sprinkling i Gjerpen, Skien og Solum kirker
 utvidelse av Gjerpen kirkegård,
 Arnolds gravkammer i Gjerpen kirke,
 utfordringene med gjenbruk på Gjerpen kirkegård
5.8 HMS - arbeidet
Vernerunder ble gjennomført i Gjerpen, Valebø, Luksefjell, Nenset, Gimsøy, Skien kirke, Nordre,
og Kirkekontoret i Schweigaardsgate.
Som IA bedrift har vi hatt et positivt samarbeid med Nav Arbeidslivssenter i Telemark.
Det er i 2017 avholdt ett felles HMS-møte med begge arbeidsgiverlinjene hvor hovedverneombud
og arbeidsgivere har deltatt.
5.9 Orgelkomite for restaurering av orgelet i Skien kirke
Utvalget har hatt slik sammensetning:
Medlemmer
Jorunn Fliid
Karolina Wisniewska
Tormod Øvrum
Nils Ofstad
Inge Apneseth
Martin Pearson
Eva Ulvin
Ole Geir Hoppestad
Terje Wiken

leder
kantor i Skien kirke
kantor 2 i Skien kirke
medlem
medlem
orgelfaglig konsulent
medlem
medlem
medlem

Komiteen har hatt to møter i 2017. Skien kirkelige fellesråd underskrev kontrakt med orgelfirmaet
Karl Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt GMBH den 28.11 17. Restaureringen har oppstart høsten
2018 og arbeidet som skal utføres i Skien kirke skal gjennomføres februar til juli 2019.
Finansieringen er på plass. Skien kommune har bevilget 5 millioner. Sparebankstiftelsen og
Sparebank1 har bevilget 3 millioner. Totalt har prosjektet en budsjettramme på kr 8 millioner.
Finanskomiteen har gjennomført to møter i 2017 og et underutvalg for konserter har hatt fire møter.
Skien kirkelige fellesråd, Tlf. 35 58 11 80
www.skien.kirken.no

17

Finanskomiteen har bestått av følgende medlemmer:
Medlemmer
Inge Apneseth
leder
Karin Mathisen
medlem
Erling Reite
medlem
Per Johnsen
medlem
Håkon Slettebakken
medlem
Tor Eia
medlem
Leiv Ose
medlem

5.10 Tjenester til soknene
«Fellesrådet skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene» (kirkeloven §
14)

Hvert sokn er et eget rettssubjekt. Regnskapene til soknene føres av fellesrådets administrasjon.
Soknene utarbeider egen årsmelding og årsregnskap.
Fellesrådet har hatt årlige kurs for menighetsrådene med ulike temaer. I 2017 ble dette utvidet, og
alle sokneprester, menighetssekretærer og menighetsrådene ble invitert til Nenset kirke den 6.
oktober for kurs. Hovedfokus denne dagen var protokollføring av menighetsrådsmøter, i tillegg var
det en kortere orientering om utleie av kirkerom, økonomi og kirkegårdsvedtekter.
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5.11 Utfordringer i 2018
Fellesrådet må i 2018 sørge for at administrasjonen arbeider med effektiv utnyttelse av våre totale
ressurser til beste for alle menigheter, frivillige, ansatte og tjenestebrukere. Et satsningsområde for å
øke effektiviteten vil være å øke bruken av digitale verktøy i personal- og økonomiadministrasjon.
Samtidig må det sikres at det gis god og riktig opplæring slik at nye systemer utnyttes optimalt og
letter arbeidet for de ansatte.
Fellesrådet er soknenes organ og forvalter de kommunale midler bevilget til kirken. Fellesrådets
utfordring er å forvalte disse midlene innenfor sitt ansvarsområde og samtidig slik at det kommer
menighetene til gode på best mulig måte.
Det må arbeides med en forsvarlig forvaltning av økonomien samtidig som de reelle behov i
menighetene synliggjøres.

Desembermorgen ved Borgestad kirke

Skien kirkelige fellesråd, Tlf. 35 58 11 80
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6.0 Kirkene
6.1 Vedlikehold
Skien kirkelige fellesråd har utarbeidet en behovsliste som benyttes som handlingsdokument og
strategidokument for vedlikeholdet av våre anlegg som omfatter blant annet kirkene og
kirkegårdene. Dette dokumentet blir revidert hvert år og går over en femårs periode.
Orgelet i Skien kirke har i lang tid hatt et stort restaureringsbehov. Kommunen har bevilget fem
millioner til dette arbeidet. Et tidligere kostnadsoverslag har anslått en samlet pris på ti millioner.
Finanskomiteen har søkt og fått tildelt tre millioner til prosjektet fra Sparebankstiftelsen og
Sparebank1 slik at de samlede midlene som er tilgjengelig for prosjektet er åtte millioner.
Fellesrådet har engasjert to orgelkonsulenter som er fellesrådets faglige kompetanse i arbeidet.
Dette er William McVicker og Stein Johannes Kolnes.
5. mai ble anbudspapirene for prekvalifisering vedrørende rehabilitering av orgelet i Skien kirke lyst
ut på Doffin og TED-databasen. Ved anbudsfristen var det innkommet fire påmeldinger.
Samtlige aktører ble vurdert som kvalifisert til arbeidet og ble invitert til å levere anbud på endelig
arbeid, med leveringsfrist medio september. Den 12.10.17 ble det avholdt møte med
orgelkonsulentene, kantor i Skien og kirkevergen hvor det ble vedtatt å tildele anbudet til Karl
Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt GMBH. Det ble ikke mottatt klager på utvelgelsen og det ble
signert kontrakt mellom partene 28.11.17. Kostnaden på prosjektet er innenfor den økonomiske
rammen prosjektet har til rådighet.
Leverandør vil starte arbeidet høsten 2018 med forberedelser på eget verksted. Anleggsperioden i
Skien kirke er fra 01.02.19 til 31.07.19. Kirken vil være åpen i anleggsperioden, men orgelet vil
være ute av drift. Fellesrådet er svært tilfreds med at orgelrestaureringen vil være ferdig innen 125års jubileet for kirken i 2019.
6.2 Bygg og anlegg:
I Skien har vi:
12 kirker
4 gravkapell
1 krematorium
22 velferds- og redskaps hus
14 gravplasser med ca. 290 dekar
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6.3 Utført vedlikehold i 2017
Administrasjonen arbeider kontinuerlig med å lukke avvikene som fremkommer ved ulike
kontroller.

Kirke kapell

Utført i 2017

Gulset
kirke

Gulvet i kirkerommet
og våpenhuset ble
slipt.

Gimsøy
kirke

Skiftet undertak og
takstein, og
montert snøfangere.
Tårnet ble malt og
blikkenslagerarbeider
utført.
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Gjerpen
kirke

Rehabilitering av
utvendige vegger.
Godkjennelse og
oppfølging av RA.

Skotfoss
kirke

Ny rullestolrampe
ferdig 2017.

Skien
kirke

Etterisolering av loft
over kirkeskip, ca.
1000m2
CBI isolering.
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I tillegg er dette utført:
Borgestad: Nytt ventilasjonsanlegg i Borgestad kirkestue og igangsatt orgelrestaurering i kirken
Valebø: Impregnering mot husbukk i loft og tårn
Gulset: Utbedring av gesims og råteskade
Nenset: Oppussing av toaletter i underetasjen
Solum: Oppussing av toaletter for publikum
6.4 Utleie av kirker til kommersielle konserter
Fellesrådet har i 2017 leid ut kirkene sine til kommersielle konserter. Inntekten i 2017 var på
kr 38.748,- som går til å dekke arbeidskraft, lys og oppvarming.
6.5 Utfordringer i 2018
Det har i 2017 vært krevende å forvalte etaten etter de vedtatte budsjettrammer. Arbeidsoppgavene
og behovene for vedlikehold er større enn vi klarer å utføre med den rammeoverføringen vi får fra
kommunen.
Kirkebyggene våre har et stort etterslep på vedlikehold. Det er viktig å vedlikeholde bygningene
våre kontinuerlig slik at etterslepet ikke blir uoverstigelig høyt.
Fellesrådet vil arbeide videre med blant annet
 Sprinkling (Automatisk slukkeanlegg) av Gjerpen kirke, Skien kirke og Solum kirke.
 Ny gravplass med driftsbygning i tilknytning til Gjerpen kirke.
 Sørvegg og tårn på Borgestad kirke
 Melum kirke skal få etablert universell utforming inn til kirken
 Orgelet i Borgestad kirke skal rehabiliteres ferdig
 Valebø kirke skal males utvendig.
 Oppstart orgelrestaurering Skien kirke
 Lukking av el-avvik
 Maskininnkjøp
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7.0 Menighetskontorene
Menighetskontorene på Gulset, Solum, Borgestad og ved kirkekontoret i Schweigaardsgate, har for
få kontorplasser. I 2017 ble det menighetskontoret på Nenset utvidet med en kontorplass.
I prosjektet Gulset andre byggetrinn ble det i prosessen skåret vesentlig ned på kontorplassene for å
få realisert bygget. Dette ser vi som en stor utfordring i dag hvor det ikke er kontorplass til alle
funksjonene. På Borgestad har vi for tiden flere deltidsansatte, og det er heller ikke her kontorplass
til alle. På menighetskontoret i Solum må to sokneprester dele ett kontor.
Fellesrådet har hatt som mål å øke datakapasiteten til våre menighetskontorer. I 2017 er det lagt
fiberkabel til Nenset menighetskontor og alle kontorene skal nå ha gode nettlinjer.
Det er et stort arbeidspress på menighetskontorene og fellesrådet har en utfordring i å forbedre og
effektivisere administrative rutiner slik at arbeidshverdagen blir bedre på menighetskontorene.
Våren 2017 fikk menighetssekretærene tilbud om å øke stillingene fra 40 til 45 %.
Arbeidsoppgavene knyttet til økninga har vært sekretæroppgaver for menighetsrådet. Dette
evalueres våren 2018.

Morgenstund på Lie kirkegård
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8.0 Gravplassdriften
8.1 Oppsummering av 2017
Driften på gravplassene har gått som planlagt i 2017.
Tilbakemeldingene fra publikum er positive og det har vært få klager.
Fellesrådet har fortsatt sitt arbeide i 2017 for å realisere utvidelse og ny driftsavdeling på Gjerpen
kirkegård. Det er bevilget flere millioner til utvidelse. Denne utvidelsen av gravplassen er planlagt
til å romme vel 700 nye urneplasser og navnet minnelund samt egen driftsbygning.
Det har vært avhold flere møter med firma Asplan Viak AS.
Skien kirkelige fellesråd har i 2017 arbeidet med sluttføringen av rehabilitering av Lie kirkegård.
Gravplassen har anlagt en navnet minnelund og er tatt i bruk fra 2017. Det er kommet mange
positive signaler fra publikum på rehabiliteringen.
Alle eksisterende gravminner er nå sikret og rettet opp.
Eiendomsoverdragelse.
Det har vært arbeidet med å overføre eiendommene til kirkelig sektor. Dette er et stort og tungt
prosjekt der mange har vært involvert. Det er avdekt et finansieringsbehov stipulert til ca. 750.000,til dette arbeidet. Finansieringen til dette arbeidet er ikke på plass.
Det er avholdt møte med begravelsesbyråene 21.02 17. Møte med representanter for andre tros – og
livssynssamfunn ble avholdt 14.02 17. Dette er viktige møter for å få drøfte utfordringene vi har
vedrørende gravlegging.
Sommersesongen ble avviklet med bruk av langsesongarbeidere og en del sommervikarer.

8.2 Statistikk for gravplassdriften siste 4 år:

Kistebegravelser
Urnenedsettelser
Sum

2014
333
140
473

2015
394
145
539

2016
348
129
477

2017
382
123
505

Kremasjoner innenbys
Kremasjoner for andre kommuner
Sum

158
183
341

142
227
369

115
212
327

168
211
379

Vedlikehold gravsteder – årlige avtaler

243

250

261

252

Vedlikehold gravsteder – gravfond
Sum

251
494

237
487

227
488

216
468

Krematoriet var ute av drift en uke i mai på grunn av vedlikehold. Kremasjoner ble i dette
tidsrommet utført i Vestfold og er ikke tatt med i statistikken.
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8.3 Gjennomførte tiltak på gravplassene
Gravplass
Gjerpen
kirkegård

Utført i 2017

Gjennomført

Nye urnefelt
Navnet
minnelund.
Ny driftsbygning
med uteareal og
parkering

I tillegg er det installert nye varmeovner i Gjerpen kapell
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Lie kirkegård

Tatt i bruk 2017
Gravminnene
ble sikret. Alle
«gamle»
gravminner er
boltet og rettet
opp.

Gravplassen har fått en egen gravminneutstilling (lapidarium) hvor flere gamle gravminner fra
gamle Lunde kirkegård er utstilt. Disse er sentralt satt opp midt på gravplassen.
Maskiner:
Det er stadig utskiftinger av maskinparken, en ny Nilfisk – Egholm, bioklipper er innkjøpt.

Generelt:
Vedlikeholdsrunder er foretatt og ny behovsplan for 2018 – 2022 er utarbeidet.
Økt festeavgift har ført til at mange ønsker å redusere antall graver på sitt familiegravsted og dette
har skapt betydelig merarbeid for vårt gravferdspersonell. Reduseringene frigir gravplass på
gravplassene i Skien.

8.4 Utfordringer i 2018
Behovslisten som er utarbeidet for 2018 – 2022 er et godt arbeidsredskap som viser de utfordringer
vi har i tiden fremover.
I tillegg kommer pålegg fra det offentlige og dessuten utfordringer som må løses på kort varsel.
Administrasjonen prøver hele tiden å ligge i forkant og derfor arbeides det med å skaffe pris på ting
som ligger i planen de nærmeste årene.
Underlaget for søknaden til utvidelsen og ny driftsavdeling på Gjerpen kirkegård ble oversendt
administrasjonen rett før nyttår og er sendt Biskopen for godkjenning. Når godkjenningen er på
plass vil arbeidet med detaljprosjekteringen settes i gang.
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9.0 Fellesrådets ansatte
9.1 Ansatte
Fellesrådet hadde 51 fast ansatte per 31.12.17.
Dette utgjør 39,6 årsverk. Fordelingen er som følger:
Tittel

Kvinner

Årsverk

Menn

Årsverk

Kateket/Menighetspedagog
Diakon
Kantor/Organist
Kirketjener
Gravplassbetjening
Administrasjon
Renhold
Totalt

7
2
6
4
5
9
3
36

4,0
0,8
4,1
1,6
2,7
7,0
0,8
21,1

3
0
4
6
8
2
0
23

2,7
0
4,0
3,2
6,9
2,0
0
18,5

*Ansatte
totalt
10
2
10
10
13
11
3
59

Årsverk
totalt
6,7
0,8
7,8
4,8
9,6
9
0,8
39,6

* Tallet 59 korresponderer ikke med tallet 51 faste ansatte fordi det er sju personer som er
kombinerte kirketjener/gravplassbetjening.
Vi har 3,4 årsverk som menighetspedagoger, 2 årsverk som kateketer og 0,25 årsverk som diakon
med statlige midler (ligger i tabellen).
Menighetsrådene har arbeidsgiveransvar for 34 faste ansatte (ligger ikke i tabellen over), men fellesrådet
utfører lønnsadministrasjon for disse.
Klokkertjenesten utføres i hovedsak av menighetsrådene som får utbetalt godtgjøring for dette.
Fellesrådet er en samarbeidspartner med Grep, Nav, Kriminalomsorgen, AS3 og Frisk Bris.
I 2017 har fellesrådet hatt flere ledige stillinger som har vært lyst ut. Det har vært god tilgang på
søkere til gravplassbetjening og merkantile stillinger. Derimot ser vi med uro på utviklingen
innenfor de kirkefaglige stillingene hvor det er svært få kvalifiserte søkere. Det utdannes per i dag
ikke nok studenter innenfor disse fagfeltene og vi må regne med at rekrutteringsutfordringen vil
være vedvarende.
Dette fører også til at årets statistikk viser for lave tall da flere stillingshjemler var betjent av
vikarer.
Skien kirkelige fellesråd vedtok i 2017 at personalkonsulent Jan Einar Bjerke Hals er stedfortreder
når kirkevergen har fravær.
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9.2 Personalmøter
Det holdes jevnlige planlagte møter med ansatte:

Kirketjenere og kirkegårdspersonell 4 møter.

Kantorer og organister 4 møter.

Merkantilt ansatte 4 møter

Undervisningspersonell 4 møter
Alle kirketjenere har i 2017 gjennomførte FSE kurs. FSE-kurs er et kurs for sertifisering for å gå inn
i sikringsskap hvor dette krever instruert personell.
9.3 Fraværsstatistikk
For året som har gått har vi hatt en fraværsprosent på 4,1 % av i alt 39,6 årsverk.
Fordelingen er slik:
2014
2015
2016
2017

Egenmeldte
0,6 %
0,5 %
0,7 %
0,6 %

Fravær 1-16
0,7 %
0,5 %
0,7 %
1,4 %

Fravær 17-56
1,7 %
1,0 %
0,9 %
1,0 %

Fravær > 56
1,8 %
5,9 %
2,9 %
1,1 %

Totalt
4,8 %
7,9 %
5,4 %
4,1 %

Arbeidsgiver og arbeidsmiljøutvalget har fulgt utviklingen nøye.
9.4 Samarbeid i 2017
Som IA bedrift har vi hatt et positivt samarbeid med Nav Arbeidslivssenter i Telemark
hvor det har vært dialog og tiltak for tilrettelegging for ansatte. Bedriftshelsetjenesten deltar også på
våre dialogmøter for oppfølging av sykemeldte. Bedriftshelsetjenesten har i 2017 deltatt på 4
arbeidsmiljøutvalgsmøter, 1 arbeidsplassvurdering og 2 «Tett på samtaler». .
9.5 Utfordringer i 2018
Det er et mål at våre ansatte skal trives som medarbeidere i Skien kirkelige fellesråd og oppleve at
fellesrådet er en ansvarlig og profesjonell arbeidsgiver. Vi skal være en arbeidsgiver som legger til
rette for et arbeidsmiljø preget av trygghet, åpenhet, utvikling og god kommunikasjon
Sykefraværet er en utfordring og administrasjonen har oppfølgingssamtaler med de aktuelle.
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