Nyhetsbrev 9/2014
ÅPENT MØTE OM KIRKESAKEN
TIRSDAG 2/9-14 kl 12:30 i KIRKESTUA

RIKSANTIKVAR, FELLESRÅD, KIRKESJEF OG PORSGRUNNS
POLITIKERE M.FL.
”Komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke” vil oppfordre alle som ønsker en
rekonstruksjon av Østre Porsgrunn kirke om å delta.
Møtet arrangeres av Kommunen ved Porsgrunn kirkelige Fellesråd.
Sammenholdt med advokat Frøstrups betenkning kan dette møtet bli avgjørende for utfallet av
kirkesaken.

SISTE NYTT 1/9-14
Utdrag fra Advokat Johan Henrik Frøstrups ”BETENKNING. VURDERING AV
FORSIKRINGSOPPGJØR ETTER BRANN I ØSTRE PORSGRUNN KIRKE”
Sendt til Gruppelederne for Høyre, Frp, Venstre, SV, Rødt, By- og næringsmiljøpartiet og Miljøpartiet de
grønne i Porsgrunn, Bystyret v/talsmann Pål Berby

Frøstrup skriver bl.a.:
”Jeg har …ikke fått tilgang på den fullstendige korrespondansen mellom Porsgrunn
kirkelige fellesråd og Knif Trygghet AS, til tross for anmodninger om utlevering av dette og
til tross for at Porsgrunn kirkelige fellesråd er forpliktet til å utlevere korrespondansen i
henhold til kirkelovens § 38 første ledd jf. offentleglova § 3.”
…
”Etter mitt skjønn inneholder ikke redegjørelsen fra forsikringsselskapet en forsvarlig og
korrekt forsikringsjuridisk tolkning av vilkårene”
…
”På dette grunnlag mener jeg forsikringspolisen må forstås slik at Knif Trygghet Forsikring AS
er forpliktet til å utbetale inntil kr 50 mill, ekstra som følge av anbefalingen og inntil kr 30
mill. ekstra til utsmykking dersom det kommer en tilsvarende anbefaling fra Riksantikvaren
om rekonstruksjon av inventar og løsøre.”

Dette skriver pressen om Frøstrups betenkning
Varden 1/9-14: Riksantikvarens anbefalinger kan utløse 80 millioner
Advokat Johan Henrik Frøstrup er ikke i tvil. Velger Porsgrunn Kirkelige Fellesråd å følge
anbefalingen fra riksantikvaren om å rekonstruere Østre Porsgrunn Kirke, vil det utløse inntil 50
millioner kroner ekstra. Anbefaler han rekonstruksjon av inventaret kan det utløse ytterligere 30
millioner.
Mandag 18. august var porsgrunnspolitikerne lei av å vente på dokumenter knyttet til
forsikringsoppgjøret. Alle partiene dro til Fellesrådets kontor, med unntak av AP, og ba om å få
papirene.
Noen papirer kom; andre er holdt tilbake. Papirene ble oversendt advokat Frøstrup . Frøstrup har
bred erfaring fra store forsikringssaker i Høyesterett. Nå kommer konklusjonen.
Forsikringsselskapet er forpliktet
Frøstrup er ikke i tvil om at polisen i Knif Trygghet Forsikring AS må forstås slik at
forsikringsselskapet er forpliktet til å utbetale inntil 50 millioner kroner ekstra som følge av
riksantikvar Jørn Holmes anbefaling om rekonstruksjon.

Knif er også forpliktet som følge av den samme anbefalingen om utbetale inntil 30 millioner kroner
ekstra til utsmykning dersom det kommer en tilsvarende anbefaling fra riksantikvaren om
rekonstruksjon av inventar og løsøre.
Dokumenter holdes tilbake
Advokat Frøstrup har fått oppdraget av gruppelederne i Høyre, Frp, Venstre, SV, Rødt, By- og
nærmiljøpartiet og Miljøpartiet de grønne.
Betenkningen er sendt Rødts gruppeleder Pål Berby, som er de syv partienes talsmann.
I uttalelsen fra Frøstrup understreker han at han ikke har fått tilgang på fullstendig
korrespondanse mellom Porsgrunn Kirkelige Fellesråd og Knif Trygghet Forsikring AS.
– Dette til tross for at Fellesrådet er forpliktet til å utlevere denne korrespondansen i henhold til
kirkelovens paragraf 38 første ledd, skriver Frøstrup.
Se hele innlegget her: http://www.varden.no/nyheter/riksantikvarens-anbefalinger-kan-utlose-80millioner-1.1319126

Øvrig presse siden sist:
Telemarksavisa 28/8-14: Sjekker dokumenter. Politikerne i Porsgrunn er ikke fornøyd med
saksbehandlingen knyttet til bevilgninger til Østre Porsgrunn kirke, som brant ned i 2011. De har
bedt om dokumenter som kan gi mer informasjon om forsikringsoppgjøret, men har ikke fått det:
https://drive.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVV1JWRDJLb1psZVE/edit?usp=sharing
Brev datert 19/8-14 fra ”Komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke” til
Porsgrunn Kirkelige Fellesråd: Vedrørende sikring av grunnmur. Det er fem måneder senere
fortsatt ikke gjort noe for å sikre grunnmuren og gravkjelleren, tross anmodningen fra
Riksantikvaren. Komiteen tilbyr sin hjelp.
https://drive.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVUE5odVV3T3RRTW8/edit?usp=sharing
Varden 27/8-14: Sikring av grunnmur og kjeller. ”Komiteen for gjenoppføring av Østre
Porsgrunn kirke” tilbyr han å hjelpe til med både administrasjon, innkjøp og innsats
https://drive.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVaWpSN1UzQTlLbEU/edit?usp=sharing
Varden 25/8-14 Leder: Utsett avgjørelsen til neste Menighetsrådsvalg.
https://drive.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVTF9uUmFwS0xoVzg/edit?usp=sharing
Porsgrunn Dagblad 20/8-14: Prosten overser kulturminnene og ber samtidig Porsgrunn
Bystyre overse at staten ved Riksantikvaren har anbefalt gjenoppføring.
https://drive.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVTFdhN2RwYzVxNUE/edit?usp=sharing
Porsgrunn Dagblad 19/8-14: Mistillit til Fellesrådet. Politikere fra alle partier unntatt Ap står
sammen om aksjonen mot kirkekontoret for å få utlevert dokumenter de mener er unntatt i
kirkestriden. https://drive.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVTmFVZWxiMEZONGs/edit?usp=sharing
Telemarksavisa 18/8-14: På jakt etter fakta i kirkesaken. Hvor mange millioner kroner er det
riktig at kommunen skal bidra med for ny Østre Porsgrunnkirke? Politikerne i Porsgrunn troppet

opp hos kirkesjefen i går for et svar.
https://drive.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVekZXRkFDb2lpeUE/edit?usp=sharing
Leserinnlegg Porsgrunn Dagblad 14/8-14: Knut Kallhovde og Audun Engh Kirken som
konkurrent til Ælvespeilet. Skal kommunen støtte ny Østre Porsgrunn kirke som konkurrent til
Ælvespeilet? https://drive.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVVlh1eDc5eDItWW8/edit?usp=sharing
Leserinnlegg Porsgrunn Dagblad 1/8-14: Knut Kallhovde og Aasmund Beier-Fangen
Gjenoppføring lever opp til Fellesrådets egne suksesskriterier
https://drive.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVYXZyTWJXQmkxTjQ/edit?usp=sharing

Kontakt oss:
Komiteen for Gjenoppføring av Østre Porsgrunn Kirke
Adresse: Jønholt Terrasse 20, 3922 Porsgrunn
Telefon: Aasmund Beier- Fagen, tlf 90685843, Audun Engh, tlf 92622626
Email: knantola@gmail.com
Nettside: www.kirkenopp.no
Bankforbindelse: SparebankenSør, Porsgrunn, ktonr 280131-63-369
Organisasjonsnummer: 998770866
Facebook: http://www.facebook.com/home.php#!/groups/123948604347708

