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DEN NORSKE KIRKE

Drammen Kirkelige Fellesråd
Protokoll 8 2015

Møte i Drammen Kirkelige Fellesråd 23. november 2015
Sted: Bragernes Torg 6
Tilstede:
Bragernes menighet:
Strømsgodset menighet:
Tangen menighet:
Fjell menighet:
Skoger menighet:
Konnerud menighet:
Prosten i Drammen:
Kirkelig Fellesråd:
Ikke tilstede:
Strømsø menighet:
Åssiden menighet:
Drammen kommune:

Ole Kristian Karlsen
Kai Ingolf Johannessen
Harald Dahl
Egil Svein Fladmark
Erik Østbø Gunnerød
Dagfinn Hodt
Lars Skagestad
Ivar Nygård
Hans Jørgen Paulsen
Bente Dahl
Einar Skalstad
Odd Gusrud

Sak 54/15 Godkjenning av innkalling og saksliste
Det ble vist til tidligere tilsendt innkalling og saksliste.
Vedtak: (enstemmig)
Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 55/15 Godkjenning av protokoll fra 28.09.2015.
Viser til tidligere tilsendt protokoll.
Vedtak: (enstemmig)
Protokollen fra 28.9.2015 godkjent.

Sak 56/15 Orienteringssaker
Arbeidsutvalgsmøter: 14/10 og 29/10, med følgende saker:
- Sak 8/15 Saksliste til fellesrådsmøtet den 19.10.2015
- Sak 9/15 Arbeidsvilkår/møtegodtgjørelse for folkevalgte i kirkelige råd i Drammen
- Sak 10/15 Arbeidsutvalget som forhandlingsutvalg
- Sak 11/15 Saksliste til fellesrådsmøtet den 23.11.2015
- Sak 12/15 Møte i bystyrekomiteen den 1.desember 2015
Rådmannens budsjettframlegg 2016
- Ingen tilskudd til investeringer for perioden 2016 – 2019
- 1 % reduksjon i rammen for 2016, som betyr en reduksjon på ca. kr. 260 000,Drammen Kirkelige Fellesråd, Bragernes Torg 6, 3017 DRAMMEN
Tlf.: 32 98 91 00 Telefax: 32 98 91 01
Organisasjonsnr: 976989732

1

Budsjetthøring 11/11 for Formannskapet
- Kirkevergen delte ut fremlegget til leder av fellesrådet i møtet
Personalorientering
- Groa Hreinsdottir er tilsatt som organist i Tangen menighet i en 70 % stilling
Folkevalgtopplæring
- Kirkevergen minnet om folkevalgtopplæringen i KA sin regi den 1. februar.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet tok informasjonen om sakene til orientering

Sak 57/15 Regnskapsrapport pr.31.10.2015
Regnskapsrapporten ble gjennomgått i møtet.
Vedtak: (enstemmig)
Regnskapsrapport pr.31.10.2015 godkjent.

Sak 58/15 Møtegodtgjørelse for folkevalgte i råd og utvalg
Det ble vist til tidligere Sak 51/15 i møtet den 28/9, om møtegodtgjørelse for folkevalgte i
neste periode. I perioden 2011-2015 valgte fellesrådet ikke å utbetale møtegodtgjørelse til
seg selv.
Alle menighetsråd ble i forkant av møtet bedt om å gi uttalelse i saken. Uttalelsene ble
referert til i innkallingen.

Vedtak: (enstemmig)
På bakgrunn av menighetsrådenes klare råd om at alle folkevalgte bør avstå fra
godtgjøring for alle møter i rådsarbeidet i neste valgperiode, vedtok fellesrådet at
møtegodtgjøring for rådsarbeid i kirkelig fellesråd ikke utbetales i perioden 2016-2019.

Sak 59/15 Evaluering av Drammen kirkelige fellesråd 2011 – 2015
Følgende kriterier legges til grunn for en muntlig evaluering i siste fellesrådsmøte
1. Møteinnkallinger (hyppighet, innkallingsmåte)
Medlemmene av fellesrådet er tilfreds med ca. ett møte i måneden og at innkalling foregår
pr. mail.
2. Gjennomføring av møtene(Åpning/avslutning, tidsdisponering, forhold saker- orientering,
saksforberedelser, møteledelsesmetode, sted)
Gjennomføringen av møtene oppleves som strukturerte og det er nok med 2 timers
varighet.
3. Protokoller (tilstrekkelig forklarende/fylde, utsendelse )
Ingen merknad til protokollene.
4. Vedtak / resultat av avstemminger (forslagsstillelse, medansvarlig, delegering)
Når vedtakene endres fra forslaget, bør vedtaket skriftlig formuleres før avstemming.
Konsensus i vedtakene bør tilstrebes og det er god rutine med nedsetting av arbeidsgrupper
i saker som krever mer utredning, for å sikre medbestemmelse.
5. Håndtering av samarbeids-/fellestiltak for menighetene (detaljer eller prinsipper)
Ingen kommentarer til dette punktet
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6.
7.
8.

Samarbeid mellom Fellesråd og Menighetsråd
Viktig at fellesrådsmedlemmene referer til fellesrådssakene i menighetsrådsmøtene.
Savner flere innspill til saker i fellesrådet fra menighetsrådene.
Åpen drøfting av hva vi ventet oss av arbeidet i Fellesrådet, og hva den enkelte har oppnådd
Fellesrådet føler at de har bidratt med et viktig arbeide og oppnådd resultater som gagner
hele Den norske kirke i Drammen.
Annet?
Ingen kommentarer under annet.

Vedtak: (enstemmig)
Drammen kirkelige fellesråd har gitt sin evaluering av rådets funksjon i 2011 -2015 i
stikkordsform jf. over.

Sak 60/15 Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.

HJP 25.11.2015
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