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DEN NORSKE KIRKE

Drammen Kirkelige Fellesråd
Protokoll 3 2016

Møte i Drammen Kirkelige Fellesråd 7. mars 2016
Sted: Bragernes Torg 6
Tilstede:
Bragernes menighet:
Åssiden menighet:
Strømsø menighet:
Strømsgodset menighet:
Tangen menighet:
Fjell menighet:
Skoger menighet:
Konnerud menighet:
Drammen kommune:
Kirkeverge
Økonomileder
Prosten i Drammen:

Sak 19/16

Elin Stubberud
Einar Skalstad
Ingeborg Drange
Lena Kilen
Harald Dahl
Jørgen Haugseth
Ingeborg Røed
Dagfinn Hodt
Odd Gusrud
Ivar Nygård
Hans Jørgen Paulsen
Kjell Ivar Berger

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak (enstemmig)
Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 20/16

Godkjenning av protokoll fra 15.2.2016
Det ble vist til tidligere tilsendt protokoll.
Vedtak (enstemmig)
Protokollen fra 15.2.2016 godkjent.

Sak 21/16

Orienteringssaker
1) Personalorientering (ledige stillinger, ansettelser etc.)
- Barnehagelærer til Amicus barnehage på Konnerud er utlyst.
- Det har kommet 9 søkere til kapellanstillingen i Strømsgodset. Ansettelse er
påregnet før påske.
2) Arbeidsutvalgsreferater fellesråd: 25/2-16 med følgende saker:
- Sak 6/16 Møter med fellesråd og menighetsråd 2016
- Sak 7/16 Saker til fellesrådsmøtet den 7/3-16
3) Kirken som kulturaktør, se forrige møte sak 16/16
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-

Avtale om møte med politikere og arbeidsgruppe er avtalt.

Vedtak (enstemmig)
Fellesrådet tok informasjonen om sakene til orientering

Sak 22/15

Revidert «Reglement for kirkelig administrasjonsutvalg»
Det ble vist til vedlagte reviderte reglement som er behandlet i
Administrasjonsutvalget den 23.02.16 med følgende vedtak:
Vedtak
Administrasjonsutvalget tar revisjonen til orientering, og ber Drammen kirkelige
fellesråd om å vedta den reviderte versjon av «Reglement for Kirkelig
Administrasjonsutvalg».
Vedtak (enstemmig)
Fellesrådet vedtok det reviderte forslag til «Reglement for Kirkelig
Administrasjonsutvalg».

Sak 23/16

Budsjettgruppens forslag til inntektsøkning/kostnadsreduksjoner
Det ble vist til Sak 17/16 i forrige møte, med foreløpig behandling av
budsjettgruppens arbeid. Budsjettgruppen har nå behandlet flere forslag til
kostnadseffektiviseringer og inntektsøkninger for å styrke fellesrådets budsjett på
lengre sikt, se vedlagte «Budsjettgruppens vurderinger og anbefalinger til
fellesrådets budsjett». Budsjettgruppa har hatt 3 møter.
I møtet var det særlig forslag om å redusere kantorsillingen på Åssiden som ble
drøftet.
Vedlagt innkallingen fulgte:
MFO (Musikernes fellesorganisasjon) har levert en uttalelse til
Administrasjonsutvalget i møtet den 23/2, se vedlegg.
Administrasjonsutvalget har behandlet saken i møte den 23/2, hvor
Administrasjonsutvalget ber Drammen kirkelige fellesråd om ikke å kutte i
kantorstillinger.
Fra Åssiden menighetsråd var det vedlagt deres innspill til dette i epost av 11/2..
Vedtak (enstemmig)
Drammen kirkelige fellesråd ønsker å styrke budsjettsituasjonen fremover, og
vedtar følgende økonomiske tiltak:
1. Organist/kirkemusikerstillingen i Åssiden lyses ut som en 80 % stilling. I tillegg
får Åssiden menighetsråd et tilskudd fra Fellesrådet, som tilsvarer en 20 %
stilling, til støtte for sitt store kirkemusikalske arbeid.
2. Kantorstillingen i Åssiden menighet holdes vakant fram til 01.10.2016.
3. Fellesrådets tidligere vedtak (sak 7/16) på vakanse på eventuelle andre ledige
stillinger opphøres.
4. Det innføres fra 2017 en ny fordeling av kostnader mellom fellesråd og
menighetsråd for regnskapsarbeid og menighetsfinansierte stillinger, jf
budsjettgruppens forslag.
5. Mest mulig samordning av organist- og kantortjenesten i ferieperioder for å
spare på vikarmidler.
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6. Alternative lokaler for fellesrådets og prostens administrasjon utredes innen
1.4.2017.
7. Kirkevergen undersøker muligheten for samarbeid med Skoger menighetsråd
for å løse kirketjeneroppgavene i Skoger kirke.
8. Forventet økte festeavgifter i perioden 2017 -2019 tas til etterretning, og tas
med i budsjettarbeidet for gravplassdriften.

Sak 24/16

Fellessamling for fellesrådet
Kirkevergen luftet et forslag fra arbeidsutvalget om en dag med konferanse for
fellesrådet i høstsemesteret, for strategi og langsiktig planlegging.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet gir Au oppdrag for å finne tidspunkt og opplegg for en felles samling.

8.3.2016 HJP
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