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DEN NORSKE KIRKE

Drammen Kirkelige Fellesråd
Protokoll 4 2016

Møte i Drammen Kirkelige Fellesråd 18. april 2016
Sted: Bragernes Torg 6
Tilstede:
Bragernes menighet:
Åssiden menighet:
Strømsø menighet:
Tangen menighet:
Fjell menighet:
Skoger menighet:
Konnerud menighet:
Drammen kommune:
Kirkeverge
Økonomileder
Prosten i Drammen:

Elin Stubberud
Runar Løvås
Ingeborg Drange
Harald Dahl
Jørgen Haugseth
Erik Østebø Gunnerød
Dagfinn Hodt
Egil J. Bye
Ivar Nygård
Hans Jørgen Paulsen
Kjell Ivar Berger

Ikke tilstede:
Strømsgodset menighet:

Lena Kilen

Sak 25/16

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

Sak 26/16

Godkjenning av protokoll fra 07.03.2016
Viser til tidligere tilsendt protokoll.
Vedtak: (enstemmig)
Sak 23/16 pkt. 1 endres fra Organist/kirkemusikerstillingen til
Kantor/organist/kirkemusikerstillingen. Protokollen fra 07.03.2016 godkjent med
endring.

Sak 27/16

Orienteringssaker
1) Personalorientering (ledige stillinger, ansettelser etc.)
- Barnehagelærer i Amicus er snart tilsatt.
- Barnehagelærer i Åssiden menighetsbarnehage er utlyst.
- Kapellan Line Lindholm er tilsatt i Strømsgodset menighet. Hun begynner 1.
juli.
Drammen Kirkelige Fellesråd, Bragernes Torg 6, 3017 DRAMMEN
Tlf.: 32 98 91 00 Telefax: 32 98 91 01
Organisasjonsnr: 976989732

1

2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)

- Vikar i fødselspermisjonen for kapellanen i Tangen menighet er Johannes
Elgvin.
Arbeidsutvalgsreferater fellesråd: 7/4-16. Følgende saker ble behandlet i +AU:
- Sak 8/16 AV-utstyr for Konnerud kirke
- Sak 9/16 Møter med fellesråd og menighetsråd 2016
- Sak 10/16 Saker til fellesrådsmøtet den 18/4-16
- Sak 11/16 Aldersgrense 70 år
- Sak 12/16 Konnerud stabsutvikling 2015/2016
Dagsmøte strategisamling for fellesrådet, se sak 24/16 fra møte 7.mars 2016
Kirken som kulturaktør, se møte sak 16/16
- Prosten delte ut foreløpig utkast og ba om eventuelle tilbakemeldinger fra
fellesrådsmedlemmene før siste sammenfattede møte i komiteen.
Budsjett- og dialogmøte den 9/5-16 opprettholdes som planlagt
Kommunens tilskuddsordning
- Kirkevergen informerte om notat vedrørende Drammen kommunes
tilskuddspolitikk for kulturområdet. Dette kan få konsekvenser for
menighetenes søknader om kulturmidler i kommunen.
Arbeidsgiverkonferanse i KA.
- Avholdt 14/4 hvor kirkeverge og personalkonsulent deltok.

Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet tok informasjonen om sakene til orientering

Sak 28/16

Regnskapsrapport pr.31.03.16
Regnskap utdelt og gjennomgått i møtet.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet tar regnskapsrapport pr. 31.03.16 tatt til orientering.

Sak 29/16

Låneopptak investeringsformål Kommunalbanken – orgel Tangen kirke
Viser til Drammen kommunes garantierklæring for opptak av lån i
Kommunalbanken for anskaffelse av nytt orgel til Tangen kirke. Drammen
kirkelige fellesråd må beslutte at det skal lånes kr.2,0 mill. for investering i nytt
orgel i Tangen kirke før bispedømmerådet kan godkjenne dette etter Kirkeloven.
Vedtak: (enstemmig)
Kirkevergen gis fullmakt, på vegne av Drammen kirkelige fellesråd, til å oppta lån
kr. 2,0 mill. i Kommunalbanken, i henhold til utskrift av møtebok / bystyret saksnr.
132/15 pkt. g, og undertegnet avtale mellom Drammen kirkelige fellesråd og
Drammen kommune.

Sak 30/16

Søknad fra Bragernes menighetsråd om utsettelse av tilskuddsinndragning
Viser til vedlagt søknad fra Bragernes menighetsråd om frafall, eller utsettelse av
fellesrådets tidligere vedtak om inndragning av Tilskudd til besøksarbeider i
Bragernes menighet.

Vedtak: (8 stemmer for, 1 stemme blank)
Avslutning av Tilskudd til besøksarbeider i Bragernes menighet trekkes inn med
gyldighet først fra 1.juli 2016.
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Sak 31/16

Anskaffelse av ny lastebil på kirkegårdene
Leder viste til fellesrådets budsjettinnspill til Drammen kommune for 2016 med
behov for anskaffelse av ny lastebil. Dette ble ikke bevilget av Drammen
kommune, men det er kritisk nødvendig enten med ny lastebil på kirkegårdene,
eller leie inn eksterne firma til oppgavene. Se vedlagte saksutredning.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet går til anskaffelse av ny lastebil ved hjelp av leasing jf. pkt. 3 over, da
kostanden fordeles over flere år og gjør det noe lettere for budsjettet for
kirkegårdsdriften fremover. Budsjettet for 2016 økes på utgiftssiden (artskonto
12109) med leasingkostnaden for 2016 minus inntekten ved salg av gammel
lastebil. (ca. 200 000 kroner). Utgiftsøkningen dekkes inn ved bruk av fond (konto
19400) med tilsvarende beløp. I budsjett 2017 avsettes det for å dekke inn bruken
av fond i 2016, finansiert av forventede økte festeavgifter.

Sak 32/16

Ankesak - søknad om oppsetting av gravminne på verneverdig grav
Leder viste til vedlagte saksutredning og ankesøknad for Grav nr.01.BA.04.013,
Bragernes kirkegård.
Kirkevergen foreslo at vernereglene praktiseres smidig i en innkjøringsperiode,
hvor det tas hensyn til at det skal være mulig å tilpasse både vern og bruk i den
daglige drift av gravplassene.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet innvilger søknaden om oppsetting av to stående gravminner på grav
nr.01.BA.04.013, Bragernes kirkegård, under forutsetning av at det inngås en avtale
med gravfester om verneregler for denne gravplassen.

Sak 33/16

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt

19.4.2016 HJP
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