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DEN NORSKE KIRKE

Drammen Kirkelige Fellesråd
Protokoll 8 2016

Møte i Drammen Kirkelige Fellesråd 14. november 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 61/16

Elin Stubberud
Einar Skalstad
Ingeborg Drange
Inger Lise Guttormsen
Harald Dahl
Jørgen Haugseth
Erik Østebø Gunnerød
Dagfinn Hodt
Odd Gusrud
Ivar Nygård
Hans Jørgen Paulsen
Kjell Ivar Berger

Godkjenning av innkalling og saksliste
Leder informerte om utsettelsesforslag for sak 67 og 69 da disse fortsatt er under
behandling og vil bli fremmet som saker i neste møte den 12.12.
Vedtak: (enstemmig)
a) Innkalling godkjent.
b) Saksliste godkjent med utsettelse av sak 67/16 og 69/16.

Sak 62/16

Godkjenning av protokoll fra 19.09.2016
Det ble vist til tidligere tilsendt protokoll.
Vedtak: (enstemmig)
Protokollen fra 19.09.2016 godkjent.

Sak 63/16

Orienteringssaker
1) Personalorientering (ledige stillinger, ansettelser etc.)
- Kantor Knut Smith Johansen er ansatt i 80 % stilling som kantor i
Strømsgodset. Han begynner 31.12.2016.
- Tormod Lystrup spesialarbeider ved krematoriet går av med 50 % AFP. 50 %
stilling vil bli lyst ut.
- Soknepreststillingen i Skoger vil være vakant til 1.8.2017. Vikar i 50 % stilling
vil fungere i perioden.
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- På grunn av sykdom og vakanse blant kantorene i Drammen, settes det inn
vikarer for å lette arbeidsmengden for de kantorer som er på jobb.
2) Arbeidsutvalgsreferater fellesråd10/10 behandlet følgende saker:
- Sak 28/16 Prosess for kommunesammenslåing Drammen – Svelvik
- Sak 29/16 Høstkonferansen 2016 for KA-medlemmer
- Sak 30/16 Felleskonferansen den 22.oktober på Holmen Fjordhotell
- Sak 31/16 Budsjett – Høringsmøte i Formannskapet den 16.november
- Sak 32/16 Adventsfestivalens åpningskonsert på søndag 27.november
- Sak 33/16 Ledelse i menighet
3) Nedskjæringer i prestelinjen og konsekvenser
- Prosten informerte om nedskjæringer i prestelinjen på 1,25 årsverk og
konsekvenser for dette. Noen av konsekvensene er at soknepreststillingen i
Skoger menighet reduseres med 25 % og at 100 % stillingen som prostiprest
ikke blir erstattet, etter at vedkommende som hadde denne gikk av med
pensjon. Hva dette betyr videre vil prosten komme tilbake til når endelig plan
for dette foreligger.
4) Tilstandsrapport og vedlikeholdsplan over kirkene i Drammen, jfr. sak 58/16 –
videre prosess.
- Kirkevergen informerte om at rapporten er oversendt kommunen og at denne
vil bli behandlet videre i samarbeid med kommuneadministrasjonen.
5) Adventsfestivalens åpningskonsert 27/11 2016
- Kirkevergen informerte om at innbydelse til alle menighetsråd er sendt ut.
6) Fellesrådssamling 19.11.2016 jfr. sak 36/16 pkt. 7
- Fellesrådssamlingen går ut på grunn av kort tid siden konferansen på Asker
fjordhotell. Forslag til ny dato legges frem i neste fellesrådsmøte.
7) Orgelprosessen i Tangen
- Det er nå utlyst prekvalifisering med 12-13 krav for nytt orgel i Tangen kirke.
Flere interessenter har meldt seg og saken er under videre behandling.

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

Sak 64/16

Regnskapsrapport pr.31.10.16
Regnskapsrapport ble utdelt og gjennomgått i møtet.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet tok regnskapsrapport pr. 31.10.16 til orientering.

Sak 65/16

Forslag til revidert økonomireglement for DKF og menighetene
Eksisterende økonomireglement er vedtatt i 2010. På grunn av endrede rutiner og
regnskapsforskrifter er ikke reglementet lenger oppdatert. Samtidig med at rutiner
og bestemmelser i reglementet er oppdatert til dagens situasjon, er det også foretatt
en del forenklinger slik at reglementet skal være lettere tilgjengelig for brukerne. Se
vedlagte forslag til revidert økonomireglement.
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Vedtak: (enstemmig)
Forslag til revidert økonomireglement er vedtatt som nytt økonomireglement for
Den norske kirke i Drammen gjeldene fra 01.01.2017.
Sak 66/16

Kommunens budsjetthøring 16/11-2016
Formannskapet innbyr lag og foreninger til muntlige innspill/kommentarer etter
rådmannens framlegg til budsjett for neste år. Formannskapet forbereder deretter
budsjettet for bystyrebehandlingen. Dette er et åpent høringsmøte som fellesrådet
alltid har benyttet seg av. Det er maksimalt 10 minutter til hvert fremlegg, og det er
leder av fellesrådet som fremlegger innspillet.
Fellesrådets leder leste opp forslaget til innspillet til Formannskapet. I
fellesrådsmøtet ble det oppfordret til også å fremheve kirkene i Drammen som
eneste kulturarena i bydelen, noe fellesrådets leder tok til etterretning.

Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet ble orientert om arbeidsutvalgets punkter til presisering i innspill til
kommunens budsjetthøring i Formannskapet den 16/11 og tok dette til etterretning.

Sak 67/16

Felleskonferansen 22/10-16 for MR/FR/stab - evaluering
Vedtak: (enstemmig)
Da det enda ikke foreligger evalueringer fra deltakerne på konferansen utsettes
saken til neste fellesrådsmøte.

Sak 68/16

Fellesrådets medvirkning i kommunens kulturplanprosess
Det ble vist til infosak 55/16, pkt.3 om utarbeidelse av ny kulturplan i Drammen
kommune, og medvirkningsprosessen i denne sammenheng. Se link:
medvirkningsprosess
Fellesrådets arbeidsutvalg har fulgt saken og kirkevergen deltok på det første møtet.
Ivar Flaten deltok på presentasjonsmøtet og flere vil delta på borddiskusjonsmøte
den 24/11. I tillegg har representanter for Bragernes menighet deltatt på møtene. Se
mer info på linken: Arbeidet med ny kulturplan for Drammen er i gang - Drammen
kommune
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet tok informasjonen om medvirkningsprosessen og arbeidsutvalgets
deltagelse til orientering.

Sak 69/16

Bragernes kirke som Drammens 4.kulturscene

Vedtak: (enstemmig)
Da utkast til avtale ikke er ferdig utredet og behandlet i kommunen utsettes saken
til neste fellesrådsmøte.
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Sak 70/16

Eventuelt
I årets siste fellesrådsmøte skal det være valg på leder og nestleder i fellesrådet
(årlig valg). Valgkomiteen består av representant fra Strømsgodset og Strømsø og
forbereder valget med forslag til aktuelle kandidater for fellesrådet.

HJP 16.11.2016
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