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DEN NORSKE KIRKE

Drammen Kirkelige Fellesråd
Protokoll 7 2015

Møte i Drammen Kirkelige Fellesråd 28. september 2015
Sted: Bragernes Torg 6
Tilstede:
Bragernes menighet:
Åssiden menighet:
Strømsø menighet:
Strømsgodset menighet:
Tangen menighet:
Fjell menighet:
Skoger menighet:
Konnerud menighet:
Prosten i Drammen:
Drammen kommune:
Kirkelig Fellesråd:
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Ole Kristian Karlsen
Pål Nag Aas
Bente Dahl
Trond Østgård
Harald Dahl
Egil Svein Fladmark
Erik Østbø Gunnerød
Dagfinn Hodt
Lars Skagestad
Odd Gusrud
Ivar Nygård
Hans Jørgen Paulsen

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak (enstemmig)
Innkalling og saksliste godkjent.
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Godkjenning av protokoll fra 24.8.2015
Det ble vist til tidligere tilsendt protokoll.
Vedtak (enstemmig)
Protokollen fra 24.8.2015 godkjent.
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Orienteringssaker
1. Personalorientering (ledige stillinger, ansettelser etc.)
- Ledig stilling som kirkemusiker Tangen er utlyst
2.
-

Arbeidsutvalgsreferater fellesråd – 8/9. AU behandlet følgende saker:
Sak 4/15 Saksliste til fellesrådsmøtet den 28.9.2015
Sak 5/15 Ledig stilling som kantor i Tangen
Sak 6/15 Kirkelig Adinistrasjonsutvalg
Sak 7/15 Opplæring av nyvalgte fellesråd i 2016

Vedtak (enstemmig)
Fellesrådet tok informasjonen om sakene til orientering
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Regnskapsrapport pr. 30.8.2015
Regnskapsrapport utlevert og gjennomgått i møtet
Vedtak (enstemmig)
Regnskapsrapporten pr.30.8.15 tatt til etterretning.
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Opprettelse av «Navnet Minnelund, Bragernes kirkegård
I «Plan for utvikling av gravplassene i Drammen» er målsettingen årlig å opprette en
ny Navnet Minnelund, inntil behovet er dekket ved de resterende gravplassene. Plan
for etablering av navnet minnelund på Bragernes kirkegård er klar og ble gjennomgått
i møtet.
Vedtak (enstemmig)
Drammen kirkelige fellesråd vedtok opparbeidelse av «Navnet Minnelund» ved
Bragernes kirkegård i følge planen som fulgte saken, under forutsetning av
budsjettmessig dekning for tiltaket.
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Verneplan for graver i Drammen
Det ble vist til sak 69/14 hvor fellesrådet behandlet saken om Verneplan for graver i
Drammen. Da var det gjennomført registrering av to av fire gravplasser i Drammen,
Bragernes og Strømsø. Tangen og Strømsgodset kirkegårder er nå med i verneplanen
slik at denne nå er komplett for Drammen. Verneplanen ble gjennomgått i møtet.
Vedtak (enstemmig)
Fellesrådet vedtok de foreslåtte verneplanene for Bragernes, Strømsø, Tangen og
Strømsgodset, og la disse inn i de lokale vedtekter for gravplassene.
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Revisjon av Lokale vedtekter for gravplassene i Drammen
Vedtak (enstemmig)
Drammen kirkelige fellesråd vedtok det foreliggende forslag til nye "Vedtekter for
gravplassene i Drammen", inkludert verneplanen for Bragernes, Strømsø, Tangen og
Strømsgodset.
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Ankesak: Symbolsk flytting til Navnet Minnelund
Fellesrådets administrasjon har avslått en forespørsel om symbolsk flytting av grav fra
Strømsø kirkegård til Navnet Minnelund på Åssiden (Journ.nr.15/303,
saksnr.2015/84), og vedkommende har anket avgjørelsen inn for Tunsberg
bispedømmeråd. Fellesrådet tok i møtet stilling til om avslaget skal opprettholdes,
eller om klager skal gis medhold.
Vedtak (enstemmig)
Drammen kirkelige fellesråd opprettholdt tidligere vedtak om avslag på søknad om
symbolsk flytting av grav fra Strømsø kirkegård til Navnet Minnelund på Åssiden
kirkegård i saksnummer 2015/84. Anken oversendes bispedømmerådet for videre
behandling og avgjørelse.
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Møtegodtgjørelse for folkevalgte i råd og utvalg
Arbeidsutvalget til fellesrådet har drøftet spørsmålet om folkevalgte (menighetsråd og
fellesråd) bør følge kommunens praksis om å utbetale godtgjørelse for arbeidet i
offentlige verv. Det er mange kommuner som betaler ut godtgjørelse til folkevalgte
kirkepolitikere, og fellesrådet kan se på ulike løsninger som er valgt av andre fellesråd
i landet. Arbeidsutvalget mener at det bør være det avtroppende rådet som bestemmer
godtgjørelsesprinsippene for det nyvalgte rådet.

Vedtak (enstemmig)
1. Drammen kirkelige fellesråd ba arbeidsutvalget vurdere en ordning for møtehonorar
og/eller utgiftsdekning med tanke på alle valgte rådsmedlemmer.
2. Fellesrådet ba arbeidsutvalget sende dokumentet til høring i menighetsrådene før
fellesrådet tar saken til endelig behandling.
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Kirkevalget 2015 – lokal evaluering
Fellesrådet drøftet menighetenes erfaringer med kirkevalget 2015, hva som fungerte
bra, og hva som fungerte dårlig, for å kunne rette eller endre ting som fungerte dårlig
slik at neste kirkevalg i 2019 kan fungere best mulig.
Vedtak (enstemmig)
Drammen kirkelige fellesråd ba kirkevergen sende en forespørsel til menighetsrådene
for å få deres evaluering av kirkevalget 2015.
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Eventuelt
- Det ble reist spørsmål om kapelleie for bruk av Konnerud gamle kirke ved
begravelser/bisettelser. Kirkevergen redegjorde for at dette var en avgift vedtatt av
bystyret og som gjelder bruk av alle seremonibygg tilknyttet gravplassene, og som
ikke er soknekirker.
- Det ble også reist spørsmål om gammel gravstøtte som en gang ble funnet i elven
ved Strømsø som nå er under oppbevaring av Drammen museum. Kirkevergen vil
undersøke med museumsdirektøren om de kan støtte økonomisk til en løsning for
denne gravstøtten, i tilknytning til et opplegg rundt Skoger gamle kirke.
- Det ble etterspurt i møte om en plakett for å markere det gamle kolerafeltet på
Tangen kirkegård. Kirkevergen ba Tangen representant undersøke om eventuelle
støtteordninger kan bidra til en slik markering av feltet.

HJP 29.9.2015
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