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DEN NORSKE KIRKE

Drammen Kirkelige Fellesråd
Protokoll 1 2016

Møte i Drammen Kirkelige Fellesråd 18. januar 2016
Sted: Bragernes Torg 6
Tilstede:
Bragernes menighet:
Åssiden menighet:
Strømsø menighet:
Strømsgodset menighet:
Tangen menighet:
Fjell menighet:
Skoger menighet:
Konnerud menighet:
Drammen kommune:
Kirkelig Fellesråd:
Ikke tilstede:
Prosten i Drammen:

Sak 1/16

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

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: (enstemmig)
Innkalling og saksliste godkjent.
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Godkjenning av protokoll fra 14.12.2015
Det ble vist til tidligere tilsendt protokoll.
Vedtak: (enstemmig)
Protokollen fra 14.12.2015 godkjent.
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Orienteringssaker
1. Personalorientering (ledige stillinger, ansettelser etc.)
- Kantor Åssiden menighet går av med pensjon 30.04.2016
- Sokneprest Knut Ole Hol, Skoger menighet og Ivar Flaten, Fjell menighet er i
permisjoner. Kapellanstillingen i Strømsgodset menighet er fortsatt ikke besatt.
Prest Dag Arne Roum vil fungere som vikar.
2. Arbeidsutvalgsreferater fellesråd: 11/1
- Kirkevergen informerte om møtet som gjaldt forberedelser til fellesrådsmøtet
18. januar
3. MR-FR dialogmøte 9.mai 2016
- Kirkevergen informerte om dialogmøtet. Innspill om tema til dialogmøtet kan
meddeles kirkevergen. AU jobber med programmet.
Drammen Kirkelige Fellesråd, Bragernes Torg 6, 3017 DRAMMEN
1
Tlf.: 32 98 91 00 Telefax: 32 98 91 01
Organisasjonsnr: 976989732

Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet tok informasjonen om sakene til orientering
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Samtalemøter mellom arbeidsutvalgene til menighetsrådene og fellesrådet
Gjennom ansvaret for å samordne økonomi og planarbeidet for Den norske kirke i
Drammen, ser fellesrådet det som viktig å ha en direkte kommunikasjon med
rådene i jevnlige samarbeidsmøter. Dette i tillegg til de felles temamøtene
(dialogmøte) mellom menighetsrådene og fellesrådet som arrangeres hver vår og
høst.
I 2011 bestemte derfor fellesrådet at det skal være et årlig samtalemøte mellom
fellesrådets arbeidsutvalg og alle menighetsrådenes arbeidsutvalg som et tiltak for å
styrke kommunikasjon og samarbeid mellom menighetsråd og fellesråd.
Arbeidsutvalget foreslår å fortsette denne ordningen.

Vedtak: (enstemmig)
Drammen kirkelige fellesråd ser nytten av de årlige individuelle møtene mellom
menighetsrådenes arbeidsutvalg og fellesrådets arbeidsutvalg, og vil fortsette å
tilby menighetsrådene denne ordningen.
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Kirken som kulturaktør - utredning for Drammen kommune
Under budsjettbehandlingen for budsjett 2016-2019 i Bystyret i Drammen, ble
følgende forslag fra samarbeidspartiene vedtatt:
Punkt 27 Programområde 06 Kultur
Komiteen for kultur, idrett og byliv må gå i dialog med kirken for å komme fram til
omforente måter å organisere kulturarbeidet på. Hvordan kan kulturaktivitetene på
en god måte synliggjøres og fristilles fra arbeidet kirken gjør forøvrig? Dette er
viktig slik at det aktive kulturarbeidet i større grad kan framsettes i
budsjettsammenheng. I dette arbeidet skal også inngå en vurdering av Bragernes
kirke, som en av Drammens store konsertarenaer. For framtida bør alle kulturtiltak
også for kirken, være søknadsbasert.
Rådmannen fremmer sak om kirken som kulturaktør i løpet av 1.halvår 2016. I
tillegg må saken synliggjøre hvordan midlene til kirken brukes til de ulike
formålene. Dette er viktig i det videre arbeidet med revidering av
tilskuddsordningen il den norske kirke og andre trossamfunn.
Se link: Bystyrevedtak
Rådmannen ber fellesrådet lage et grunnlagsarbeid for rådmannens saksutredning i
løpet av februar da det er kirken selv som kan definere og beskrive kirkens
kulturaktiviteter.

Vedtak: (enstemmig)
Med bakgrunn i bystyrets vedtak, satt Drammen kirkelige fellesråd ned en komité
som skal utarbeide et dokument om det kirkelige kulturarbeid i Drammen til
behandling i neste fellesrådsmøte den 15.februar. Fellesrådet oversender deretter
sitt innspill i denne saken til rådmannen som grunnlag for rådmannens sak om
"Kirken som kulturaktør" for bystyret.

Drammen Kirkelige Fellesråd, Bragernes Torg 6, 3017 DRAMMEN
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Komitèen består av fellesrådsmedlem Harald Dahl, kantor Jørn Fevang, kirkeverge
Ivar Nygård, og ledes av prost Kjell Ivar Berger. I tillegg forespørres Trude
Evenshaug, tidligere kommunikasjonsdirektør i kirkerådet, om å være med i
arbeidsgruppen.
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Drammen krematorium - tilstandsvurdering
Fellesrådet har bestilt en utvendig tilstandsvurdering av Drammen krematorium av
firmaet Rambøll Norge as. Det er stadig blitt synligere at det mangler utvendig
vedlikehold av denne bygningen. Det har vært minimalt med vedlikehold de senere
årene, og nå vil små skader utvikle seg raskt til større og omfattende skader om ikke
vedlikeholdet prioriteres.
De estimerte kostnadene kan vanskelig dekkes av budsjettets ordinære
vedlikeholdspost, og bør søkes dekket av Drammen kommune ved en
ekstrabevilgning.

Vedtak: (enstemmig)
Tilstandsvurderingen av Drammen krematorium, utarbeidet av firmaet Rambøll
Norge as, dokumenterer et behov for utvendig vedlikehold som er estimert til
kr.6.150.000,-. Drammen kirkelige Fellesråd har ingen mulighet for å sette dette
vedlikeholdet i gang uten ekstrabevilgning fra Drammen kommune.
Fellesrådet oversender tilstandsvurderingen til Drammen kommune og ber om en
ekstrabevilgning på kr.6.150.000,- for å kunne vedlikeholde Drammen krematorium
som byens, og Nedre Buskerud sitt eneste krematorium.
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Budsjett 2016
Drammen kommune har, i sitt bystyremøte, vedtatt budsjettet for 2016 for
Drammen kirkelige fellesråd.
For 2016 er det bevilget en driftsrammeøkning fra 2015 til 2016 fra Drammen
kommune på 1,7%, mens beregnet lønns- og prisstigning i samme periode er 2,7%.
Ved videreføring av virksomheten på 2015-nivå, vil vi, for 2016, altså mangle
ca.kr.290.000,-.
Rentenivået er redusert siden 2015, og bortfall av inntekter her utgjør
ca.kr.200.000,-.
Besparinger på strøm samt økninger av inntektsavgiftene/salg vil gi oss
ca.kr.140.000,- mer.
Summen av disse endringene gir oss et behov for inndekning av ca. kr.300.000,-.
I tillegg til dette har vi nettopp fått kjennskap til at fellesrådet vil stå ansvarlig for
en nødvendig utskifting av nye vannledninger for Skoger kirke og kirkegård som
beløper seg til kr.570.000,- i 2016.
Hvor mye budsjettet for 2016 skal justeres, avhenger av følgende forhold:
Hvilke prioriteringer fellesrådet ønsker gjennomført på driftsbudsjettet fremover.
Hvilke utgifter man har mulighet til å kutte.
Hvilke innsparingstiltak som er mulig å gjennomføre.
Hvilke inntekter som kan økes.
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Vedtak: (8 stemmer for og 1 stemme mot)
Drammen kirkelige fellesråd har fått en tilskuddsramme fra Drammen kommune
som ikke dekker fullt ut samme drift som i 2015. Det kreves derfor innsparinger for
å få budsjettbalanse, og det ble nedsatt en arbeidsgruppe for forslag til innsparinger
som legges frem i neste møte i fellesrådet, den 15.februar. Arbeidsgruppen består
av fellesrådsmedlemmene Erik Gunnerød og Harald Dahl, samt økonomileder og
kirkevergen. Ledige stillinger holdes vakante inntil fellesrådet har gjort vedtak etter
arbeidsgruppens forslag til tiltak. Tilskuddet til besøksarbeider til Bragernes
menighet kr. 190 000,- trekkes inn.
Vedtak: (9 stemmer for og 0 stemme mot)
Fellesrådet godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for 2016
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Lokal daglig ledelse - forespørsel fra Konnerud menighetsråd
Konnerud menighetsråd har behandlet et spørsmål om lokal daglig ledelse og
styrket administrativ hjelp for menighetsrådet knyttet til innspill nevnt i biskopens
visitasdokument fra sin visitas i Drammen i 2015, med henvisning til sitt vedtak i
desember:
"Konnerud Menighetsråd ønsker å følge opp denne saken og forespør prost,
fellesråd og biskop om det har vært noe prosess i forhold til dette etter visitasen og
evt. tanker om en videre prosess. Menighetsrådet vil etter tilbakemelding fra disse
vurdere om saken skal følges videre".
Vedtak: (7 stemmer for)
Drammen kirkelige fellesråd viste til henvendelse fra Konnerud menighetsråd
vedrørende behov for daglig ledelse av stabene og styrket administrativ hjelp til
menighetsrådene, og ba kirkevergen utrede behovet og alternativer for dette til
behandling etter sommeren.
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Eventuelt
Ingen saker under eventuelt

HJP 20.1.2016
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