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DEN NORSKE KIRKE

Drammen Kirkelige Fellesråd
Protokoll 5 2017

Møte i Drammen Kirkelige Fellesråd 19. juni 2017
Sted: Bragernes Torg 6
Tilstede:
Bragernes menighet:
Strømsø menighet:
Åssiden menighet:
Tangen menighet:
Fjell menighet:
Strømsgodset menighet:
Skoger menighet:
Drammen kommune:
Prosten i Drammen:
Kirkeverge:
Økonomileder:

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

Ikke tilstede:
Konnerud menighet:

Dagfinn Hodt

Sak 39/17

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

Sak 40/17

Godkjenning av protokoll fra 24.04.2017
Det ble vist til tidligere tilsendt protokoll.
Vedtak: (enstemmig)
Protokollen fra 24.04.2017 godkjent.

Sak 41/17

Orienteringssaker
1. Personalorientering FR / BDR (ledige stillinger, ansettelser etc.)
- Styrer i Amicus barnehage går ut i ett års permisjon. Styrer i Åssiden
barnehage går inn som vikar.
- Kantor i Konnerud menighet går av med AFP til høsten.
- Kantor i Strømsø går av med pensjon til høsten.
- Karoline Faber vil fungere som 75% sogneprest i Strømsø ut året.
- Johannes Elgvin vil være vikarprest i Tangen menighet ut året.
2) Arbeidsutvalgsreferater fellesråd 4.5.2017:
- Sak 17/17 Forberedelse av møtet med bystyrekomiteen den 22.mai.
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- Sak 18/17 Dialogmøtet 22/5
- Sak 19/17 Felleskonferansen 22-23/9
- Sak 20/17 Teamkoordinatorfunksjonen – videre saksgang
- Sak 21/17 Agenda på neste fellesrådsmøte den 19/6-17
- Sak 22/17 Ny vigselsliturgi
- Sak 23/17 Samarbeid og sammenslåing av menigheter – videre saksgang
- Sak 24/17 Kantorfunksjoner – 2 medarbeidere slutter
- Sak 25/17 Nye kontorlokaler for kirkekontor
- Sak 26/17 Nettverk for FR/FR-ledere
- Sak 27/17 Nedbemanning Strømsgodset
- Sak 28/17 Personalsak
3) Dialogmøte med bystyrekomiteen KIB den 22/5.
- Dialogmøtet ble gjennomført med gode tilbakemeldinger. Fellesråd og
kirkeverge vil følge opp komiteen for videre samarbeid og samtaler.
4) Møte med arbeidsutvalgene til FR i SNED (Svelvik, Nedre Eiker, Drammen)
15/5.
- Jfr. sak 46/2017
5) Felleskonferansen 2017 MR/FR/stab i SNED, 22-23/9
- Konferansen går som planlagt. Alle ansatte og folkevalgte er invitert.
6) Elvefestivalen – fellestiltak den 25-27/8
- Det er sendt ut vaktliste til menighetene.
- Det planlegges kurs i å stå på stand og møte folk i den forbindelse.
7) Annet
- Det var en fellessamlingen for alle ansatte i Tunsberg bispedømme den 1. juni i
Drammenshallen. Samlingen var i regi av bispedømmekontoret, med
praktisk hjelp for gjennomføringen av ansatte i Drammen kirkelige fellesråd.
Det har kommet gode tilbakemeldinger fra bispedømmet for innsatsen
ansatte i Drammen bidro med.
- Rehabilitering av Drammen krematorium og tak Åssiden kirke er i full gang og
går etter planen.
- For tilbygg til Strømsgodset kirke avventes det vedtak fra Tunsberg
bispedømme, før igangsettelse av selve byggingen av tilbygget.

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

Sak 42/17

Regnskapsrapport for mai 2017
Regnskapsrapport for mai 2017 ble gjennomgått i møtet.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet tok regnskapsrapport for mai 2017 til orientering.

Sak 43/17

Anskaffelse av nytt orgel til Tangen kirke
Tangen menighet har i mange år samlet inn penger til anskaffelse av nytt orgel i
kirken. Drammen kommune har bevilget kr.3,0 mill. til dette.
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Menigheten har nå bestemt seg for orgelleverandør, Gebr. Van Vulpen og har
budsjettmessig dekning for anskaffelse av dette.
Kirkevergen, mener menighetsrådet har valgt en dyktig leverandør, og ber
fellesrådet tilslutte seg anskaffelsen.
Vedtak: (enstemmig)
Drammen kirkelige fellesråd tilsluttet seg Tangen menighetsråds valg av
orgelbygger, og fortsetter anskaffelsesprosessen for nytt orgel til Tangen kirke.

Sak 44/17

Søknad om å fravike bestemmelser om beplantning ved grav
Saksutredning var vedlagt innkallingen.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet avslo søknaden fra Jan Erik Lunde om å fravike bestemmelsene om
beplantning ved gravnr.04B08008 på Tangen kirkegård. Kravet om fjerning av
beplantning opprettholdes slik at det ikke skapes presedens for andre tilsvarende
avvik ved gravplassen.

Sak 45/17

Reduksjon av stillinger i ungdomsarbeidet i Strømsgodset menighet
Saksutredning var vedlagt innkallingen.
Vedtak: (enstemmig)
Drammen kirkelige fellesråd nedlegger de menighetsfinansierte delene av
stillingene for ungdomsarbeider (50%) og konfirmantarbeider (10%) i
Strømsgodset menighet. Evt. overtallighet og nedbemanning håndteres av
kirkevergen etter avtaleverket.

Sak 46/17

Opprettelse av kirkelig fellesnemnd ved kommunesammenslåingen
Saksutredning var vedlagt innkallingen.
Forhandlingsutvalgene fra de tre kommunenes fellesråd har utarbeidet et forslag til
felles likelydende vedtak for den kirkelige fellesnemnda. Det er helt nødvendig at
disse vedtakene er likelydende, og Nedre Eiker har allerede vedtatt denne
formuleringen. Svelvik innstiller også på det samme i sitt møte.
Vedtak: (enstemmig)
Drammen kirkelige fellesråd vedtok det framlagte forslag til sammensetting og
mandat for kirkelig fellesnemnd som er utarbeidet av forhandlingsutvalgene til de
tre fellesrådene i Svelvik, Nedre Eiker og Drammen.

Sak 47/17

Valg av fellesrådets representanter til kirkelig fellesnemnd
Det ble vist til vedlagte saksutredning for sak 46/17.
Leder og nestleder av fellesrådet har deltatt på samtaler med arbeidsutvalgene for
de andre fellesrådene siden det ble kjent at kommunene skulle slå seg sammen.
Leder og nestleder har også deltatt med utarbeidelse av mandat for fellesnemnda,
og kirkevergen mener det gir en god kontinuitet i arbeidet dersom disse to blir
representanter videre i den nye fellesnemnda.
Det foreslås og velges personlige vararepresentanter i møtet.
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Vedtak: (enstemmig)
Drammen kirkelige fellesråd valgte leder Dagfinn Hodt, og nestleder Einar Skalstad
til representanter for Drammen kirkelige fellesråd i kirkelig fellesnemnd for
fellesrådene i Svelvik, Nedre Eiker og Drammen. Inger Lise Guttormsen ble valgt
som vara for Dagfinn Hodt og Harald Dahl ble valgt som vara for Einar Skalstad.

Sak 48/17

Prinsippdokument for sammenslåingsprosess for fellesrådene i Svelvik, Nedre
Eiker og Drammen
Jfr. saksutredning vedlagt innkallingen, samt kravet om likelydende vedtak
beskrevet under Sak 46/17.
Vedtak: (enstemmig med protokolltilførsel fra representant fra Bragernes
menighetsråd)
Drammen kirkelige fellesråd vedtok det framlagte forslag til prinsippdokument for
sammenslåingsprosessen for fellesrådene i Svelvik, Nedre Eiker og Drammen.
Protokolltilførsel: Målsetning blir en god effektivisering så kirkens penger kan bli
frigjort til arbeid i menighetene.

Sak 49/17

Utredning IKT for Drammen kirkelige fellesråd
Det var vedlagt saksutredning fra økonomileder.
Vedtak: (enstemmig)
Drammen kirkelige fellesråd inngår avtale om kjøp av IKT driftstjenester fra
Kirkepartner IKT AS. Anskaffelsen omfatter også kjøp og etablering av ny
elektronisk godkjent arkiv- og møteløsning. Kirkevergen vurderer om enkelte
fagsystemer skal endres eller byttes ut.
Drammen kirkelige fellesråd forutsetter at kostnaden helt- eller delvis blir finansiert
gjennom de omstillingsmidler som kommunene får i sammenslåingstilskudd.

Sak 50/17

Nye kontorlokaler for fellesrådets kirkekontor
Det var vedlagte saksutredning til innkallingen.
Vedtak: (enstemmig)
Drammen kirkelige fellesråd er orientert om de forhandlinger som er gjennomført
med Bragernes menighetsråd, og ønsker at fellesrådets framtidige kirkekontor leies
av Bragernes menighet. Kirkevergen inngår avtale om dette fra et egnet tidspunkt.

Sak 51/17

Budsjettinnspill til Drammen kommune for 2018
Sakspapirer ettersendt.
Kirkevergen legger opp til en videreføring av fjorårets prioritering for 2017.
Innvilgede og gjennomførte tiltak erstattes av nye behov som er oppstått,- først og
fremst knyttet til den utarbeidede «Tilstandsrapport kirkevedlikehold» som ble
laget i fjor, samt de innspill som menighetsrådene har kommet med det siste året.
Budsjettet splittes fortsatt i to mellom kirkedrift og gravplassformål.
Både gravferdsavgiftene som fellesrådet bestemmer, og de kommunale avgifter
som bystyret bestemmer, foreslås økt med den kommunale deflator.
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Vedtak: (enstemmig)
Drammen kirkelige fellesråd har behandlet kirkevergens forslag til fellesrådets
budsjett for 2018-2021. Menighetenes forslag til innspill i fellesrådets budsjett til
Drammen kommune for 2018-2021, er innbakt i forslaget, og Drammen kirkelige
fellesråd vedtar budsjettinnspillet slik det framkommer nedenfor.

Driftsbudsjett funksjon 390, Den norske kirke
Økning post 390, Den n. kirke
2018
2019
2020
Kirkevedlikehold
900
Alle tall i tusen
(Kommunen har allerede bevilget kr.763.000,- for 2018 og 2019)

Investeringsbudsjett, funksjon 390, Den norske kirke
Økning post 390, Den n. kirke
2018
2019
TOTALT
6.193
9.640
I prioritert rekkefølge:
1. Brannsikring Strømsgodset krk
1.050
2. Brannsikring Tangen krk
1.230
3. Brannsikring Strømsø krk
1.130
4. Brannsikring Skoger gamle kirke
2.783
5. Oppgradering varme- og
1.000
energistyring, kirkebygg
6. Utskifting vinduer Skoger krk
4.000
7. Brannsikring Bragernes krk
4.640

2021
900

2020
(*)

2021
(*)

Alle tall i tusen
(*) For investeringer/vedlikehold av kirker, har Drammen kommune bedt
fellesrådet legge opp til kun to-års plan grunnet overgang til ny kommune i 2020.
Kommunal fellesnemnd vil ta stilling til budsjett fra 2020.

Driftsbudsjett funksjon 393, Gravplasser og krematorium
2018
2019
Økning post 393, gravplasser
TOTALT
1.398
1.248
1. Bevaringsplanen
350
250

2020
1.198
100

2021
1.148

Alle tall i tusen

Investeringsbudsjett, funksjon 393 Gravplasser og krematorium
post 393, gravplasser:
2018
2019
2020
Totalt
1.350
600
1. Belysning Bragernes krk.gård
450
2. Varmestyring kapell
300
200
3. Utskifting maskiner og utstyr
600
400
4. Huset bak Bragernes kirke.
Den 4. kulturscene*
Alle tall i tusen

2021

* Av politiske og praktiske årsaker, er det kommet signaler fra byens politikere om at
tilbygget til Bragernes kirke bør behandles som selvstendig prosjekt utenfor fellesrådets
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budsjettsammenheng. Kirkevergen har derfor tatt denne posten ut fra fellesrådets
budsjettinnspill. Bragernes menighetsråd bes inntil videre å fortsette å jobbe for å realisere
dette prosjektet, samt å ivareta kontakten med bystyrepolitikere i denne saken.

Avgifter vedrørende kirkegårdsdriften foreslås økt med kommunal deflator for
2017.

Sak 52/17

Søknad om å fravike bestemmelser om liggeplate ved grav på Konnerud.
Gravplasspersonalet har hatt en gjennomgang på Konnerud kirkegård i forhold til
opprydding ved graver og gravminner.
Det er restriksjoner på gravminneutforming og bruk av bl.a. liggende gravminner.
Liggende gravminner er kun tillatt ved stående gravminner på kistegraver, og ikke
ved urnegraver, som er mye mindre i størrelse. I tillegg til de praktiske
konsekvenser dette får for gressklipping og stell rundt gravene, så må alltid et
liggende gravminne fjernes når nye urner skal gravlegges. Dette skaper muligheter
for ødeleggelser og skader av denne ved frost og snø om vinteren. Liggende plater
må ikke nødvendigvis fjernes ved gravlegging i kistegrav.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet avslo søknaden fra Skule Jacobsen om å fravike bestemmelsene om
liggeplate ved gravnr.06E04015 på Konnerud kirkegård. Kravet om fjerning av
liggeplaten opprettholdes slik at det ikke skapes presedens for andre tilsvarende
avvik ved gravplassen.

HJP 20.06.2017
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