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DEN NORSKE KIRKE

Drammen Kirkelige Fellesråd
Protokoll 6 2017

Møte i Drammen Kirkelige Fellesråd 21. august 2017
Sted: Bragernes Torg 6
Tilstede:
Bragernes menighet:
Strømsø menighet:
Åssiden menighet:
Tangen menighet:
Fjell menighet:
Strømsgodset menighet:
Konnerud menighet:
Skoger menighet:
Drammen kommune:
Prosten i Drammen:
Kirkeverge:
Økonomileder:

Sak 53/17

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

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

Sak 54/17

Godkjenning av protokoll fra 19.06.2017
Det ble vist til tidligere tilsendt protokoll.
Vedtak: (enstemmig)
Protokollen fra 19.06.2017 godkjent.

Sak 55/17

Orienteringssaker
1) Personalorientering FR / BDR (ledige stillinger, ansettelser etc.)
- Det er fra 17.9.2017 50% ledig stilling som kirketjener i Tangen.
- Det er 15% ledig stilling i velferden i Strømsø menighet
- Det vil bli en 50% ledig kantorstilling i Strømsø menighet.
- Kantor i Skoger Victor Riakhin vil fungere som kantor i Konnerud menighet
inntil videre.
- Barnehagelærer vikariat 100% er utlyst for Amicus barnehage
- Barnehagelærer vikariat 100% er utlyst for Åssiden menighetsbarnehage.
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2) Arbeidsutvalgsreferater fellesråd:
- Det har vært ingen møter siden sist
3) Elvefestivalen 25-27/8 fellestiltak
- Det er sendt ut påmeldingslister for å stå på stand til menighetsrådsledere
4) Kirkelig fellesnemnd i SNED (Svelvik, Nedre Eiker, Drammen)
- Kommunens representant i fellesnemda er enda ikke oppnevnt.
- Fellesnemda vil konstitueres når representant fra kommunen er valgt.
- Det arbeides med å ansette en prosjektleder
5) Felleskonferansen 22-23/9 MR/FR/stab i SNED
- Det er sendt ut påmelding på mail. Viktig at link i påmeldingen benyttes når
man melder seg på.
- Oppmøtetidspunkt på Klækken er kl. 16.00.
- Felles buss er ikke bestilt, men vurderes på forespørsel nå.
6) Annet
- Utvendig rehabilitering Drammen krematorium er i full gang. Alle tak er
nesten ferdig. Utvendig pussarbeid er igangsatt. Vinduer kommer i slutten av
august. Maling vil bli utført senere til høsten.
- Tak Åssiden kirke er så å si ferdig.
- Maling av Strømsø kirke blir iverksatt hvert øyeblikk. (Inngangsparti, tårn,
bunnstokker og østre vegg.)
- Riksantikvaren er positiv til de nye tegningene av tilbygget på Strømsgodset
kirke og vil gi sin anbefaling til bispedømmet. Bispedømmet vil da få
mulighet til endelig å fatte vedtak i saken.
- Konnerud gamle kirke er malt utvendig av en dugnadsgjeng fra Konnerud. De
har også ønske om å male kirken innvendig.
- Sluttføring av drensproblematikken i Tangen kirke er igangsatt.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet tok informasjonen om sakene til orientering

Sak 56/17

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

Sak 57/17

Forsøksordning med teamledelse
Viser til fellesrådets Sak 78/16 fra møtet den 12.12.16, samt til informasjon sendt ut
til menigheter og fellesrådet den 13.07.17.
Kirkevergen har gjennomgått evaluering av teamkoordinatorfunksjonen, og basert
på denne erfaringen, samt enkelte menighetsråds uttrykte ønske om sterkere ledelse
i menighet/stab, har kirkevergene startet et forsøksprosjekt hvor Konnerud/Skoger,
Strømsø/Tangen og Strømsgodset får en tydeligere oppfølging av
menighetskonsulentene. Disse skal da fungere som teamledere for disse stabene og
menighetsrådene med arbeidsgiverfunksjon og ukentlige tilstedeværelse en hel dag
på menighetskontoret.
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Vedtak: (enstemmig)
Drammen kirkelige fellesråd tilsluttet seg forsøksprosjektet med en varighet til
august 2018. I løpet av denne tiden vurderes det om flere av stabene/menighetene
bør få samme oppfølging/teamledelse, eller andre tiltak for styrking av ledelse og
samarbeid i menighetene.

Sak 58/17

Endring av regnskapsordningen i fellesrådet
Se vedlagte saksutredning fra økonomileder.
Regnskapsordningen ved fellesrådet trenger en modernisering av
regnskapssystemet, med mindre manuell og mer elektronisk behandling. På denne
måten kan man få en mer effektiv kvalitetssikring og redusere sårbarheten knyttet
til manuell behandling av bilag og regnskap.
I løpet av høsten vil det bli ledighet i en stilling ved regnskapsfunksjonen, og da vil
det være et gunstig tidspunkt å vurdere endringer i regnskapsordningen ved
virksomheten.
I utredningen skisseres det tre alternative muligheter, og forslaget som fremmes er å
benytte både ansatte og et ekstern regnskapsbyrå i ny regnskapsordning for oss.
Gjennom dette vil vi både sikre lokal kompetanse og kontroll, og samtidig fornye
effektivisering og digitalisering av standardoppgaver gjennom et profesjonelt
regnskapssystem.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet tok økonomileders utredning til orientering og godkjente forslag i
konklusjonen. Fellesrådet ba om at tidsplanen i utredningens pkt. 5 settes i verk.
Kirkevergen bes om å informere interne utvalg om endringen. Etableringskostnaden
på ca. kr. 100 000,- tas innenfor vedtatt budsjett for 2017.

Sak 59/17

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt

HJP 22.8.2017
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