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DEN NORSKE KIRKE

Drammen Kirkelige Fellesråd
Protokoll 3 2017

Møte i Drammen Kirkelige Fellesråd 20. mars 2017
Sted: Bragernes Torg 6
Tilstede:
Bragernes menighet:
Åssiden menighet:
Tangen menighet:
Fjell menighet:
Strømsgodset menighet:
Skoger menighet:
Konnerud menighet:
Drammen kommune:
Kirkeverge:
Økonomileder:
Prosten i Drammen:

Elin Stubberud
Einar Skalstad
Harald Dahl
Jørgen Haugseth
Lena Kilen
Erik Østebø Gunnerød
Trond Martens
Odd Gusrud
Ivar Nygård
Hans Jørgen Paulsen
Kjell Ivar Berger

Ikke tilstede:
Strømsø menighet:

Ingeborg Drange

Sak 21/17

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

Sak 22/17

Godkjenning av protokoll fra 20.02.2017
Det ble vist til tidligere tilsendt protokoll.
Vedtak: (enstemmig)
Protokollen fra 20.02.2017 godkjent.

Sak 23/17

Orienteringssaker
1. Personalorientering (ledige stillinger, ansettelser etc.)
- Det er en ledig stilling som trosopplærer/menighetspedagog i Bragernes.
Bragernes menighetsråd ønsker å få omgjort denne stillingen til kateket.
Kirkevergen vil komme tilbake til saken når dette er saksutredet.
- Sokneprest 75% stilling i Skoger er utlyst i kombinasjon med 25%
fengselsprest.
- Sokneprest 75% stilling i Strømsø menighet lyses ut med tiltredelse høsten
2017.
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2) Arbeidsutvalgsreferater fellesråd: 27/2-17:
- Sak 11/17 AU-FR/MR møter
- Sak 12/17 Forberedelse av møtet med bystyrekomiteen den 22.mai.
- Sak 13/17 Arbeidsgruppe for å utvikle samarbeidet med Drammen kommune
- Sak 14/17 Forespørsel fra Skoger Idrettslag om avtale om leie av grunn ved
Skoger kirkegård.
- Sak 15/17 Høstens fellesrådsmøter 2017
- Sak 16/17 Agenda på neste fellesrådsmøte den 20/3-17
3) Skisprinten, Bragernes kirke – erfaring og videre avtaler
- Kirkevergen vil ta kontakt med Arne Madsen for rydding av området rundt
kirken.
4) Kirkekontorets kontorsituasjon – leieforhold
- Ingen ny informasjon foreligger.
5) Felleskonferansen 2017 MR/FR/stab, 22-23/9
- Kirkevergen jobber med å få foredragsholdere. Foreløpig vil fellesrådsleder,
kirkeverge og tillitsvalgt fra Færderkommunen komme, og fortelle om deres
erfaringer med kommunesammenslåing.
6) Årsmøte Bragernes menighet
- Årsmøte i Bragernes er avholdt. På årsmøtet ble det blant annet informert om et
prosjekt vedrørende å utnytte deler av grøntarealene rundt kirken til urban
dyrking. Menigheten vil komme med mer informasjon om dette.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet tok informasjonen om sakene til orientering

Sak 24/17

Regnskapsrapport feb. 2016 for Dkf
Regnskapsrapport februar 2016 ble utdelt og gjennomgått i møtet.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet tok regnskapsrapport for februar 2016 til orientering.

Sak 25/17

Særaldersgrense 70 år
Det ble vist til vedlagte utredning om behovet for vedtak om en
pensjonsaldersgrense på 70 år i Drammen kirkelige fellesråd. Saken er drøftet med
tillitsvalgte og i administrasjonsutvalget.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet vedtok en bedriftsintern særaldersgrense på 70 år i fellesrådet. Det gis
mulighet for unntak i helt spesielle tilfeller men slik at praksis viser den generelle
opprettholdelse av 70 års aldersgrense.

Sak 26/17

Høstens møteplan for fellesrådet
Fra høsten av vil det bli etablert en ny «Fellesnemnd» for sammenslåing av
fellesrådene i 2020. Dette vil føre til noe merarbeid og møtevirksomhet for de som
blir medlemmer av dette fra vårt fellesråd. For å avhjelpe dette merarbeidet foreslår
arbeidsutvalget at vi reduserer antall fellesrådsmøter i høst med to møter
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(18.september og 20.november), slik at vi opprettholder følgende møteplan fra
høsten:
21/8
22-23/9
16/10
18/12

Fellesrådsmøte
Felleskonferanse MR/FR/Stab
Fellesrådsmøte
Fellesrådsmøte

Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet godkjente forslag til revidert møteplan for høsten 2017 for Drammen
kirkelige fellesråd.

Sak 27/17

Arbeidsgruppe for samarbeidsområder med Drammen kommune
Arbeidsutvalget har i deres møte den 27.02.17, Sak 13/17 vedtatt å foreslå at
fellesrådet nedsetter en arbeidsgruppe for å utvikle samarbeidet med Drammen
kommune. Dette med bakgrunn i det å finne lokale konkretiseringer rundt begrepet
«Folkekirke», jfr. vår høstkonferanse 2016.
Arbeidsutvalget henviste til tidligere samarbeidsmøte med kommunen hvor det ble
påpekt at kommunen har flere planer for byutviklingen som kirken kan være med å
samarbeide om med den kompetansen som kiken besitter. Fellesrådet bør gjøre en
undersøkelse blant disse planene om hvor det kan være nyttig å styrke det kirkelige
arbeidet i samarbeid med kommunen.
Arbeidsutvalget fremmer saken for fellesrådet, og vil foreslå en sammensatt gruppe
fra fellesrådet som jobber med denne saken.
Vedtak: (enstemmig)
Drammen kirkelige fellesråd nedsatt en arbeidsgruppe som drøfter mulighetene for
et tettere, og utfyllende samarbeid med Drammen kommune innen de kommunale
planområder der kirken kan bidra med kompetanse og ressurser til det beste for
byens innbyggere. Arbeidsgruppen består foreløpig av Ivar Nygård, Kjell Ivar
Berger, Lena Kilen og Egil Bye. Kirkevergen forespør eventuelle navngitte
kandidater i møte, om å være med i tillegg.

Sak 28/17

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt
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