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DEN NORSKE KIRKE

Drammen Kirkelige Fellesråd
Protokoll 4 2017

Møte i Drammen Kirkelige Fellesråd 24. april 2017
Sted: Bragernes Torg 6
Tilstede:
Bragernes menighet:
Strømsø menighet:
Åssiden menighet:
Tangen menighet:
Fjell menighet:
Strømsgodset menighet:
Konnerud menighet:
Drammen kommune:
Kirkeverge:
Økonomileder:

Elin Stubberud
Ingeborg Drange
Einar Skalstad
Harald Dahl
Jørgen Haugseth
Lena Kilen
Trond Martens
Odd Gusrud
Ivar Nygård
Hans Jørgen Paulsen

Ikke tilstede:
Prosten i Drammen:
Skoger menighet:

Kjell Ivar Berger
Erik Østebø Gunnerød

Sak 29/17

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

Sak 30/17

Godkjenning av protokoll fra 20.03.2017
Det ble vist til tidligere tilsendt protokoll.
Vedtak: (enstemmig)
Protokollen fra 20.03.2017 godkjent.

Sak 31/17

Orienteringssaker
1) Personalorientering FR/BDR (ledige stillinger, ansettelser etc.)
- Intervjurunder til trosopplæringsmedarbeider/kateket i Bragernes menighet er
gjennomført.
- Styrer i Amicus barnehage har søkt ett års permisjon.
- Assistent Åssiden menighetsbarnehage skal utlyses i 40% stilling
- Intervjurunder til ny sokneprest i Skoger menighet/fengselsprest skjer den 26.4.
- Kapellan i Tangen menighet vil fungere som vikar som 75% sokneprest i
Strømsø menighet ut året.
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2) Arbeidsutvalgsreferater fra fellesråd 3.4.
- Møtet ble ikke avholdt.
3) Møte med bystyrekomiteen KIB den 4.4.
- Kirkevergen gikk gjennom PowerPoint presentasjonen som ble vist i komiteen.
4) Møte med arbeidsutvalgene til FR i SNED (Svelvik, Nedre Eiker, Drammen) 3.4
- Det vises til sak 36/17.
5) Kirkekontorets kontorsituasjon – leieforhold.
- Kirkevergen opplyste om møtet den 24.4 med husstyret i Bragernes og om
forslag til tegninger på kontorløsning. Det vil bli nytt møte 4.5. for å diskutere
kontraktsforslag.
6) Felleskonferansen 2017 MR/FR/stab i SNED, 22-23/9
- Kirkevergen informerte kort om status.
7) Annet
- Anbudsfrister for utvendig rehabilitering av Drammen krematorium er satt til
25. og 26. april.
- Anbudsfrist for rehabilitering av tak Åssiden kirke er satt til 24. april.
- Strømsø kirke er rengjort utvendig i forbindelse med jubileet. Det vil også bli
gjennomført utvendig maling av tårn, vegg, inngangsparti og bunnstokker.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet tok informasjonen om sakene til orientering

Sak 32/17

Regnskapsrapport mars 2017 for Dkf
Regnskapsrapport mars 2017 ble utdelt og gjennomgått i møtet.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet tar regnskapsrapport for mars 2017 til orientering.

Sak 33/17

Arbeidsgruppe vedtatt i forrige møte, sak 27/17 - avvikles
Etter samtale med kommunaldirektør Kari Høyer, vil kirkevergen foreslå å legge
ned denne arbeidsgruppen foreløpig. Dette begrunnes med at Drammen kommune
kommer til å stille de fleste utviklingsplaner i bero så lenge det er en prosess for
sammenslåing av de tre kommunene. Det er stor sannsynlighet for at planverket kan
forandres når det bygges en ny kommune av de tre eksisterende. Derfor anbefaler
kommunaldirektøren at dette arbeide fra kirkelig fellesråd sin side avventes inntil
videre. Dette harmonerer med at omstillingen for kirken også krever store ressurser
og oppmerksomhet i tiden framover.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet omgjør sitt vedtak i sak 27/17, og avvikler den vedtatte arbeidsgruppa.
Fellesrådet ba om fortsatt samarbeid med kommunen på ulike områder, og at
fellesnemd oppretter grupper som kan gi innspill til kommunen.
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Sak 34/17

Innstillingsutvalg for rekruttering av prosjektleder for fellesrådsammenslåing
Denne saken ble tatt opp i fellesrådenes felles arbeidsutvalgsmøte den 3/4. Det er et
arbeid som må utføres før kirkelig fellesnemnd (for fellesrådenes sammenslåing i
2020) blir oppnevnt som planlagt fra august 2017. Mer utførlige sakspapirer følger
senere.
Vedtak: (enstemmig)
Saken trekkes og ny sak 36/17 erstatter sak 34/17.

Sak 35/17

Plan og budsjett for fellestiltaket – «Elvefestivalen 2017»
Se vedlagte saksutredning.
Vedtak: (enstemmig)
Drammen kirkelige fellesråd vedtok den plan og det budsjett på kr.50.000,- som er
foreslått for planlegging og gjennomføring av Elvefestivalen 2017. Fellesrådet
oppfordrer til å få til en skolering eller at det utarbeides retningslinjer for personell
som skal betjene standen.

Sak 36/17

Oppnevning av fellesrådets representanter til forhandlingsutvalg for
sammenslåingsprosessen mellom fellesrådene i Svelvik, Nedre Eiker og
Drammen.
Bakgrunn: Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommuner har besluttet å slå seg sammen
til en ny felles kommune fra 1.januar 2020.
Etter kirkeloven skal det bare være ett kirkelig fellesråd i hver kommune, og de kirkelige
fellesrådene må derfor sette sammen en kirkelig fellesnemnd (parallelt med kommunenes
fellesnemnd) som planlegger og beslutter organiseringen av et nytt kirkelig fellesråd for
den nye felles kommunen.

Vedtak: (enstemmig)
Drammen kirkelige fellesråd oppnevner leder og nestleder til et felles
forhandlingsutvalg for fellesrådene til Svelvik, Nedre Eiker og Drammen. I tillegg
har kirkevergen og prosten møte-, tale- og forslagsrett i utvalget. Mandatet til
forhandlingsutvalget er å foreslå for fellesrådene et likelydende vedtak for
sammensetting og mandat for den kirkelig fellesnemnd som skal opprettes for de tre
fellesrådene. Forslag til et felles vedtak skal foreligge til fellesrådsmøtene i juni,
slik at fellesnemnda skal kunne være i funksjon så snart som mulig etter at det er
fattet formelt vedtak i form av kongelig resolusjon (eller stortingsvedtak),
forhåpentligvis fra 1.august. Forhandlingsutvalget foreslår også foreløpig
framdriftsplan, økonomisøknad for omstillingsmidler og hvordan prosjektledelse
løses. Forhandlingsutvalget avslutter sin funksjon og sitt arbeid i det øyeblikk
kirkelig fellesnemnd er opprettet og i funksjon. Kirkevergen bidrar med
saksutredning for forhandlingsutvalget.
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Sak 37/17

IKT-strategi
Den norske kirke har realisert sin IKT-strategi ved å samle kirken og brukerne til
«ett IKT-rike» som realiseres gjennom Kirkepartner IKT.
Felles IKT-løsninger gjør det mulig for Dnk både lokalt og sentralt å forbedre
samhandling og utnytte hverandres ressurser og erfaring. Kirkepartner IKT har i
dag en ferdig utviklet IKT-plattform med full integrasjon av elektronisk arkiv med
møteløsning, telefonisystem og sentralbord, regnskap- og lønnssystem, intranett,
medlemsregister etc.
I dag er alle de største fellesrådene på plattformen. Drammen kirkelige fellesråd har
foreløpig ikke gått over på grunn av økonomi og at man ikke har ønsket å gå over
til ny plattform som ikke har vært ferdig utviklet og godt nok utprøvd.
Sett i lys av sammenslåingsprosessen med andre fellesråd med påfølgende
omstillingsmidler og at IKT-plattformen nå kan erstatte og samle eksiterende IKTløsninger, er tiden inne for å tenke et nytt enhetlig IKT-system som Kirkepartner
IKT kan tilby.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet ba kirkevergen ta kontakt med Kirkepartner IKT for å starte samtaler
om overgang til IKT-plattformen med tilhørende støttesystemer. Saken tas opp i
junimøtet med saksutredning på businessplan og implementeringsplan for IKTsystemet.

Sak 38/17

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt

25.4.2017 HJP.
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