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DEN NORSKE KIRKE

Drammen Kirkelige Fellesråd
Protokoll 4 2015

Møte i Drammen Kirkelige Fellesråd 20. april 2015
Sted: Bragernes Torg 6
Tilstede:
Bragernes menighet:
Åssiden menighet:
Strømsgodset menighet:
Tangen menighet:
Fjell menighet:
Konnerud menighet:
Prosten i Drammen:
Drammen kommune:
Kirkelig Fellesråd:
Bragernes menighet:

Ole Kristian Karlsen
Einar Skalstad
Kai Ingolf Johannessen
Harald Dahl
Asbjørn Stavem
Dagfinn Hodt
Øystein Magelssen
Odd Gusrud
Ivar Nygård
Hans Jørgen Paulsen
Under sak 26/15, Jørn Fevang (kantor)

Ikke tilstede:
Skoger menighet:
Strømsø menighet:

Erik Østbø Gunnerød
Bente Dahl

Sak 22/15

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

Sak 23/15

Godkjenning av protokoll fra 23.3.2015
Det ble vist til tidligere tilsendt protokoll.
Vedtak: (enstemmig)
Protokollen fra 23.3.2015 godkjent.

Sak 24/15

Orienteringssaker
1. Personalorientering (ledige stillinger, ansettelser etc.)
- Prosessen ved ansettelse av ny kirketjener Strømsø, kirkegårdsarbeider og
pedagog i Amicus barnehage er i gang.
- Ledig stilling som sokneprest i Bragernes er utlyst.
- Bispedømmet prøver å få til prosteskifte i juni.
2. Arbeidsutvalgsreferater fellesråd
- Ingen møter siden sist.
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3. Møter mellom arbeidsutvalgene til menighetsråd og fellesråd
- Møter med alle menighetsråd er gjennomført bortsett for Fjell og Skoger som
tas på et senere tidspunkt.
4. FR-MR Dialogmøtet, mandag den 11.mai i Konnerud kirke, kl.18.00-20.30.
- Kirkevergen orienterte kort om det forekommende møtet.
5. Overføring av kirkelige eiendommer (jf. Sak 12/15)
- Møte med Åssiden er gjennomført. Åssiden ønsker at den matrikulerte
eiendommen overføres i sin helhet til soknet.
- Møte med Fjell vil bli gjennomført før videre forhandlinger med kommunen
om overdragelse av kirkelige eiendommer.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet tok informasjonen om sakene til orientering

Sak 25/15

Regnskapsrapport pr. 31.3.2015
Regnskapsrapport utlevert og gjennomgått i møtet
Vedtak: (enstemmig)
Regnskapsrapporten pr. 31.3.15 ble tatt til etterretning.

Sak 26/15

TONO – avgift for all musikkfremførelse og avspilling
KA har orientert om en ny avtale med TONO som de oppfordrer alle fellesråd til å bli
med på.
Kantor Jørn Fevang orienterte i møtet om TONO, erfaringer og avtalen som er aktuell
å tegne.
Vedtak: (enstemmig)
Drammen kirkelige fellesråd sluttet seg til rammeavtalen som KA har fremforhandlet
med TONO og påtar seg på vegne av menighetsrådene å dekke kostnadene ved denne
avtalen. (0,18 øre pr. innbygger)

Sak 27/15

Plan for utvikling av gravplasser i Drammen 2016-2019
I prosessen med utarbeidelse av en «Plan for utvikling av gravplasser i Drammen
2016-2019», har kirkevergen sendt arbeidsgruppens forslag til plan ut på offentlig
høring.
Det har kommet inn 7 høringssvar som kirkevergen presenterte i møtet.
Vedtak: (enstemmig)
Drammen kirkelige fellesråd la «Plan for utvikling av gravplasser i Drammen 20162019» til grunn for gravferdsforvaltningens gravplassdrift i planperioden, med de
foreslåtte korrigeringer fra høringssvarene.

Sak 28/15

Høring: "Veivalg for fremtidig kirkeordning" - høringssvar
Arbeidsgruppen, som har bestått av fellesrådets leder Dagfinn Hodt,
fellesrådsmedlem Kai Ingolf Johannessen og kirkeverge Ivar Nygård har gjennomgått
høringsdokumentet og kommet med en anbefaling til svar på høringsspørsmålene
som ble presentert i møtet.
Vedtak: (6 stemmer for og 2 stemmer mot)
Drammen kirkelige fellesråd takker for muligheten til å uttrykke sin mening i svarene
til spørsmålene som er stilt i Kirkerådets «Veivalg for fremtidig kirkeordning», og
sender høringssvar som er drøftet i sitt møte i dag.
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Sak 29/15

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt

HJP 22.4.2015
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