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DEN NORSKE KIRKE

Drammen Kirkelige Fellesråd
Protokoll 5 2016

Møte i Drammen Kirkelige Fellesråd 13. juni 2016
Sted: Bragernes Torg 6
Tilstede:
Bragernes menighet:
Åssiden menighet:
Strømsø menighet:
Strømsgodset menighet:
Tangen menighet:
Fjell menighet:
Skoger menighet:
Konnerud menighet:
Drammen kommune:
Kirkeverge
Økonomileder
Prosten i Drammen:

Sak 34/16

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

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

Sak 35/16

Godkjenning av protokoll fra 18.04.2016
Det ble vist til tidligere tilsendt protokoll.
Vedtak: (enstemmig)
Protokollen fra 07.03.2016 godkjent.

Sak 36/16

Orienteringssaker
1. Personalorientering (ledige stillinger, ansettelser etc.)
- Prostiprest Else Liv Kortner Faye går av med pensjon. Hennes siste arbeidsdag
vil bli den 19.6.2016. Stillingen vil stå vakant inntil videre.
- Prosessen med ansettelse av ny kantor/organist/kirkemusiker i Åssiden
menighet er godt i gang. Intervjuer og prøvespilling er foretatt.
2) Budsjett- og dialogmøte den 9.mai 2016
- Neste vårens dialogmøte med bystyrekomiteen og fellesrådet vil bli en
temaorientert drøfting.
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3) Arbeidsutvalgsreferater fellesråd: 2.juni 2016
- Sak 13/16 Møte med Arbeidsutvalget for Svelvik kirkelige fellesråd
- Sak 14/16 Manglende belysning Bragernes kirkegård
- Sak 15/16 Møte 7/6 om gravferdsordningen m/befaring for bystyrekomiteen
- Sak 16/16 Videreføring av ungdomsarbeiderstilling, 10% på Konnerud
- Sak 17/16 Navnet minnelund og symbolsk flytting av navn til denne
- Sak 18/16 Kirken som kulturaktør
- Sak 19/16 Deltagelse av prosten i arbeidsutvalgsmøtene
- Sak 20/16 Budsjettinnspill til kommunen for budsjettperiode 2017-2020
- Sak 21/16 Endring av åpningstiden ved kirkekontoret
- Sak 22/16 Saker til fellesrådsmøtet den 13/6-16
4) KA’ storkommunekonferanse 6.juni 2016
- Kirkevergen orienterte om konferansen.
5) Gravplassforvaltningen som tema i bystyrekomitemøtet den 7.juni 2016
- Kirkevergen orienterte om befaringen på krematoriet og kirkegården på
Bragernes og møtet i bystyrekomiteen.
6) Elvefestivalen 26-28.august 2016
- Prostirådet jobber med saken med å utfordre menighetsrådene. Det legges opp
til et samarbeid mellom stab og menighetsråd for å få til en infostand under
elvefestivalen.
7) Dagsmøte strategisamling for fellesrådet, jfr. sak 24/16 fra møte 7.mars 2016
- Samlingen blir den 19 november 2016.
8) Valg til KA’s Landsråd (2017-2021) den 12.januar 2017
- Det skal velges fire representanter fra Tunsberg bispedømme til KA`s
Landsråd. Representantene må være fellesrådsmedlemmer. Interesserte
melder seg til kirkevergen.
9) Bispedømmets ansatt-samling i Drammen den 1.juni 2017
- Samlingen skal foregå i Drammens hallen. Program vil komme senere.
10) Orgel Tangen kirke
- Fellesrådet har fått innvilget 2,0 mill. fra Drammen kommune til orgel i
Tangen kirke. Menigheten har samlet inn 1,4 mill. Status er at det mangler
ca. 1.0 mill. for å få et tilfredsstillende orgel. Dette tas med i
budsjettinnspillet til kommunen jfr. sak 39/16.
11) Renovering av altertavle i Bragernes.
- Bragernes har fått tilskudd fra Riksantikvaren på 324 000,- kroner til rensing
og renovering av altertavle i Bragernes kirke.
12) Tertialrapport Drammen kommune. (Rådmannens forslag)
- Fellesrådet får kr. 300 000,- for utbedring av vann og kloakk på Skoger
kirkegård.
- Fellesrådet får kr. 763 000,- av potten på 1.0 mill. som skulle gå til
tilstandsrapporter for kirkebygg.
- Rehabilitering av krematoriet bes spilles inn som budsjettinnspill.
- Overføring av kirkelige eiendommer avsluttes i løpet av året.
- Utredning av øvings- og konsertlokaler for akustisk musikk.
Drammen Kirkelige Fellesråd, Bragernes Torg 6, 3017 DRAMMEN
Tlf.: 32 98 91 00 Telefax: 32 98 91 01
Organisasjonsnr: 976989732

2

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

Sak 37/16

Regnskapsrapport pr.31.05.16
Regnskapsrapport ble delt ut og gjennomgått i møtet.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet tok regnskapsrapport pr. 31.05.16 til orientering.

Sak 38/16

Belysning på Bragernes kirkegård
Kirkegårdsavdelingen har felt flere gamle trær på Bragernes kirkegård for å sikre at
disse morkne trærne ikke risikerte å falle ned, og dermed skade folk og graver.
Dette skjedde for to år siden, og gatebelysningen på kirkegården, som var festet i
disse trærne, er ikke blitt erstattet med annen belysning etter dette. Det har nå
kommet krav fra en bruker om at det settes opp ny belysning igjen for de som
ferdes over kirkegården etter mørkets frambrudd.
Vedtak: (8 stemmer for, 1 stemme mot, 1 stemme blank))
Drammen kirkelige fellesråd mente belysningen på tverrveien over Bragernes
kirkegård bør erstattes med ny belysning, og prioriterer dette i budsjettet for 2017.

Sak 39/16

Fellesrådets budsjettforslag 2017-2020
Kirkevergen har lagt opp til en prioritering i år, i motsetning til fjorårets tilfeldige
oppramsing av behov. På denne måten ønsker kirkevergen at fellesrådet gir signaler
til byens politikere om hva som er fellesrådets viktigste tiltak.
Vedlagt fulgte også underlaget for drift og investering i kirker og gravplasser.

Representant Haugseth fremmet følgende forslag:
Prioritert tiltak 10 Tilbygg ved Bragernes kirke, tas bort fra fellesrådets prioriterte
liste og fremmes for kommunen på annen måte.
Forslaget falt med 1 stemme for og 9 stemmer mot.
Representant Skalstad fremmet følgende forslag:
Nytt tak Åssiden kirke prioriteres foran tilleggsbehov orgel Tangen kirke.
Forslaget sto med 7 stemmer for og 3 stemmer mot.
Vedtak:
Drammen kirkelige fellesråd gikk inn for budsjettinnspill slik det framkommer
nedenfor.
Driftsbudsjett funksjon 390, Den norske kirke
Økning post 390, Den n. kirke
Kirkevedlikehold

2017

2018

2019

2020

900

900

900

900

Alle tall i tusen
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Investeringsbudsjett, funksjon 390, Den norske kirke
Økning post 390, Den n. kirke

2017

2018

2019

2020

TOTALT

4.560

9.300

6.850

1.500

1.000

750

500

1.300

3.300

1.500

2.300

I prioritert rekkefølge:

1. Nytt tak Åssiden

1.400

2. Tilleggsbehov orgel i

1.000

Tangen kirke

3. Maling Strømsø kirke (350
år i 2017)
4. Oppgradering varme- og
energistyring, kirkebygg
5. Brannsikring kirker

300
360

6. Brannsikring Strømsgodset

500

7. Brannsikring Tangen

500

8. Bygningsmessig

1.000

rehabilitering
500

9. Kalking Skoger gamle kirke
10.Tilbygg ved Bragernes kirke

500

5.500

Alle tall i tusen

Driftsbudsjett funksjon 393, Gravplasser og krematorium
Økning post 393, gravplasser

2017

2018

2019

2020

TOTALT

1.398

1.248

1.198

1.148

1. Leasing lastebil

273

273

273

273

2. Gravplass/kapellvedlikehold
3. Bevaringsplanen

225

225

225

225

300

150

100

50

4. Kirkegårdsmedarbeider

600

600

600

600

Alle tall i tusen

Investeringsbudsjett, funksjon 393 Gravplasser og krematorium
post 393, gravplasser:

2017

Totalt

6.150

Rehabilitering av Drammen
krematorium

6.150

2018

2019

2020

Alle tall i tusen
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Avgifter vedrørende kirkegårdsdriften foreslås økt med kommunal
deflator for 2017.

Sak 40/16

Navnede minnelunder og symbolsk flytting av navn dit
Det kommer stadige henvendelser om symbolsk flytting av navn fra et eksisterende
gravminne til en Navnet minnelund der den siste avdøde ønsket sin gravplass. Dette
dreier seg oftest om ektefeller som ønsker å ha samme grav. Se vedlagte søknad fra
Stavanger kirkelige fellesråd med tilhørende svar fra departementet.
Vedtak: (enstemmig)
Drammen kirkelige fellesråd ber kirkevergen søke om dispensasjon fra
gravferdsforskriftens §20 – tillatelse til symbolsk flytting til navnet minnelund, og
evt. formulere en endring i de lokale vedtekter for gravplassene i Drammen.

Sak 41/16

Endring av åpningstiden ved kirkekontoret
Etter erfaring med åpningstidene ved kirkekontoret, samt den fleksitid som ble
innført for 6 år siden, er det nå naturlig å vurdere endring av åpningstidene ved
kirkekontoret.
I dag er åpningstiden kl.08.00-15.00 man-, ons-, tors- og fredag, mens tirsdag er
kl.09.00-15.00 på grunn av kirkekontorets stabsmøte kl.08.15-09.00.
Erfaringen tilsier at det er minimalt med henvendelser, og da utelukkende
telefonhenvendelser, mellom kl.08.00 og 09.00.
Vedtak: (enstemmig)
Drammen kirkelige fellesråd tilsluttet seg kirkevergens forslag om endring av
kirkekontorets åpningstid til kl.09.00-15.00 alle hverdager. Det forutsettes at
servicegraden ikke reduseres.

Sak 42/16

Kirken som kulturaktør
Det ble vist til tidligere sak 16/16, og prost Kjell Ivar Berger presenterer forslag til
svar fra Drammen kirkelige fellesråd.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet oversender det fremlagte dokument om «Kirken som kulturaktør» til
Drammen kommune. Dette som et svar på forespørselen om Den norske kirke kan
skille mellom religiøs kultur og almen kultur i de kulturaktiviteter og kulturuttrykk
som kirken står ansvarlig for.
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Sak 43/16

Utvidelse av fellesrådets arbeidsutvalg
Fellesrådets arbeidsutvalg består i dag av leder og nestleder i fellesrådet med
kirkevergen som sekretær. I den situasjon vi står i, med endringer av
kirkeordningen og kommunens stadige nye forslag til endringer av
forvaltningspraksis mellom kirke og kommune, kan det være nødvendig med tett
involvering av prosten i arbeidsutvalgsmøtene mellom møtene i fellesrådet.

Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet valgte prosten inn i arbeidsutvalget til Drammen kirkelige fellesråd i
perioden juli 2016, og ut valgperioden 2019.

Sak 44/16

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.

15.6.2016 HJP
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