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DEN NORSKE KIRKE

Drammen Kirkelige Fellesråd
Protokoll 6 2016

Møte i Drammen Kirkelige Fellesråd 22. august 2016
Sted: Bragernes Torg 6
Tilstede:
Bragernes menighet:
Åssiden menighet:
Tangen menighet:
Fjell menighet:
Skoger menighet:
Konnerud menighet:
Drammen kommune:
Kirkeverge
Økonomileder
Prosten i Drammen:

Elin Stubberud
Einar Skalstad
Harald Dahl
Egil Fladmark
Erik Østebø Gunnerød
Dagfinn Hodt
Odd Gusrud
Ivar Nygård
Hans Jørgen Paulsen
Lars Skagestad

Ikke tilstede:
Strømsø menighet:
Strømsgodset menighet:

Ingeborg Drange
Inger Lise Guttormsen

Sak 45/16

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

Sak 46/16

Godkjenning av protokoll fra 13.06.2016
Det ble vist til tidligere tilsendt protokoll.
Vedtak: (enstemmig)
Protokollen fra 13.06.2016 godkjent.

Sak 47/16

Orienteringssaker
1. Personalorientering (ledige stillinger, ansettelser etc.)
- Trond Akerø-Kleven er tilsatt som kirkemusiker i 80 % stilling i Åssiden
menighet
- Stilling som kantor/organist i 80 % stilling i Strømsgodset menighet er utlyst.
- Kristin Økseter ansatt i Bragernes menighet (20 % stilling i forbindelse med
«åpen kirke») har fått ny stilling i Tromsdalen menighet.
- Sokneprest i Skoger menighet er tilbake etter permisjon.
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2.
-

Arbeidsutvalget til fellesrådet har behandlet følgende saker den 16.8.:
Sak 23/16 Tariffrevisjonen – Uravstemming i KA
Sak 24/16 Høstkonferansen 2016 for KA-medlemmer
Sak 25/16 Lønnsforhandlingsmøte med styrer i Baltazar barnehage
Sak 26/16 Sen utsending av innkalling til fellesrådsmøte
Sak 27/16 Saker til fellesrådsmøtet den 22/8-16

3. Nytt orgel til Tangen kirke
- Det ble gitt opplysninger om at Tangen menighet har fått innvilget 1.0 mill
ekstra fra kommunen til nytt orgel.
4. Budsjettforslaget sendt Drammen kommune
- Fellesrådets budsjettforslag er oversendt til kommunen.
5. Gratis brukertilgang til kirkens intranett
- Drammen kirkelige fellesråd har fått tilbud om ett års gratis bruk av kirkens
intranett. Etter gratisperioden vil det ved fortsatt bruk påløpe en årlig kostnad på
kr. 500,- pr. bruker og kr. 5500,- for fellesrådet. NB! På møtet ble det opplyst
en årlig kostnad på kr. 5000,- pr. bruker, men dette er feil. Det vil bli vurdert å
gå inn på gratisperioden da kostnaden er vesentlig lavere enn først forutsett.
6. Elvefestivalen 26-28.august 2016
- Det mangler fortsatt personer for å bemanne standen i parken. Menighetsrådene
bes ta dette opp i menighetsrådene. Personer som ønsker å bidra meldes inn til
kirkekontoret v/ Bodil eller Jorunn.
7. Gravplassforeningens jubileumsmøte (50år) i Drammen 6-8.september 2016
- Kirkevergen informerte kort om fagdagene i Drammen som kirkegårdsansatte
har vært med på planleggingen av.
8. KA’ høstkonferanse 26-27.september 2016
- Kirkevergen, leder av fellesrådet og prosten vil delta på konferansen.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet tok informasjonen om sakene til orientering

Sak 48/16

Regnskapsrapport pr.31.07.16
Regnskapsrapport ble utdelt og gjennomgått i møtet.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet tok regnskapsrapport pr. 31.07.16 til orientering.

Sak 49/16

Anke på avslag om symbolsk flytting av grav
Bjørg Norheim har søkt om å få symbolsk flytte gravstedet til hennes avdøde mann
(2006) fra Holmen kirkegård (Sigdal) til Åssiden kirkegård. Se vedlegg.
Dette er kun mulig, i flg. §21 i Forskriftene til Gravferdsloven når det allerede
festes en grav på den tilflyttede gravplassen: Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at
navn på person påføres gravminne på en eksisterende grav et annet sted enn der
vedkommende er gravlagt. Navnet må da fjernes fra det opprinnelige gravminnet.
Søknaden er derfor avvist, og Norheim har derfor sendt bispedømmerådet en anke
via fellesrådet.
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Fellesrådet kan ikke fravike denne bestemmelsen, slik det står videre i Forskriftene:
§ 39.Fravikelse av forskriftene
Bestemmelsene i disse forskriftene kan ikke fravikes i vedtekter for gravplass
medmindre det følger av den enkelte bestemmelse at den kan fravikes.
Departementet kan fravike øvrige bestemmelser i forskriftene.
Vedtak: (enstemmig)
Drammen kirkelige fellesråd opprettholdt sitt avslag på søknad om symbolsk
flytting av grav for Kjell Terje Norheim til Åssiden kirkegård, og oversender anken
til Tunsberg bispedømmeråd.

Sak 50/16

Kirkelige eiendomsrettinger
Det ble vist til tidligere orienteringer om denne saken. Alle eiendomsgrenser
bortsett fra for Åssiden og Fjell er klarlagt. Problematikken rundt
eiendomsgrensene for Åssiden og Fjell kirke ble gjennomgått i møtet.
Vedtak: (enstemmig)
1. Fellesrådet ba kirkevergen undersøke om det finnes formelle muligheter hvor
Drammen kommune fortsatt kan disponere offentlige gangveier på kirkens
eiendom, selv om hele matrikklene for Fjell kirke og Åssiden kirke er overført til
kirken.
2. Fellesrådet ba kirkevergen sette i gang med prosessen å få overført avklarte
kirkeeiendommer.

Sak 51/16

Søknad om tilskudd til produksjon av orgelfilm i Drammen
Kantor Anders Dahl har et forslag om å lage en film med orglene og kirkene i
Drammen, hvor det spilles ett musikkstykke, som under sangen veksler med de
forskjellige orglene slik at alle orglene i Drammen blir sett/hørt i sammenheng.
Vedtak: (enstemmig)
Drammen kirkelige fellesråd syntes ideen om en presentasjonsfilm om orgler,
kirker og musikere i Drammen var flott, og bidro med kr.10.000,- til produksjonen
av en orgel-/kirkefilm fra kirkene i Drammen.

Sak 52/16

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt

HJP 23.8.2016
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