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DEN NORSKE KIRKE

Drammen Kirkelige Fellesråd
Protokoll 7 2016

Møte i Drammen Kirkelige Fellesråd 19. september 2016
Sted: Bragernes Torg 6
Tilstede:
Bragernes menighet:
Åssiden menighet:
Strømsø menighet:
Strømsgodset menighet:
Tangen menighet:
Fjell menighet:
Konnerud menighet:
Drammen kommune:
Kirkeverge
Økonomileder
Prosten i Drammen:

Elin Stubberud
Einar Skalstad
Ingeborg Drange
Lena Kilen
Harald Dahl
Jørgen Haugseth
Dagfinn Hodt
Odd Gusrud
Ivar Nygård
Hans Jørgen Paulsen
Kjell Ivar Berger

Ikke tilstede:
Skoger menighet:

Erik Østebø Gunnerød

Sak 53/16

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

Sak 54/16

Godkjenning av protokoll fra 22.08.2016
Det ble vist til tidligere tilsendt protokoll.
Vedtak: (enstemmig)
Protokollen fra 22.08.2016 godkjent.

Sak 55/16

Orienteringssaker
1) Personalorientering (ledige stillinger, ansettelser etc.)
- Intervjuer til kantorstillingen i Strømsgodset menighet starter denne uken.
- Vikariat i Åssiden menighetsbarnehage er utlyst.
- Tunsberg bispedømmeråd har bestemt at Drammen må spare 1,5 prestestilling
med øyeblikkelig virkning. Dette innebærer blant annet at ledig
prostipreststilling ikke blir utlyst. Prosten vil komme tilbake med løsning for
det resterende som skal innspares.
2) Arbeidsutvalgsreferater fellesråd: ingen
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3) Ny kulturplan i Drammen kommune.
- Kirkevergen informerte om arbeidet med ny kulturplan for Drammen som er
iverksatt av bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv. Det skal avholdes fire
møter hvorav to allerede er gjennomført. Drammen kirkelige fellesråd stiller
med representanter på disse møtene. Kirkevergen vil komme tilbake til
saken.
4) Tilskudd orgel Tangen kirke.
- Kommunen vil fremme som forslag i 2. tertial til bystyret at Tangen kirke får
bevilget 1,0 mill i tillegg til de 2,0 mill. som allerede er innvilget.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet tok informasjonen om sakene til orientering

Sak 56/16

Regnskapsrapport pr.30.08.16
Regnskapsrapport utdelt og gjennomgått i møtet. I tillegg ble det utdelt godkjent
revisjonsrapport for årsregnskapet 2015.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet tok regnskapsrapport og revisjonsrapport til orientering.

Sak 57/16

Regler for Skoger gamle kirkegård
Skoger gamle kirkegård er ikke regulert og oppmålt i gravstedsystemet i
gravferdsforvaltningen, og det finnes ikke festere til gravene. Gravplassen er
automatisk fredet, og det er en rekke restriksjoner knyttet til den. Vi har nå fått en
søknad om gravlegging i familiegrav der, og fellesrådet må ta stilling til om det skal
lages egne regler for gravene og gravleggingen der.
Vedtak: (enstemmig)
Kirkevergen utarbeider forslag til regler for drift, festeavtaler og vern av
gravplassen ved Skoger gamle kirke, og fremmer saken for fellesrådet.

Sak 58/16

Utferdiget tilstandsrapport 2016 for kirker i Drammen
Vi viser til Bystyrets vedtak nr.28 i "Økonomiplan 2016-2019:
Det er mange gamle kirkebygg i Drammen med Skoger gamle kirke som den aller
eldste bygningen i vår by. Til vedlikehold av kirkebygg avsettes kr.1.mill. pr.år i
perioden. Det er ønskelig at det i regi av Drammen Eiendom KF utferdiges en
tilstandsrapport på alle kirkebygg og tilsvarende i kommunen. Den skal ligge til
grunn for å gi byggene tilfredsstillende vedlikehold.

Etter avtale mellom Drammen Eiendom og Drammen kirkelige fellesråd, har
fellesrådet fått utferdiget en tilstandsrapport over 9 av kirkebyggene i Drammen.
Se vedlegg.
Kirkevergen orienterte om detaljene i Tilstandsrapporten i møtet.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet ble orientert om «Tilstandsrapport – kirkene i Drammen» som er
utarbeidet av firma Castor Kompetanse. Rapporten viser tilstanden til 9 av kirkene i
Drammen; Skoger gamle kirke, Skoger kirke, Strømsø kirke, Åssiden kirke,
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Konnerud gamle kirke, Bragernes kirke, Åssiden kapell, Tangen kirke og
Strømsgodset kirke. Alle disse bygningene er bevaringsverdige med vernestatus, og
er som sådanne svært viktig for byens historie- og kulturminnevern i Drammen by.
Rapporten oversendes Drammen kommune.

Sak 59/16

Evaluering av deltagelsen på Elvefestivalen 2016
Den norske kirke v/fellesrådet gjennomførte deltagelse med stand på Elvefestivalen
2016.
Vedlagt var saksutredning/evaluering.
Vedtak: (enstemmig)
Drammen kirkelige fellesråd tok kirkevergens evaluering av deltagelsen med stand
på Elvefestivalen 2016 til orientering, og ønsket videreføring av dette i
Elvefestivalen 2017.
Kirkevergen bes sette sammen en bredt sammensatt planleggingskomite som
utarbeider en prosjektbeskrivelse for fellesrådet med ressurs- og kostnadsoverslag.
Dette bes legges fram innen desembermøtet som et grunnlag for gjennomføring av
deltagelsen i 2017.

Sak 60/16

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.

HJP 20.9.2016

Drammen Kirkelige Fellesråd, Bragernes Torg 6, 3017 DRAMMEN
Tlf.: 32 98 91 00 Telefax: 32 98 91 01
Organisasjonsnr: 976989732

3

