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DEN NORSKE KIRKE

Drammen Kirkelige Fellesråd
Protokoll 2 2017

Møte i Drammen Kirkelige Fellesråd 20. februar 2017
Sted: Bragernes Torg 6
Tilstede:
Bragernes menighet:
Åssiden menighet:
Strømsø menighet:
Tangen menighet:
Fjell menighet:
Konnerud menighet:
Drammen kommune:
Kirkeverge:
Økonomileder:
Prosten i Drammen:

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

Ikke tilstede:
Strømsgodset menighet:
Skoger menighet:

Lena Kilen
Erik Østebø Gunnerød

Sak 8/17

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

Sak 9/17

Godkjenning av protokoll fra 23.01.2017
Det ble vist til tidligere tilsendt protokoll.
Vedtak: (enstemmig)
Protokollen fra 23.01.2017 godkjent.

Sak 10/17

Orienteringssaker
1. Personalorientering (ledige stillinger, ansettelser etc.)
- Trosopplærer i Bragernes menighet har sagt opp.
- Ledig soknepreststilling i Skoger blir utlyst som en 75% stilling som sokneprest
og 25% stilling som fengselsprest.
- Ledig soknepreststilling i Strømsø blir utlyst som en 75% stilling
2) Arbeidsutvalgsreferater fellesråd: 9/2-17
- Sak 9/17 Søknad om støtte til 350 års jubileum i Strømsø kirke
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-

Sak 10/17 Søknad om å slippe betaling for leie av kirke til gravferd for ikkemedlem.

3) Kirkekontorets kontorsituasjon – leieforhold
- Husstyret i Bragernes menighet er i dialog med kirkevergen for å se på
muligheten for å tilrettelegge kontorlokaler for fellesrådet i Albumgården.
4) Møte med kommunen 25/1 om investeringsplan for fellesrådet
- I samarbeid med kommunen er det enighet om å lage en prioritert 2 + 2 årsplan
med utgangspunkt i totalplanen som er utarbeidet for rehabilitering av
kirkebyggene i Drammen.
5) Fellesrådssammenslåingskonferanse KA, 6-7/2 m/arbeidsgivere og tillitsvalgte
- Kirkevergen minnet om konferansen og informerte kort om programmet.
6) Felleskonferansen 2017 MR/FR/stab, 22-23/9 m/Drammen, Nedre Eiker og
Svelvik
- Kirkevergen informerte kort om konferansen. Det skal først og fremst være en
inspirasjonssamling med fokus på kommunesammenslåingen. Endelig program
vil komme senere.
7) Prostirådsmøte med BDR/biskopen 8/2
- Prosten informerte kort om prostimøtet hvor biskopen var til stede for
inspirasjon.
8) Skisprinten
- Prosten, kirkevergen og deler av staben i Bragernes menighet har vært i møte
med skisprintkomiteen for å bedre kommunikasjonen og samarbeidet i forhold
til å avvikle skisprinten og kirkens behov i tidsrommet.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet tok informasjonen om sakene til orientering

Sak 11/17

Årsregnskap 2016 for Drammen kirkelige fellesråd
Årsregnskap 2016 vedlagt (vedlegg 1) og gjennomgått i møtet.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet godkjente forslag til årsregnskap 2016 for Drammen kirkelige fellesråd.

Sak 12/17

Disponering av årsresultat 2016
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet overfører trosopplæringens årsresultat kr. 105 641,47 til neste års drift,
og det øvrige årsresultat kr. 241 223,38 avsettes til disposisjonsfond.

Sak 13/17

Årsrapport 2016 for Drammen kirkelige fellesråd
Forslag til årsrapport 2016 ettersendt og gjennomgått i møtet.
Forslag til vedtak:
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Fellesrådet godkjente forslag til årsrapport 2016 for Drammen kirkelige fellesråd
med enkelte merknader på HMS-punktet som tilføyes.

Sak 14/17

Låneopptak investeringsformål Kommunalbanken.
Viser til Drammen kommunes vedtak om garantierklæring for opptak av lån i
Kommunalbanken for rehabilitering av Drammen krematorium på kr.6,2 mill., og
anskaffelse av nytt orgel til Tangen kirke. Drammen kirkelige fellesråd må beslutte
at det skal lånes kr.6,2 mill, til Drammen krematorium og kr.1,0 mill. for
investering i nytt orgel i Tangen kirke før bispedømmerådet kan godkjenne dette
etter Kirkeloven. Kommunen har allerede tidligere bevilget, og garantert for, kr.2,0
mill. til orgelet i Tangen kirke (jfr. FR Sak 29/16).
Vedtak: (enstemmig)
Kirkevergen gis fullmakt, på vegne av Drammen kirkelige fellesråd, til å oppta lån
på kr.7,2 mill. i Kommunalbanken, i henhold til utskrift av møtebok /
Formannskapet saksnr.162/16 pkt. g, møtebok / 2.tertialrapport saksnr.126/16,
pkt.5, og undertegnet avtale mellom Drammen kirkelige fellesråd og Drammen
kommune.

Sak 15/17

Prisliste gravferd 2017
Det ble vist til vedlagte prisliste for gravferdsavgifter 2017 (vedlegg 2). Denne
inneholder også avgifter som kommunen beslutter etter anbefaling fra kirkelig
fellesråd. Drammen kommune har fulgt fellesrådets anbefaling om å øke prisene
med den kommunale deflator, og kirkevergen anbefaler fellesrådet å sette den
samme økningen på de øvrige avgifter og priser for tjenester ved gravplassene.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet vedtok den foreslåtte prisliste gravferd for 2017 i Drammen.

Sak 16/17

Nedleggelse av Cafe Album
Det ble vist til vedlagte utskrift fra vedtak i Bragernes menighetsråd om
nedleggelse av Cafe Album fra 1/7-2017 (vedlegg 3). Fellesrådet tar til etterretning
at menighetens virksomhet i Album Cafe legges ned, og vil derfor også avvikle de
stillinger som menigheten ikke lenger trenger der, og som fellesrådet er
arbeidsgiver for.
Dette gjelder stillingen som kokk, 100% som da legges ned. Da det er en
medarbeider som innehar denne stillingen, vil reglene om nedbemanning gjelde.
Kirkevergen har informert tillitsvalgte og gjennomført drøftingsmøte etter
avtaleverket. Da det ikke er funnet noen annen egnet stilling til medarbeider i
fellesrådet vil fellesrådet derfor måtte gå til oppsigelse.
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet tok til etterretning at Bragernes menighetsråd nedlegger Cafe Album.
Fellesrådet vil derfor gjennomføre en nødvendig nedbemanningsprosess etter
avtaleverket ved kafedriften der. Stillingen som kokk nedlegges fra
virkningstidspunktet til opphøret av kafedriften.

Sak 17/17

Endring av gravplassvedtektene
Navnet minnelund er et relativt nytt tilbud for gravplass som ikke er omtalt i
eksisterende lovverk med forskrifter. Det er blant annet i dag ikke anledning til å
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foreta symbolsk flytting til navnet minnelund. Drammen kirkelige fellesråd har søkt
departementet om unntak da det har vært flere henvendelser om dette, og fått dette
innvilget under forutsetning av at dette blir tillagt gravplassvedtektene. Som et
tillegg i vedtektene foreslås det derfor et nytt punkt som følger:
§ 13. NAVNET MINNELUND
• Graver knyttet til navnet minnelund følger samme forvaltningsordning som
vanlige urnegraver. Dette gjelder fredningstid, fornyelse av feste og festeavgift.
Pårørende kan delta på vanlig måte under urnenedsettelsen.
• Det benyttes en standard navneplate hvor avdødes navn, fødsels- og dødsdato
preges inn. Navneplaten fjernes ved sletting.
• I navnet minnelund er det anledning til å påføre navn på
ektefelle/samboer/partner og/eller navn på barn av avdøde på navneplate, selv om
vedkommende er gravlagt på et annet sted. Navnene skal stå på samme navneplate
og navnet må fjernes fra det opprinnelige stedet. (symbolsk flytting)
Det er i dag anledning til å feste en grav ved siden av når en kistegrav tas i bruk.
Når fester ønsker å fornye festet har han anledning til bare å fornye festet på den
ene graven, med mindre gravplassvedtektene sier noe annet. Gravplassene i
Drammen har opparbeidet egne felt hvor det er tilrettelagt for doble graver og det er
ikke ønskelig å dele opp disse til enkle graver på grunn av driftsmessige forhold og
uttrykk på feltene. Det foreslås derfor følgende endring til § 3, endring i kursiv:
§ 3. FESTE AV GRAV
Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av. Disse
gravene utgjør da et gravsted. Det er ikke anledning til på et senere tidspunkt å dele
opp et feste til enkle graver.

Vedtak:(enstemmig)
Fellesrådet vedtok §13 navnet minnelund og endringen i § 3 feste av grav i
vedtekter for gravplassene i Drammen..

Sak 18/2017 Annonsering i avisen
Drammen kirkelige fellesråd (DKF) har gjennom flere år annonsert i Drammens
Tidende hver uke for å kunngjøre søndagens gudstjeneste. Ved utlysning av ledige
stillinger er det satt inn annonse i Drammens Tidende som har henvist til våre
nettsider. I 2016 brukte DKF kr 146 000 på gudstjenesteannonsering og kr 59 000
på stillingsannonser. Spørsmålet til fellesrådet om pengene kunne spares eller om
de kan benyttes bedre til markedsføring/opplysning på andre måter. Drøftingen i
rådet konkluderte med at man måtte være forsiktig med drastiske endringer av
annonsering uten god info om alternativer.

Vedtak: (enstemmig)
Stillingsannonsering tilpasses ulike media (Vårt Land, NAV DT/BB) utfra en
vurdering av stillingstype. Annonsering av prekenlistene fortsettes som før inntil
kirkevergen har utredet saken mer med hensyn til hensiktsmessig markedsføring og
i samarbeid med Lier og Nedre Eiker prosti, som i dag har fellesannonsering med
Drammen.
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Sak 19/2017 Arbeidsmarkedstiltak. (NAV tiltak med lønnsstøtte)
Drammen kirkelige fellesråd har i flere å lagt til rette for arbeidspraksis i samarbeid
med NAV i ulike deler av virksomheten. Fellesrådet ønsker på denne måten å være
en ansvarlig samfunnsaktør, og å legge til rette for arbeidstrening og praksisplass i
regi av NAV og deres samarbeidspartnere.
NAV Drammen har nå kommet med et tilbud om å gi økonomisk støtte på 70% av
lønnsutgiftene til en tiltaksstilling på kirkekontoret i ett år. Ved å få denne
medarbeider i 100% stilling dette året, betaler fellesrådet bare ca. kr. 160.000 i året
i lønnsutgifter. I tillegg er det mulighet for forlengelse av denne NAV tiltaksplassen
i inntil 3 år.
Drammen kirkelige fellesråd har ved flere anledninger hatt tilsvarende løsninger
med praksiskandidater hvor lønnskostnadene har blitt delt mellom NAV og
arbeidsgiver.

Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet inngår avtale med NAV om opprettelse av tiltaksplass. Kostnadene
dekkes 70% av NAV og 30% av Drammen kirkelige fellesråd. Tiltaksplassen har
en varighet på ett år og oppstart er ca. 1. mars 2017. Kirkevergen følger opp avtalen
og vurderer, sammen med NAV, om avtalen skal utvides til inntil 3 år.

Sak 20/2017 Eventuelt
Kirkevergen informerte om den generelle aldersgrensen som er økt til 72 år. Dette
vil bli tatt opp som egen sak i neste fellesrådsmøte.

HJP 21.2.2017
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