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MØTEPROTOKOLL  

 

Drammen kirkelige fellesråd 

 

Dato: 13.01.2020 kl. 18:00-20:00 

Sted: Møterom Goliat, Albums gate 8, Drammen 

Arkivsak: 17/00259 

  

Tilstede:  Ivar Nygård (Drammen kirkelige fellesråd), Dagfinn Hodt, Einar 

Skalstad, Harald Dahl, Egil Svein Fladmark, Kjell Ivar Berger, 

Øystein Moursund, Solveig Øvrebø Steen, Kaare Stenseng, Svein 

Askekjær, Elly Bech Andersen, Elin Skorød, Kari Alvim 

  

Møtende 

varamedlemmer: 

Odd Gusrud, Sissel Berge 

  

Forfall:  Bill Roger Høiback 

  

Andre: Hans Jørgen Paulsen, økonomisjef 

  

Protokollfører: Ivar Nygård 
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Skriv inn sted 14.01.2020 

 

 

 

Øystein Moursund Svein Askekjær 

Leder Møtesekretær 
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes  
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Godkjenning av protokoll 

1/20 Godkjenning av protokoll fra møte 25.11.2019 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Drammen kirkelige fellesråd 13.01.2020 1/20 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Protokoll godkjennes uten merknader. 

 

 

Møtebehandling 

Ingen hadde kommentarer til protokollen 

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

Protokoll fra konstituerende møte i Drammen kirkelige fellesråd den 25.11.2019 godkjennes 

uten merknader. 

 

 

[Lagre]  
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Saker til behandling 

2/20 Valg av representanter til Partssammensatt utvalg (PSU) og 
Valgkomite for fellesrådet 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Drammen kirkelige fellesråd 13.01.2020 2/20 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Valget foregår i møtet 

 

 

Møtebehandling 

Kirkevergen foreslo å følge arbeidsutvalgets forslag i saksutredningen med tilknytning av 

konkrete navn. 

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

Følgende velges som fellesrådets arbeidsgiverrepresentanter til Partssammensatt utvalg / 

administrasjonsutvalget: 

Dagfinn Hodt  leder 

Bill Roger Høiback medlem 

Kaare Stenseng medlem 

Harald Dahl  medlem 

Øystein Moursund varamedlem for alle 

 

Følgende velges til fellesrådets Valgkomite: 

Solveig Øvrebø Steen 

Elly Bech Andersen 

 

[Lagre]  
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3/20 Driftsbudsjett 2020 Drammen kirkelige fellesråd 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Drammen kirkelige fellesråd 13.01.2020 3/20 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Drammen kirkelige fellesråd vedtar kirkevergens forslag til driftsbudsjett som tilsendt med 

innkallingen og presentert i møtet.  

 

 

Møtebehandling 

Økonomisjef Hans Jørgen Paulsen presenterte det utsendte budsjettforslaget for 2020 med 

vekt på tiltak for å få balanse i budsjettet. Det ble stilt flere spørsmål og kommentarer til 

forslagene til budsjettinnsparingene som økonomisjefen besvarte, men det fremkom ingen 

motforslag til budsjettforslaget. 

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

Drammen kirkelige fellesråd vedtar kirkevergens forslag til driftsbudsjett som tilsendt med 

innkallingen og presentert i møtet.  

 

[Lagre]  
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4/20 Felles AU-møter FR og MR i 2020 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Drammen kirkelige fellesråd 13.01.2020 4/20 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Drammen kirkelige fellesråd ber arbeidsutvalget invitere menighetsrådenes arbeidsutvalg til 

individuelle møter for samtale og samarbeid om planer og økonomi for virksomheten i 2020 

slik saksorienteringen beskriver. 

 

 

Møtebehandling 

Kirkevergen presenterte forslaget og henviste til tidligere vellykket praksis i «gamle» 

Drammen. Det kom flere kommentarer på at dette var en veldig god ordning for samtaler og 

samarbeid mellom fellesrådet og menighetsrådene. 

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

Drammen kirkelige fellesråd ber fellesrådets arbeidsutvalg invitere menighetsrådenes 

arbeidsutvalg til individuelle møter for samtale og samarbeid om planer og økonomi for 

virksomheten i 2020 slik saksorienteringen beskriver. 

 

[Lagre]  
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5/20 Vedlikehold av orgel i Skoger gamle kirke 2020 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Drammen kirkelige fellesråd 13.01.2020 5/20 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Drammen kirkelige fellesråd tilslutter seg forslag og tilbud om vedlikehold av orgelet i Skoger 

gamle kirke i 2020 fra Torkildsen. Det forutsettes at vedlikeholdet følger antikvariske 

metoder og retningslinjer. 

 

 

Møtebehandling 

Kirkevergen presenterte saken om vedlikeholdsbehovet hos det gamle orgelet i Skoger 

gamle kirke og de innsamlede midlene som menighetsrådet har samlet inn for dette. Midlene 

dekker vedlikeholdskostnaden. Vedlikeholdet må godkjennes av Riksantikvaren, og 

fellesrådet må godkjenne dette tiltaket. 

Det var almen tilslutning til saken uten motforestillinger. 

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

Drammen kirkelige fellesråd tilslutter seg forslag og tilbud om vedlikehold av orgelet i Skoger 

gamle kirke i 2020 fra Torkildsen. Det forutsettes at vedlikeholdet følger antikvariske 

metoder og retningslinjer. 

 

[Lagre]  
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Orienteringssaker 

Saksnr. Arkivsak Tittel 
6/20 20/00005-1 Søknad om tilskudd til 3 diakonstillinger i Drammen 

7/20 20/00006-1 Fellesrådsopplæring - Del 1 

 
 

Sak 6/20 

Kirkevergen henviste til den utsendte saksutredningen og orienterte om prosjekt «13-20» 

som kan bli et samarbeid med Tunsberg bispedømme dersom det blir bevilget 50% 

lønnsstøtte til disse 3 diakonstillingene. Kirkevergen fikk god tilbakemelding på arbeidet med 

denne saken, og ble oppfordret til å få gjennomført planene,- hvis mulig. 

 

 

Sak 7/20 

Assisterende kirkeverge delte ut, og gjennomgikk, «Opplæring i fellesråd Del 1» som 

beskrev lovverket som fellesrådet må forholde seg til. Videre ble det orientert om 

ansvarsområdene til fellesrådet og de lokale forhold rundt personal-, eiendoms- og 

gravferdsforvaltning. 

Eget skriv om taushetsplikt for folkevalgte ble utlevert og gjennomgått i møtet, og alle 

medlemmene av rådet skrev under erklæring om taushetsplikt i tjenesten. 
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Referatsaker 

Saksnr. Arkivsak Tittel 
8/20 19/00432-1 Referatsaker 13.januar 2020 

 
 

Sak 8/20 

Referat fra arbeidsutvalget møte den 17.12.2019 ble sendt med innkallingen til møtet. 


