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Godkjenning av innkalling og saksliste 

28/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 27.04.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 27.04.2020 28/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Innkalling og saksliste til møte i fellesrådet den 27.04.2020 godkjennes 
 
Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 27.04.2020: 

 
Møtebehandling 

Ingen innsigelser til forslaget om å godkjenne møteinnkalling og saksliste. 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Innkalling og saksliste til møte i fellesrådet den 27.04.2020 godkjennes 
 

 
Godkjenning av protokoll 

29/20 Godkjenning av protokoll fra møte 10.02.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 23.03.2020 19/20 

2 Drammen kirkelige fellesråd 27.04.2020 29/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Protokoll av 10.02.2020 godkjennes. 
 
Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 27.04.2020: 

 
Møtebehandling 

Ingen innsigelser til forslaget om å godkjenne protokollen fra 10.02.2020. 
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Votering 

Enstemmig. 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Protokoll fra Drammen kirkelige fellesråds møte den 10.02.2020 godkjennes. 
 

 

30/20 Godkjenning av protokoll fra AU-møte 23.03.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

2 Drammen kirkelige fellesråd 27.04.2020 30/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Protokollen fra møte til arbeidsutvalget i fellesrådet den 23.03.2020, med behandling 
av saker etter spesiell fullmakt fra fellesrådet, godkjennes. 
 
Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 27.04.2020: 

 
Møtebehandling 

Ingen innsigelser til forslaget om å godkjenne arbeidsutvalgets protokoll av 
23.03.2020. 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Protokollen fra møte til arbeidsutvalget i fellesrådet den 23.03.2020, med behandling 
av saker etter spesiell fullmakt fra fellesrådet, godkjennes. 
 

 

31/20 Godkjenning av protokoll fra møte 26.03.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 27.04.2020 31/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Protokoll fra Drammen kirkelige fellesråds møte den 26.03.2020 godkjennes. 
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Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 27.04.2020: 

 
Møtebehandling 

Ingen innsigelser på forslaget om å godkjenne protokollen fra fellesrådets møte den 
26.03.2020. 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Protokoll fra Drammen kirkelige fellesråds møte den 26.03.2020 godkjennes. 
 

 

 
Saker til behandling 

32/20 Oppnevning av styrerepresentant til Kirkelig Dialogsenter 
Drammen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 27.04.2020 32/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Drammen kirkelige fellesråd oppnevner kirkeverge Svein Askekjær til representant i 
styret for Kirkelig Dialogsenter Drammen, med assisterende kirkeverge Ivar Nygård 
som vararepresentant. 
 
Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 27.04.2020: 

 
Møtebehandling 

Representantene hadde fått tilsendt informasjon om Kirkelig Dialogsenter Drammen 
på forhånd, deriblant «Protokoll fra stiftelsesmøte for Kirkelig Dialogsenter Drammen, 
12.01.17». 
Daglig leder/dialogprest Ivar Flaten orienterte om bakgrunn og drift av Kirkelig 
Dialogsenter Drammen, samt om forventninger og tilbud til menighetene i Drammen 
innen dette området. 
Det kom ingen innsigelser til forslaget til oppnevning av representant og vara til styret 
for Kirkelig Dialogsenter Drammen. 
 
Votering 
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Enstemmig. 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Drammen kirkelige fellesråd oppnevner kirkeverge Svein Askekjær til representant i 
styret for Kirkelig Dialogsenter Drammen, med assisterende kirkeverge Ivar Nygård 
som vararepresentant. 
 

 

33/20 Regnskapsrapport pr.31.03.20 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 27.04.2020 33/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Arbeidsutvalget til fellesrådet får mandat til å jobbe mer detaljert med budsjettet for å 
kunne skissere forslag til tiltak for å dekke inn driftsregnskapets foreløpige 
merforbruk mot budsjettet for å skape budsjettbalanse snarest mulig, og senest innen 
årets utgang. Forslaget bør forelegges fellesrådet i møtet den 15.juni. 
 
Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 27.04.2020: 

 
Møtebehandling 

Regnskapsrapport var sendt ut til representantene på forhånd, og kirkevergen 
gjennomgikk enkelte poster i møtet og svarte på spørsmål omkring denne. 
Det ble spurt om medarbeidere fortsatt får faste/normale søn- og helligdagstillegg til 
tross for avlyste gudstjenester og møtesammenhenger i denne tiden med 
Koronasmitte. Kirkevergen svarte bekreftende på at de gjør dette. 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Arbeidsutvalget til fellesrådet får mandat til å jobbe mer detaljert med budsjettet for å 
kunne skissere forslag til tiltak for å dekke inn driftsregnskapets foreløpige 
merforbruk mot budsjettet for å skape budsjettbalanse snarest mulig, og senest innen 
årets utgang. Forslaget bør forelegges fellesrådet i møtet den 15.juni. 
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Orienteringssaker 

34/20 Orientering i fellesrådet om Bykirkeprosjektets strategiutvalg 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 27.04.2020 34/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen om Strømsø menighets 
veivalgprosess til orientering. 
 
Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 27.04.2020: 

 
Møtebehandling 

Representantene hadde fått tilsendt «Samarbeidsavtale om drift av Strømsø kirke – 
Bykirken Strømsø» på forhånd. 
Kirkevergen orienterte om menighetens strategiutvalg for utredning av veivalg for 
menighetsarbeidet i Strømsø, skisserte de to valgmulighetene, og viste til 
framdriftsplanen for utvalget og menighetsrådets behandling av saken denne våren. 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen om Strømsø menighets 
veivalgprosess til orientering. 
 

 

35/20 Gjennomførte arbeidsutvalgsmøter FR og MR 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 27.04.2020 35/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen til orientering 
 
Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 27.04.2020: 

 
Møtebehandling 



 8  

Kirkevergen orienterte om møtene mellom fellesrådets arbeidsutvalg og 
menighetsrådenes arbeidsutvalg i mars og april. 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen til orientering. 
 

 

36/20 Informasjon og status vedrørende Koronasmitteverntiltak i 
kirken i Drammen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 27.04.2020 36/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen om smitteverntiltakene i kirkene i 
Drammen til orientering. 
 
Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 27.04.2020: 

 
Møtebehandling 

Kirkevergen orienterte om de reglene som fellesrådet har fulgt for Koronasmittevern i 
arbeidsmessig sammenheng i kirken i Drammen. 
Det ble nevnt det gode samarbeidet som har vært mellom kirkeverge og prost i 
denne sammenheng, og at det har vært en tett kontakt med kommuneoverlegen i 
forhold til de rådene og retningslinjene som er gitt for det lokale smittevernet i 
Drammen. 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen om smitteverntiltakene i kirkene i 
Drammen til orientering. 
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37/20 Overføring av kirkelige eiendommer i Drammen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 27.04.2020 37/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen om prosessen for overføring av de 
kirkelige eiendommene til soknene i Drammen til orientering. 
 
Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 27.04.2020: 

 
Møtebehandling 

Assisterende kirkeverge orienterte om prosessen med overføring av de kirkelige 
eiendommene  i «gamle» Drammen fra Drammen kommune til de rettmessige 
soknene. Saken er satt opp som orienteringssak i kommunestyret den 28.april med 
vedtak om å gi Drammen Eiendom fullmakten til overføring av eiendommene slik det 
er foreslått fra fellesrådet. De kirkelige eiendommene i Nedre Eiker og Svelvik er 
allerede overført. 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen om prosessen for overføring av de 
kirkelige eiendommene til soknene i Drammen til orientering. 
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