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Til medlemmer av Drammen kirkelige fellesråd 

 
  Drammen,27.08.2020  
 
Journalnr. 2020/xx Saksnr: 2020/x Arkivkode:  

 

MØTEPROTOKOLL I DRAMMEN KIRKELIGE FELLESRÅD 

Tid: Mandag 24.08.2020, kl.18.00-20.00  

Sted: Albums gate 8, Drammen 

Tilstede:  

 Øystein Moursund Nedre Eiker menighet 

 Dagfinn Hodt Konnerud menighet 

 Elly Bech Andersen Strømsgodset menighet 

 Egil Svein Fladmark Fjell menighet 

 Kaare Stenseng Svelvik menighet 

 Einar Skalstad Åssiden menighet 

 Elin Skorød Bragernes menighet 

 Harald Dahl Strømsø og Tangen menighet 

 Bill Roger Høiback Mjøndalen menighet 

 Solveig Øvrebø Steen Skoger menighet 

 Kari Alvim Drammen kommunes representant 

 Kjell Ivar Berger Prost i Drammen 

 
Øvrige møtende:   
 Svein Askekjær Kirkeverge / sekretær i Drammen kf 

 

Sakskart 

Sak 53/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte den 24.08.20. 

Sak 54/20 Godkjenning av protokoll fra møte 15.06.20. 

Sak 55/20 Bragernes andelshager 

Sak 56/20 Gravstellavgifter (fra spm i sak 52/20) 

Sak 57/20 Økonomirapport for driftsregnskapet per 31.07.20 

Sak 58/20 Referatsaker  

Sak 59/20 Orienteringssak (Unntatt offentlighet, jfr Offl §14, 1.ledd) 

Sak 60/20 Eventuelt 
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Sak 53/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til dagens møte 
 
Vedtak: 
Drammen kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til dagens møte. 
 
Sak 54/20 Godkjenning av protokoll fra møte den 15.06.20 
Vedlagt fulgte protokoll fra møte den 15.06.20 
 
Vedtak: 
Drammen kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 15.06.20. 
 
Sak 55/20  Bragernes andelshager  
Kirkevergen informerte om en glipp i saksgangen fra Bragernes menighet angjeldende et 
prosjekt fra et andelslag i kirkeparken ved Bragernes kirke. Siden dette prosjektet er 
avhengig av vekstsesongen er det viktig at vi kan ta en avgjørelse om dette prosjektet 
basert på informasjon fra Kirkeverge / representanten fra Bragernes (Glenn Hole 
informerer). 
 
Vedtak: 
Drammen kirkelige fellesråd går inn for et års prøveprosjekt, med følgende 
merknader; 
                

- Ingen gjerder rundt  
- Ingen søppelkasser, og søppel må fjernes 
- Kompost samme sted som Bragernes har sin 
- Redskapsbod må plasseres bak kirken – utenfor grøntanlegget 
- Det må organiseres en ordning med vanning. Ekstrakostnader ved 

dette vil ikke dekkes av fellesrådet 
 
 
Sak 56/20  Gravstellavgifter (fra spm i sak 52/20) 
Gjennom flere år har det blitt praktisert et tilbud om gravstell ved at man sender tilbud om 
vår / sommer / høst beplanting i februar med betaling i løpet av mars. Bestilling skjer 
dermed samlet etter dette for å oppnå de beste priser fra leverandør. Innklaget sak fra 
Strømsgodset ser ut til å være feil fra vår side da vedkommende ikke er inne på vårlistene. 
(blomster ble mottatt fra leverandør 20/4 og plantet ut samme uke).  
 
Vedtak: 
Drammen kirkelige fellesråd vedtar at ordningen med beplanting av gravsteder og 
vedtatte gravstellavgifter fortsetter med samme ordning som tidligere. 
 
 
 
 
 

 

 



DEN NORSKE KIRKE 
 Drammen kirkelige fellesråd 
 

 

3 
 

Sak 57/20  Økonomirapport for driftsregnskap pr 31.07.20 
Vedlagt innkallingen fulgte økonomirapporten for driftsregnskapet pr 31.07.20 
Kirkevergen gikk gjennom og ga en forklaring til denne økonomirapporten. 
 
Vedtak: 
Drammen kirkelige fellesråd ser, ut fra regnskapsgrunnlaget pr. juli 2020, ikke 
grunnlag for større økonomiske tiltak i fellesrådet. Regnskapsrapporter gis fortsatt i 
hvert FR-møte. 
 
 
Sak 58/20  Referatsaker 

1. Personalorientering (DKF/BDR) 
2. Koronapandemien. 
3. Klagesak v/Bragernes kirkegård – medhold fra Tunsberg Bispedømme 

Referat etter svar / orientering fra Tunsberg Bispedømme. 

4. Inntektsmuligheter. 
5. Revisjonsberetninger. 
6. KA`s landsråd. Det er kommet inn forslag på en kandidat; Øystein Moursund. 

 
Vedlagt til innkallingen fulgte revisorberetningen for fellesrådene i Svelvik, Nedre Eiker og 
Drammen. 
 
Vedtak: 
Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen til orientering.  
 
Sak 59/20  Orienteringssak 

1. Orienteringssak unntatt offentlighet, jfr Offl §14, 1. ledd. 
 
Vedtak: 
Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen til orientering og gir arbeidsutvalget 
myndighet til å arbeide videre ut fra de angitte prinsipper og treffe de 
personalmessige tiltak som anses som nødvendige for å bedre økonomien og som 
ligger innenfor arbeidsutvalgets myndighetsområde.   
 
 
Sak 60/20 Eventuelt 
 

Det var ingen saker på eventuelt, men det ble gitt en utfyllende informasjon fra 
representantene fra hhv Skoger og Tangen om planleggingen av  

- 800-års jubileet til Skoger gamle kirke (30/8) 
- Innvielse av nytt orgel i Tangen kirke (6/9) 

 
 


