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Til medlemmer av Drammen kirkelige fellesråd 

 
  Drammen,24.09.2020  
 
Journalnr. 2020/ Saksnr: 2020/ Arkivkode:  

 

MØTEPROTOKOLL I DRAMMEN KIRKELIGE FELLESRÅD 

Tid: Mandag 21.09.2020, 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 

 Einar Skalstad Åssiden menighet 

 Elin Skorød Bragernes menighet 

 Harald Dahl Strømsø og Tangen menighet 

 Bill Roger Høiback Mjøndalen menighet 

 Solveig Øvrebø Steen Skoger menighet 

Fraværende: 

 Kaare Stenseng Svelvik menighet 

 Kari Alvim Drammen kommunes representant 

Øvrige møtende:   
 Svein Askekjær Kirkeverge / sekretær i Drammen kf 

Sakskart 

Sak 61/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte den 21.09.20. 

Sak 62/20 Godkjenning av protokoll fra møte 24.08.20. 

Sak 63/20 Økonomirapport for driftsregnskapet per 31.08.20. 

Sak 64/20 Søknad Skoger menighet. 

Sak 65/20 Låneopptak investeringsformål Kommunalbanken. 

Sak 66/20 Bevilgningsmandat 

Sak 67/20 Evalueringsrapport koronasituasjonen  

Sak 68/20 Referatsaker 

Sak 69/20 Eventuelt 
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Sak 61/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til dagens møte 
 
Vedtak: 
Drammen kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til dagens møte. 
 
Sak 62/20 Godkjenning av protokoll fra møte den 24.08.20 
 
Vedtak: 
Drammen kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 24.08.20. 
 
Sak 63/20  Økonomirapport for driftsregnskap pr 31.08.20 
Kirkevergen går gjennom og gir en forklaring til økonomirapporten for driftsregnskapet pr 
31.08.20. 
 
Vedtak: 
Drammen kirkelige fellesråd ser, ut fra regnskapsgrunnlaget pr. august 2020, ikke 
grunnlag for større økonomiske tiltak i fellesrådet. Regnskapsrapporter gis fortsatt i 
hvert FR-møte. 
 
Sak 64/20  Søknad Skoger menighet  
Skoger menighet har sendt inn en søknad om støtte ifm 800-års jubileet for Skoger gamle 
kirke. Budsjettet for jubileet er på kr 265.000, og menigheten søker FR om 10% støtte – kr 
25.000.  
 
Vedtak: 

Drammen kirkelige fellesråd vedtar å bevilge kr 25.000 til Skoger menighetsråd og 

deres 800-års jubileum av Skoger gamle kirke. 

 
Sak 65/20  Låneopptak Investeringsformål Kommunalbanken  
 
I Samsvar med Drammen bystyrets vedtak i tros- og livssynspolitikken, legger rådmannen 
opp til at ansvaret for låneopptak til kirkelige investeringer overføres til Drammen kirkelige 
fellesråd, slik at kommunen dekker fellesrådets årlige rente- og avdragsutgifter, samt 
garanterer for lånet i stedet for å ta opp lån på fellesrådets vegne. Investeringsplan og 
ramme for årlig låneopptak fastsettes i økonomiplanen. 

 
Jf utskrift av møtebok / bystyret saksnr. 0090/20, har Drammen kommune innvilget 7,5 mill 
i 2020 til investeringsformål for kirkelig sektor fordelt som følger: 

 
Oppgradering kremasjonsovn     1,5 mill 
Rehabilitering Svelvik kirke      3,0 mill 
Rehabilitering Nedre Eiker kirke     1,0 mill 
Nytt klokketårn Mjøndalen kirke     0,6 mill 
Brannsikring kirker       0,4 mill 
Brannsikring Tangen, Strømsø og Strømsgodset kirker  1,0 mill 
Sum         7,5 mill 
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Vedtak: 

Drammen kirkelige fellesråd gir kirkevergen fullmakt til å oppta lån kr. 7,5 mill i 

Kommunalbanken, i henhold til utskrift av møtebok / bystyret saksnr. 0090/20. 

 
Sak 66/20  Bevilgningsmandat 
Kirkevergen går gjennom og gir en forklaring til bevilgningsmandatet. 
 
Vedtak: 
Drammen kirkelige fellesråd ser nødvendigheten av et slikt mandat og gir fullmakt til 
kirkeverge, fellesrådsleder og AU i henhold til mandatets innhold. Hver bevilling 
skal refereres på førstkommende fellesrådsmøte. Mandatet vurderes / evalueres 
etter to år. 
 

Sak 67/20  Evalueringsrapport koronasituasjonen 
Evalueringsrapporten ble overlevert til prost og kirkeverge på et internt møte 9. september.  
Kirkevergen påpekte da at rapporten gir viktig informasjon til ledelsen og berømmet 
utvalget for grundig og godt arbeid. Kirkevergen går gjennom rapporten og forklarer for 
fellesrådet.   
 
Vedtak: 
Drammen kirkelige fellesråd tar evalueringsutvalgets rapport til orientering og 
henstiller til kirkevergen om å utarbeide handlingsplan i hht. lærings- og 
oppfølgingspunkter som er påpekt og foreslått i rapporten. 
 
 
Sak 68/20  Referatsaker 

1. Personalorientering (DKF/BDR) 
2. Inntektsmuligheter. 

 
Vedtak: 
Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen til orientering.  
 
 
Sak 69/20 Eventuelt 
 
Det var ingen saker på eventuelt, men det fremmet noen spørsmål til kirkevergen. 
 
 

 


