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Til medlemmer av Drammen kirkelige fellesråd 

 
  Drammen,22.10.2020  
 
   

 

MØTEPROTOKOLL I DRAMMEN KIRKELIGE FELLESRÅD 

Tid: Mandag 19.10.2020, 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 70/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte den 19.10.20. 

Sak 71/20 Godkjenning av protokoll fra møte 21.09.20. 

Sak 72/20 Økonomirapport for driftsregnskapet per 30.09.20. 

Sak 73/20 Energiøkonomi / Oppvarming. 

Sak 74/20 Møteplan 2021. 

Sak 75/20 Orientering og referatsaker 

Sak 76/20 Eventuelt 
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Sak 70/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til dagens møte 

 

Vedtak 

Drammen kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til dagens møte. 

 

Sak 71/20 Godkjenning av protokoll fra møte den 21.09.20 

 

Vedtak 

Drammen kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 21.09.20. 

 

Sak 72/20  Økonomirapport for driftsregnskap pr 30.09.20 

Kirkevergen går gjennom og gir en forklaring til økonomirapporten for driftsregnskapet pr 30.09.20. 

 

Vedtak 

Drammen kirkelige fellesråd ser, ut fra regnskapsgrunnlaget pr. september 2020, ikke 

grunnlag for større økonomiske tiltak i fellesrådet. Regnskapsrapporter gis fortsatt i hvert 

FR-møte. 

 

Sak 73/20  Energiøkonomi / Oppvarming  

Fellesrådet bruker betydelig økonomiske ressurser på energi til oppvarming. I en tid med 

økonomiske utfordringer gir også klimakrav oss en betydelig moment til å fokusere på 

energiøkonomisering.  

 

Vedtak 

Drammen kirkelige fellesråd vedtar  

Kortsiktig: 

Investering som i punkt b, c, d og e, snarest mulig ift budsjett. 

På grunn av energi og antallsbegrensning / utnyttelse av plass (Covid-19 situasjonen) 

stenges følgende kapell fra 1. november 2020 og ut mars 2021;  

Strømsø, Strømsgodset og Åssiden. 

 

Langsiktig 

a) Oppgradering av varmekilder gjennomføres i 2021. 

b) Strømsø kirke, søkes om i 2021 for oppstart i 2022. 

c) Varmegjenvinning krematoriet utredes i 2021 for søknad til gjennomføring i 2022 og 

2023. 
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Sak 74/20  Møteplan for 2021 

Møteplan for Drammen kirkelige fellesråd for vår og høst er foreslått. 

 

Vedtak 

Drammen kirkelige fellesråd vedtar møteplanen for 2021. 

 

Sak 75/20  Orienteringssaker & Referatsaker 

1. Personalorientering (DKF/BDR) 

2. Inntektsmuligheter. 

3. Bragernes – Kirkeparken samdyrkelag 

4. Bykirken Strømsø 

 

Vedtak 

Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen til orientering.  

 

Sak 76/20 Eventuelt 

• Spørsmål fra representanten fra Mjøndalen om revisorkostnader i møte 21.09, som 

ble besvart under eventuelt:  

DKF har en avtale med Viken kommune revisjon. Dette selskapet reviderer hver enkelt 

juridisk enhet separat, og hver juridisk enhet blir fakturert etter medgåtte timer. Hver juridisk 

enhet kan velge et annet revisjonsselskap, men må jf § 6 i regnskapsforskriften revideres 

av kommunerevisor, statsautorisert revisor eller registrert revisor. 

• Spørsmål fra representanten fra Bragernes om jobben med brannsikring i Bragernes 

var stoppet opp: 

Kommunen vedtok brannsikring av Bragernes kirke i 2018 for investering i 2019, med et 

investeringsbeløp på 4.640 MNOK. DKF venter på at kommunen oversender godkjenning 

fra fylkesmannen før låneopptak kan gjennomføres. Arbeidet med brannsikring er startet og 

DKF har forskuttert 1.2 MNOK, men avventer inntil låneopptaket er i orden.   

 

 

 


