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Til medlemmer av Drammen kirkelige fellesråd 

 
  Drammen,17.12.2020  
 
   

 

MØTEPROTOKOLL I DRAMMEN KIRKELIGE FELLESRÅD 

Tid: Mandag 14.12.2020, kl.18.00-20.00  

Sted: Kirkegaten 7,(Bragernes menighetshus), Drammen 

Tilstede:  

 Dagfinn Hodt Konnerud menighet 

 Øystein Moursund Nedre Eiker menighet 

 Elly Bech Andersen Strømsgodset menighet 

 Egil Svein Fladmark Fjell menighet 

 Solveig Øvrebø Steen Skoger menighet 

 Pål Nag Aas (per tlf) Åssiden menighet 

 Harald Dahl Strømsø og Tangen menighet 

 Sissel Berge Svelvik menighet 

 Ragnhild Sandvold Bragernes menighet 

 Kari Alvim Drammen kommunes representant 

 Kjell Ivar Berger Prost i Drammen 

Fravær 

 Bill Roger Høiback Mjøndalen menighet 

 
Øvrige møtende:   
 Svein Askekjær Kirkeverge / sekretær i Drammen kf 

 

Sakskart 

Sak 83/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte den 14.12.20. 

Sak 84/20 Godkjenning av protokoll fra møte 23.11.20. 

Sak 85/20 Forslag til revidert driftsbudsjett og investeringsbudsjett 

Sak 86/20 Fordeling balanse Svelvik sokn og fellesrådet 

Sak 87/20 Økonomirapport for driftsregnskapet per 30.11.20. 

Sak 88/20 Søknad fra Svelvik MR vedrørende Kafe Global 

Sak 89/20 Forebygging av diskriminering og trakassering 

Sak 90/20 Beredskapsplan for DKF 

Sak 91/20 Valg av leder og nestleder for 2021 

Sak 92/20 Orientering og referatsaker 

Sak 93/20 Eventuelt 
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Sak 83/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til dagens møte 

 

Vedtak 

Drammen kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til dagens møte. 

 

Sak 84/20 Godkjenning av protokoll fra møte den 23.11.20 

 

Vedtak 

Drammen kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 23.11.20. 

 

Sak 85/20 Forslag til revidert driftsbudsjett og investeringsbudsjett  

Jf regnskapsforskriften § 4-5, skal rådet foreta budsjettjusteringer når det er vesentlige 

avvik. Justeringer er gjort på bakgrunn av avvik som skylde teknisk art, koronasituasjon og 

reelt avvik i forhold til faktiske påløpte utgifter og inntekter. 

 

Vedtak 

Revidert driftsbudsjett og investeringsbudsjett vedtatt 

 

Sak 86/20 Fordeling balanse Svelvik sokn og fellesrådet 

Jf vedlegg er det laget et forslag til fordeling. Forslaget er gjort på bakgrunn av vurderinger 

av tidligere kirkeverge i Svelvik Lars Olav Bøe og økonomisjef Hans Jørgen Paulsen.  

Overskudd 2019 er skjønnsmessig fordelt 50/50 for fellesrådet og menighetsrådet. 

Disposisjonsfondet er skjønnsmessig fordelt likt med noen justeringer for fellesrådet. 

 

Vedtak 

Fordeling balanse mellom fellesråd og menighetsråd vedtatt.  

Fellesrådets andel av mindreforbruk for 2019 kr. 115 212,- avsettes 

disposisjonsfond. 

 

Sak 87/20  Økonomirapport for driftsregnskap pr 30.11.20 

Kirkevergen går gjennom og gir en forklaring til økonomirapporten for driftsregnskapet pr 30.11.20. 

 

Vedtak: 

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

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

FR-møte. 

 

Sak 88/20  Søknad fra Svelvik MR vedrørende Kafe Global  

Det diakonale integreringsprosjektet Kafé Global startet opp i 2019 i daværende 

Svelvik kommune. Vi hadde samarbeidsmøter med rådmannen om kommunal 
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deltagelse i prosjektet. Konklusjon på disse samtalene var et årlig tilskudd på kr 

100 000 kr i årlig tilskudd i perioden 2019-2021. 

Menighetsrådet har anmodet kirkevergen om å etterspørre de øremerkede midlene 

fra kommunen.  

 

Vedtak: 

Drammen kirkelige fellesråd ser at dette er et prosjekt som er forpliktende for  

fellesrådet og vedtar støtte til prosjektet med kr 100.000,- i 2020 og 2021. 

 

Sak 89/20  Forebygging av diskriminering og trakassering  

KA har i rundskriv nr. 4/2020 datert 24.09.2020 gjort særlig rede for «arbeidsgivers aktivitetsplikt 

og forebygging av diskriminering og trakassering» i hht Likestillings- og diskrimineringsloven. 

Arbeidsgiver må kunne dokumentere at det er etablert rutiner i samsvar med loven og at det 

jobbes aktivt og planmessig med å fremme likestilling og hindre diskriminering og trakassering. 

 

Vedtak: 

Drammen kirkelige fellesråd vedtar forslag til nytt reglement og rutiner for ledelse 

og ansatte i Drammen kirkelige fellesråd for å fremme likestilling og hindre 

diskriminering og mobbing/trakassering. Herunder vedtas nytt tilsettingsreglement, 

lønnspolitiske retningslinjer, tilretteleggingsreglement og arbeidsreglement.  

 

Sak 90/20  Beredskapsplan for DKF 

Drammen kirkelige fellesråd (DKF) har overordnet ansvar for forsvarlig beredskapsarbeid 

og kriseledelse i egen organisasjon. Denne overordnede beredskapsplanen er felles for 

alle menigheter og enheter i Drammen. Kirkevergen har ansvaret for at fellesrådets 

beredskapsplaner blir utarbeidet, gjort kjent og fulgt opp. Menighetsrådene har samtidig et 

selvstendig ansvar for egen virksomhet. 

 

Vedtak: 

Drammen kirkelige fellesråd vedtar forslag til beredskapsplan og herunder 

informasjonsplakat med tiltakskort.  

 

Sak 91/20  Valg av leder og nestleder for 2021  

Drammen kirkelige fellesråd skal velge ny leder og nestleder hvert år. Det er foreløpig  

kommet inn 2 forslag.  

Leder; Øystein Moursund (samme som i 2020) 

Nestleder; Dagfinn Hodt (samme som i 2020) 
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Forslag til vedtak: 

Drammen kirkelige fellesråd valgte følgende personer som leder og nestleder for  

2021: 

Leder:   Øystein Moursund 

Nestleder:  Dagfinn Hodt 

 

Sak 92/20  Orienteringssaker & Referatsaker 

1. Personalorientering (DKF/BDR) 

2. Bykirken Strømsø / AU møter / MR møter 

 

Forslag til vedtak: 

Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen til orientering.  

 

 

Sak 93/20 Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt. 

 

 


