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Til medlemmer av Drammen kirkelige fellesråd 

 
  Drammen,23.06.2021  
 
   

 

MØTEPROTOKOLL I DRAMMEN KIRKELIGE FELLESRÅD 

Tid: Tirsdag 22.06.2021, kl.19.00-21.00  

Sted: Konnerud kirke 

Tilstede: Dagfinn Hodt  Konnerud menighet 

 Øystein Moursund Nedre Eiker menighet 

 Elly Bech Andersen Strømsgodset menighet 

 Egil Svein Fladmark Fjell menighet 

 Pål Nag Aas  Åssiden menighet 

 Harald Dahl Strømsø og Tangen menighet 

 Heidi Hagen Låker Bragernes menighet 

 Kjell Ivar Berger Prost i Drammen 

Fraværende: 
 Bill Høiback Mjøndalen menighet 

 Solveig Øvrebø Steen Skoger menighet 

 Kari Alvim Drammen kommunes representant 

 Sissel Berge Svelvik menighet 

 

Øvrige møtende:   
 Svein Askekjær Kirkeverge / sekretær i Drammen kf 

 

Sakskart 

Sak 26/21 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte den 22.06.21. 

Sak 27/21 Godkjenning av protokoll fra møte 26.04.21. 

Sak 28/21 Økonomirapport for driftsregnskapet pr. 31.05.2021 

Sak 29/21 Budsjettinnspill 2022 

Sak 30/21 GDPR 

Sak 31/21 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2021 

Sak 32/21 Bykirken Strømsø 

Sak 33/21 Informasjonsrunder ved høring rundt felles arbeidsgiver i kirken 

Sak 34/21 Orienteringssaker  

Sak 35/21 Eventuelt 
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Sak 26/21 Godkjenning av innkalling og saksliste til dagens møte 
 
Vedtak 
Drammen kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til dagens møte. 
 
Sak 27/21 Godkjenning av protokoll fra møte den 26.04.21 
 
Vedtak 
Drammen kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 26.04.21. 
 
Sak 28/21  Økonomirapport for driftsregnskapet pr. 31.05.2021 
Fellesrådet ser nærmere på regnskapstallene i hvert FR-møte.  
 
Vedtak: 
Fellesrådet ser, ut fra regnskapsgrunnlaget pr. mai 2021, ikke grunnlag for større  
økonomiske tiltak i fellesrådet. Gjennomgang av regnskapsrapporter fortsetter i  
hvert FR-møte. 
 
Sak 29/21  Budsjettinnspill 2022  
Budsjettinnspillet for 2022 er en videreføring av rammetilskuddet for 2021. I tillegg må 
kommunen, som vanlig ved budsjettinnspill, beregne påslag med kommunal deflator, samt 
tillegg for renter og avdrag på godkjente investeringslån, og reguleringspremie pensjon for 
Drammen kirkelige fellesråd.  
Det som er nytt for 2022 er den spesielle situasjonen vi er i etter Covid-19 pandemien. For 
å gjennomføre lovpålagte og nødvendige kirkelige handlinger krever det fortsatt økte 
ressurser som vakter og smittevernansvarlige, og ekstra rengjøring før, under og etter 
seremoniene. Dette vil medføre en ekstra utgift på ca kr 500 000,- for 2022.  
 
Vedtak 
Drammen kirkelige fellesråd vedtar kirkevergens forslag til budsjettinnspill til  
Drammen kommune med følgende tillegg; 

- Kirkevergen synliggjør dagens etterslep så langt som mulig. 
- Det utarbeides ny tilstandsrapport for alle kirkebygg som synliggjør hvilket 

behov fellesrådet har for investeringer og til bruk i budsjettbehandling. 
 
Sak 30/21  GDPR 
GDPR dokumentet skal understøtte og sikre virksomhetens drift, allmenne tillit og  
omdømme i det offentlige rom, ved å forebygge og begrense konsekvensene av uønskede  
hendelser. Sikkerhetsmålene beskriver overordnete mål for beskyttelse av virksomhetens  
informasjonsbehandling mot interne og eksterne trusler av tilsiktet og utilsiktet art.  
Det overordnede formålet med DKFs behandling av personopplysninger er  
Personopplysninger som vedrører personer i ansettelsesforhold, medlemmer i Dnk,  
deltakere i kirkelige handlinger eller menighetens aktiviteter skal behandles i hht.  
lovgivning og ikke komme på avveie eller misbrukes verken internt eller av andre. 
 
 
Vedtak 
Drammen kirkelige fellesråd vedtar samledokumentet vedrørende GDPR. 
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Sak 31/21  Arbeidsmiljøundersøkelsen 2021 
Drammen kirkelige fellesråd (DKF)ønsker å jobbe aktivt med forbedringer av  
arbeidsmiljøet. For at vi skal få mest mulig riktig informasjon til dette arbeidet,  
gjennomføres en spørreundersøkelse om personaltilfredshet blant alle ansatte.  
Undersøkelsen skal kartlegge hvor tilfredse de ansatte er på ulike områder. Ved å finne  
frem til eventuelle forbedringsområder, kan man arbeide målrettet med å øke tilfredsheten  
hos de ansatte. 
 
Vedtak: 
Drammen kirkelige fellesråd tar resultatet av undersøkelsen til etterretning og 

vedtar vedlagte handling- og oppfølgingsplan til denne undersøkelsen. 

 
Sak 32/21 Bykirken Strømsø 
Strømsø og Tangen menighetsråd har vedtatt at de legger ned menighetskirken Strømsø 
og ønsker at den skal være en «bykirke» for mennesker som ikke finner seg til rette i 
vanlige menighetskirker i Drammen. I den forbindelse er det også gjort et vedtak om at 
soknegrensene skal tilpasses de gjenværende og tilgrensende sokn.  
 
Vedtak 
Drammen kirkelige fellesråd tar kirkevergens plan og informasjon til orientering. 
 
Sak 33/21 Informasjonsrunder ved høring rundt felles arbeidsgiver i kirken  
Etter at ny Lov om tros- og livssynssamfunn trådte i kraft 01.01.2020 og Kirkeloven 
samtidig ble avviklet, er Kirkemøtet gitt kompetanse til organisering av Den norske kirke: 
 
 § 12.Kirkemøtet 
Kirkemøtet fastsetter kirkens grunnlag og lære og alle liturgier og gudstjenstlige bøker. 
Kirkemøtet gir nærmere bestemmelser om kirkens organisering, kirkelig inndeling og 
kirkelige organer og om valg til disse organene. 
 
Kirkemøtet gjorde i 2019 vedtak om at Kirkerådet skulle fremme et forslag til Kirkemøtet 
om fremtidig arbeidsgiverorganisering og den øvrige kirkeordning.  På bakgrunn av dette 
satte Kirkerådet i 2019 ned et bredt sammensatt utvalg som skulle utrede opprettelsen av 
et nytt kirkelig organ på prostinivå.  Dette organet skal erstatte dagens kirkelige fellesråd 
og prostier og utøve arbeidsgiverfunksjoner for alle som jobber i lokalkirken.  Utvalgets 
rapport ble avgitt 31. april 2021.  Den ble behandlet i Kirkerådets møte 28. mai.  Den blir 
behandlet på et nytt møte 15. juni. Kirkerådet vil sende ut høringsdokumenter med 
høringsfrist 1. desember 2021.  Kirkerådet vil deretter utarbeide sak til Kirkemøtet som 
Kirkemøtet behandler i 2022. 
 
Proster og kirkeverger er gitt i oppdrag å informere ansatte og menighetsråd om 
utvalgsrapportens innhold, konklusjoner og forslag slik at høringsinstansene gis best mulig 
grunnlag for å avgi høringsuttalelse. 
 
Vedtak 
Drammen kirkelige fellesråd tar kirkevergens planer til orientering. 
 
 
Sak 34/21  Orienteringssaker & Referatsaker 
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1. Personalorientering (DKF/BDR) 
Prosten informerte om at Marita Elvemo Sivertsen er ansatt som ny sokneprest i 
Konnerud menighet. 
Kirkevergen informerte om at Marte Kinserdal er ansatt som kateket i Nedre Eiker 
menighet og at Stine Pauline Burvald-Nyvoll er ansatt som kateket i Tangen og Fjell 
menigheter (hhv 60% og 40% stilling). 

2. Kreative og strategiske fora 
Kirkevergen informerte litt om møtet med alle ledere i menighetene. Utdrag av 
referatet: 
Bakgrunn for invitasjon til uformelt inspirasjonsmøte var i utgangspunktet en 
henvendelse til kirkevergen der det ble etterlyst et forum der 
menighetsrådsledere/nestledere kan møtes for samtaler og utveksling av tanker, 
ideer og utfordringer; - et sted å snakke sammen – et sted å hente inspirasjon og 
hjelp fra hverandre.  Kirkevergen sendte derfor en invitasjon pr.  epost 28. mai der 
det ble annonsert ønske om å drøfte følgende spørsmålsstillinger: 
 
Tilbake til mer normalisert hverdag etter pandemien: 

- Er vi klare for å «gjenåpne» kirkene våre til høsten? 

- Er demografien i menigheten den samme som for 1,5 år siden? 

- Er tilbudene i menigheten det menighetsrådet vil fokusere på? 

 

Samarbeid og kultur i det nye fellesrådet og andre spørsmål vil være; 

- Samarbeider vi godt nok på tvers av menighetene?  

- Vil vi samarbeide? 

- Kan det være noen områder som det er lett å utvikle et slikt samarbeid? 

- Hvilken kultur ønsker vi et fellesråd skal fokusere på? 

 

Som ledere, har vi et fellesskap der vi kan gjøre hverandre bedre? 

- Forum der vi kan samsnakke, lære, erfare og kanskje bli inspirert? 

- Et forum der vi kan diskutere og være kreative? 

- Et forum / møtepunkt vi har 3-4 ganger i året? 

 
 
Vedtak: 
Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen til orientering.  
 
 
Sak 35/21 Eventuelt 
 

Ingen saker ble fremmet under eventuelt. 
 


