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Drammen kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 26.03.2020 kl. 18:00 
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Til stede:  Dagfinn Hodt (Konnerud menighet), Einar Skalstad (Åssiden 
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Berger (Prosten i Drammen), Øystein Moursund (Nedre Eiker 
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kommune) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Odd Gusrud (Drammen kommune) 
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Andre: Ivar Nygård (Drammen kirkelige fellesråd), 
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

24/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 26.03.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 26.03.2020 24/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Innkalling og saksliste sendt ut den 26.03.2020 godkjennes 
 
Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 26.03.2020: 

 
Møtebehandling 

Innkalling utsendt på kort varsel da dette er et ekstraordinært møte i Drammen 
kirkelige fellesråd i forbindelse med Coronavirusutbruddet i Norge, og derfor nasjonal 
krisehåndtering som også innvirker på kirkens tjenester. 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Innkalling og saksliste sendt ut den 26.03.2020 godkjennes. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

 
Godkjenning av protokoll 

25/20 Godkjenning av protokoll av 23.03.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 26.03.2020 25/20 
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Forslag til vedtak 
 
Drammen kirkelige fellesråd godkjenner protokoll fra møte i Arbeidsutvalget den 
23.03.2020. 
 
Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 26.03.2020: 

 
Møtebehandling 

Ordinært innkalt møte den 23.03.20 var avlyst grunnet Coronasmittevernhensyn. Det 
var arbeidsutvalget som hadde møte med fullmakter fra fellesrådet til vedtak av 
fjorårets regnskaper, grunnet tidsfrister for dette. Det kom innsigelser på at 
møteprotokollen ga inntrykk av at dette var et ordinært møte hvor de fleste i 
fellesrådet hadde forfall. 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Drammen kirkelige fellesråd utsetter godkjenning av protokoll fra møte i 
Arbeidsutvalget den 23.03.2020 til neste møte, med retting av de korrigeringer som 
ble nevnt i møtet. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

 
Orienteringssaker 

26/20 Orientering om situasjonen omkring utbruddet av 
Coronasmitten 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 26.03.2020 26/20 
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Forslag til vedtak 
 
Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen til orientering.  
 
Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 26.03.2020: 

 
Møtebehandling 

Kirkevergen orienterte om de tiltak som er gjort overfor ansatte, aktiviteter, kirkelige 
handlinger og lokale kirker i forbindelse med Coronapandemien. 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen til orientering. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

 
Saker til behandling 

27/20 Midlertidig utvidelse av fullmakt til arbeidsutvalget 2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 26.03.2020 27/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Drammen kirkelige fellesråd gir AU ytterligere fullmakt som gjelder i denne 
Koronapandemi situasjonen: 

a) AU har myndighet til å beslutte ekstraordinære tiltak overfor ansatte, 
arbeidsaktiviteter og kirkebygg, ihht. de retningslinjer og råd som de lokale 
helsemyndigheter gir. 
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b)           Fellesrådsmøter gjennomføres på de allerede angitte datoer / tider. 
Møtene gjennomføres ihht de regler som gjelder for slike møter og eller på 
telefon for de som ikke kan møte i angitte lokaler. På hvert fellesrådsmøte 
informeres det om de ekstraordinære tiltak som er gjort gjeldende, og 
grunnlaget for dette. 

 
Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 26.03.2020: 

 
Møtebehandling 

Fellesrådet ønsket å sette en tidsmessig begrensning på denne midlertidige 
utvidelsen av fullmakter til arbeidsutvalget, og kom fram til opphør av fullmakten i 
siste møte før sommeren, 15.juni 2020. 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Drammen kirkelige fellesråd gir AU ytterligere fullmakt som gjelder i denne 
Coronapandemi situasjonen fram til 15.06.2020: 

b) AU har myndighet til å beslutte ekstraordinære tiltak overfor ansatte, 
arbeidsaktiviteter og kirkebygg, ihht. de retningslinjer og råd som de lokale 
helsemyndigheter gir. 
 

b)           Fellesrådsmøter gjennomføres på de allerede angitte datoer / tider. 
Møtene gjennomføres ihht de regler som gjelder for slike møter og eller på 
telefon for de som ikke kan møte i angitte lokaler. På hvert fellesrådsmøte 
informeres det om de ekstraordinære tiltak som er gjort gjeldende, og 
grunnlaget for dette. 

 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

 


