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Møteprotokoll  
Drammen kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 25.05.2020 kl. 18:00 
Møtested: Albumsgate 8, 3016 Drammen 
Arkivsak: 17/00259 
  
Til stede:  Dagfinn Hodt (Konnerud menighet), Einar Skalstad (Åssiden 

menighet), Harald Dahl (Strømsø/Tangen menighet), Egil Svein 
Fladmark (Fjell menighet), Øystein Moursund (Nedre Eiker 
menighet), Bill Roger Høiback (Mjøndalen menighet), Solveig 
Øvrebø Steen (Skoger menighet), Kaare Stenseng (Svelvik 
menighet), Svein Askekjær (Drammen kirkelige fellesråd), Elly 
Bech Andersen (Strømsgodset menighet) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Glenn Hole for Elin Skorød 

  
Forfall:  Elin Skorød, Kari Alvim, Kjell Ivar Berger 
  
Andre: Ivar Nygård 
  
Protokollfører: Svein Askekjær 
  
 
 
SAKSLISTE Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

38/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte den 25.05.2020 2 

Godkjenning av protokoll 

39/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 27.04.2020. 3 

Saker til behandling 

40/20 Regnskapsrapport pr. 30.04.2020 3 
41/20 Energiarbeid og "grønt skifte" i kirken i Drammen 4 

Orienteringssaker 

42/20 Informasjon om Bykirkeprosjektet - prosess og aktuell situasjon 5 

43/20 
Informasjon vedrørende klagesak ved Bragernes kirkegård som er 
gitt medhold av Tunsberg bispedømmeråd. 

5 

44/20 
Informasjon og status vedrørende Coronasmitteverntiltak i kirken i 
Drammen pr. mai 2020 

6 

45/20 Orientering om stillinger og personalet 6 
46/20 Informasjon om valg av delegater til KA's Landsråd 2021 7 



 2  

Referatsaker 

47/20 Referat fra møte i AU - DKF, 12.05.2020 8 
   
 
Sted, 30.11.2020 
 
Øystein Moursund 
 

Svein Askekjær 
Sekretær 
 

 
 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

38/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte den 
25.05.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 25.05.2020 38/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Innkalling og saksliste til møte den 25.05.2020 godkjennes. 
 
Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 25.05.2020: 

Møtebehandling 

Ingen innsigelser til forslaget om å godkjenne møteinnkalling og saksliste. 
Representanten for Strømsø/Tangen MR ba om at begge sokn nevnes under hans 
representasjon (og ikke bare Tangen). 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Innkalling og saksliste til møte den 25.05.2020 godkjennes. 
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Godkjenning av protokoll 

39/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 27.04.2020. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 25.05.2020 39/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Drammen kirkelige fellesråd godkjenner protokollen fra fjernmøtet den 27.04.2020.   
 
Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 25.05.2020: 

Møtebehandling 

Ingen innsigelser til forslaget om å godkjenne protokollen fra 27.04.2020. 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Drammen kirkelige fellesråd godkjenner protokollen fra fjernmøtet den 27.04.2020.   
 

 

 
Saker til behandling 

40/20 Regnskapsrapport pr. 30.04.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 25.05.2020 40/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Regnskapsrapport for Drammen kirkelige fellesråd pr.30.04.2020 tas til orientering. 
 
Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 25.05.2020: 

Møtebehandling 

Regnskapsrapporten pr.april 2020 ble gjennomgått. 
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Votering 

Enstemmig. 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Regnskapsrapport for Drammen kirkelige fellesråd pr.30.04.2020 tas til orientering. 
 

 

 

41/20 Energiarbeid og "grønt skifte" i kirken i Drammen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 25.05.2020 41/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Drammen kirkelige fellesråd vil øke arbeidet med energieffektivisering ved kirker, 
kapell og krematorium i Drammen, og ber kirkevergen om en utredning med oversikt 
og forslag til tiltak for dette til behandling på et av fellesrådsmøtene til høsten. 
I denne sammenheng har fellesrådet også drøftet de prinsipielle og etiske sidene ved 
muligheten for gjenvinning av energibruken ved krematoriet, og ser ingen 
innvendinger mot varmegjenvinning ved krematoriet, snarere tvert imot ses dette på 
som et tiltak for vern om miljøet.  
 
Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 25.05.2020: 

Møtebehandling 

Kirkevergen gjennomgikk saksunderlaget i møtet. 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Drammen kirkelige fellesråd vil øke arbeidet med energieffektivisering ved kirker, kapell og 
krematorium i Drammen, og ber kirkevergen om en utredning med oversikt og forslag til 
tiltak for dette til behandling på et av fellesrådsmøtene til høsten. 
I denne sammenheng har fellesrådet også drøftet de prinsipielle og etiske sidene ved 
muligheten for gjenvinning av energibruken ved krematoriet, og ser ingen innvendinger mot 
varmegjenvinning ved krematoriet, snarere tvert imot ses dette på som et tiltak for vern om 
miljøet 
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Orienteringssaker 

42/20 Informasjon om Bykirkeprosjektet - prosess og aktuell 
situasjon 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 25.05.2020 42/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen om Bykirkeprosjektet til orientering. 
 
Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 25.05.2020: 

Møtebehandling 

Kirkevergen orienterte om utrednings- og beslutningsprosessen med 
Bykirkeprosjektet. 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen om Bykirkeprosjektet til orientering. 
 

 

 

43/20 Informasjon vedrørende klagesak ved Bragernes kirkegård 
som er gitt medhold av Tunsberg bispedømmeråd. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 25.05.2020 43/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen om bispedømmerådets vedtak i 
klagesaken om omgjøring fra kistegrav til urnegrav i vernet grav på Bragernes 
kirkegård til etterretning, og ber kirkevergen vurdere om lokale vedtekter må endres 
for å kunne gjennomføre verneplanen for gravplassene i Drammen. 
 
Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 25.05.2020: 
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Møtebehandling 

Under behandling av saken kom det frem forslag om endring av siste del av 
vedtaksforslaget.  
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen om bispedømmerådets vedtak i 
klagesaken om omgjøring fra kistegrav til urnegrav i vernet grav på Bragernes 
kirkegård til etterretning. Kirkevergen orienterer fellesrådet etter svar fra 
Bispedømmet. 
 

 

 

44/20 Informasjon og status vedrørende Koronasmitteverntiltak i 
kirken i Drammen pr. mai 2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 25.05.2020 44/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen om Koronasmitteverntiltakene i kirken 
i Drammen til orientering. 
 
Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 25.05.2020: 

Møtebehandling 

Kirkevergen orienterte om tiltakene i forbindelse med smittevern ved kirkene i 
Drammen. 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen om Koronasmitteverntiltakene i kirken 
i Drammen til orientering. 
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45/20 Orientering om stillinger og personalet 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 25.05.2020 45/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen om stillinger og personalendringer til 
orientering. 
 
Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 25.05.2020: 

Møtebehandling 

Kirkevergen orienterte om personalendringer i fellesrådet. 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen om stillinger og personalendringer til 
orientering. 
 

 

 

46/20 Informasjon om valg av delegater til KA's Landsråd 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 25.05.2020 46/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen om valg av kandidater til Landsråd KA 
2021 til orientering. 
 
Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 25.05.2020: 

Møtebehandling 

Under behandling av saken kom det fram forslag om at fellesrådsrepresentantene 
bes sende inn forslag til kandidater til kirkevergen innen 1.august. På bakgrunn av 
denne listen velger fellesrådet i august-møtet forslag til representanter som sendes til 
valgkomiteen for Tunsberg. 
 
Votering 
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Enstemmig. 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen om valg av kandidater til Landsråd KA 
2021 til orientering.  
Fellesrådsrepresentantene bes sende inn forslag til kandidater til kirkevergen innen 
1.august. På bakgrunn av denne listen velger fellesrådet i august-møtet forslag til 
representanter som sendes til valgkomiteen for Tunsberg. 
 

 

 

 
Referatsaker 

47/20 Referat fra møte i AU - DKF, 12.05.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 25.05.2020 47/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Drammen kirkelige fellesråd tar referatet fra arbeidsutvalgsmøte den 12.05.2020 til 
orientering. 
 
Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 25.05.2020: 

Møtebehandling 

Ingen ytterligere kommentarer til referatet. 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Drammen kirkelige fellesråd tar referatet fra arbeidsutvalgsmøte den 12.05.2020 til 
orientering. 
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 Eventueltsaker 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 25.05.2020  

 
A) Årsmøter i menighetene for 2019 må avholdes i løpet av 2020. 
B) Planlagt budsjettmøte mellom politikere og menighetsråd den 25/5 måtte 

utsettes til etter sommeren/tidlig høst, da budsjett/investeringer for 
inneværende år enda ikke er endelig fastsatt fra kommunen. 

C) Bragernes menighet har vedtatt et prosjekt med et andelslag for 
grønnsakproduksjon i Kirkeparken ved Bragernes kirke. Det har skjedd en 
glipp i saksgangen, og menigheten har behov for en rask avklaring i forhold til 
prosjektet pga. vekstsesongen som allerede er i gang.Kirkevergen og Glenn 
Hole fra Bragernes MR orienterte om saken og foreslo ett års prøveprosjekt, 
med følgende merknader: 

a. Ingen gjerder  
b. Ingen søppelkasser, og søppel må fjernes 
c. Kompost samme sted som Bragernes har sin 
d. Redskapsbod må plasseres bak kirken – utenfor grøntanlegget 
e. Det må organiseres en ordning med vanning 
f. Ekstrakostnader ved dette vil ikke dekkes av fellesrådet 

 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Drammen kirkelige fellesråd tar evt. sakene A) og B) til orientering og sak C) 
godkjennes av fellesrådet. 
 

 

 

 


