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Møteprotokoll  
Drammen kirkelige fellesråd 
- Unntatt offentlighet  

Møtedato: 15.06.2020 kl. 18:00 
Møtested: Møterom Goliat, Albums gate 8, Drammen 
Arkivsak: 17/00259 
  
Til stede:  Dagfinn Hodt (Konnerud menighet), Einar Skalstad (Åssiden 

menighet), Harald Dahl (Strømsø og Tangen menighet), Kjell Ivar 
Berger (Prosten i Drammen), Øystein Moursund (Nedre Eiker 
menighet), Solveig Øvrebø Steen (Skoger menighet), Elly Bech 
Andersen (Strømsgodset menighet), Kari Alvim (Drammen 
kommune) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Glenn Agung Hole (Bragernes menighet) for Elin Skorød 

  
Forfall:  Egil Svein Fladmark (Fjell menighet), Bill Roger Høiback 

(Mjøndalen menighet), Kaare Stenseng (Svelvik menighet) 
  
Andre: Ivar Nygård (Drammen kirkelige fellesråd), Hans Jørgen Paulsen 

(Drammen kirkelige fellesråd) til sak 50/20 
  
Protokollfører: Svein Askekjær 
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Sted, 30.11.2020 
 
Øystein Moursund 
 

Svein Askekjær 
Sekretær 
 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

48/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte den 
15.06.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 15.06.2020 48/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Innkalling og saksliste til møte den 15.06.2020 godkjennes 
 
Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 15.06.2020: 

Møtebehandling 

Ingen innsigelser 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Innkalling og saksliste til møte den 15.06.2020 godkjennes 

 

 

 

 
Godkjenning av protokoll 

49/20 Godkjenning av protokoll fra møte 25.05.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 15.06.2020 49/20 

 
 
Forslag til vedtak 
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Drammen kirkelige fellesråd godkjenner protokollen fra møtet den 25.05.2020 
 
Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 15.06.2020: 

Møtebehandling 

Med henvisning til protokollen var det et spørsmål fra repr. Strømsgodset om 
«evt.saker» bør ha eget saksnummer. Kirkevergen svarte at «evt.saker» må tas 
under orienteringssaker ved spørsmål til kirkeverge eller leder. Mest ryddig er det at 
saker som ønskes behandlet i møtet må være saksforberedt til innkallingen slik at 
alle representanter kan forberede seg. Den aktuelle saken (Bragernes andelshage) 
tas opp på neste fellesrådsmøte. 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Drammen kirkelige fellesråd godkjenner protokollen fra møtet den 25.05.2020 

 

 

 

 
Saker til behandling 

50/20 Regnskapsrapport pr. 31.05.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 15.06.2020 50/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Regnskapsrapport for Drammen kirkelige fellesråd pr.31.05.2020 tas til orientering 
 
Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 15.06.2020: 

Møtebehandling 

Økonomisjef Hans Jørgen Paulsen gjennomgikk regnskapsrapporten som var 
utsendt med innkallingen. 
 
Votering 
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Enstemmig 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Regnskapsrapport for Drammen kirkelige fellesråd pr.31.05.2020 tas til orientering 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

51/20 Organisering av inntektsgivende virksomhet. 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 15.06.2020 51/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Drammen kirkelige fellesråd tar kirkevergens presentasjon av mulighetene for 
utvikling av inntektsgivende virksomhet i et AS til orientering, og ber om at det 
opprettes et AS for forretningsmessig virksomhet på vegne av menighetene i 
Drammen. 
 
Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 15.06.2020: 

 
Møtebehandling 

Kirkeverge Svein Askekjær gjennomgikk presentasjonen av områder for mulighet til 
inntektsgivende virksomhet for kirken i Drammen. 
Saken er unntatt offentlighet da den inneholder momenter av intern saksbehandling 
for utvikling av konkurranseutsatt forretningsvirksomhet. 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Drammen kirkelige fellesråd tar kirkevergens presentasjon av mulighetene for 
utvikling av inntektsgivende virksomhet i et AS til orientering, og ber kirkevergen 
arbeide videre for å se på muligheten til å danne nye forretningsmessige 
virksomheter. 
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[Lagre vedtak]  

 

 

 

 
Orienteringssaker 

52/20 Orienteringssaker i møte 15.06.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 15.06.2020 52/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen fra kirkevergen/adm. til orientering. 
 
Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 15.06.2020: 

 
Møtebehandling 

A) Kirkevergen orienterte om personalsituasjonen og endringene der. 
B) Prosten orienterte om personalsituasjonen for prestene i prostiet (inkl. Lier) 
C) Personaloversikt med stillingsstørrelser og finansiering ble presentert 
D) Koronapandemiesituasjonen med kirkens veiledninger ble kort nevnt 
E) Spørsmål til kirkevergen/adm: 

i. Str.g.: Innkreves gravstellavgifter svært lang tid i forveien? 
 Fakturaer sendes ut i feb/mars pga. forutsigbarhet i 

massebestilling av blomster. 
ii. Strø-Tang.: Gis det støtte til merkostnader ved Koronatiltak? 

 Nei, fellesrådet har ingen refusjons-/søkemulighet    
 
Votering 

Enstemmig 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen fra kirkevergen/adm. til orientering. 
 

[Lagre vedtak]  
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Referatsaker 

53/20 Referat fra møte i arbeidsutvalget - DKF, 04.06.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drammen kirkelige fellesråd 15.06.2020 53/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Drammen kirkelige fellesråd tar referat fra arbeidsutvalgets møte den 04.06.2020 til 
orientering. 
 
Møtebehandling i Drammen kirkelige fellesråd 15.06.2020: 

 
Møtebehandling 

Ingen spørsmål. 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Drammen kirkelige fellesråds vedtak  

Drammen kirkelige fellesråd tar referat fra arbeidsutvalgets møte den 04.06.2020 til 
orientering. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

 


