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Til medlemmer av Drammen kirkelige fellesråd 

 
  Drammen,26.01.2021  
 
   

 

MØTEPROTOKOLL I DRAMMEN KIRKELIGE FELLESRÅD 

Tid: Mandag 25.01.2021, kl.19.00-21.00  

Sted: Teams møte (Digitalt) 

Tilstede:  

 Dagfinn Hodt Konnerud menighet 

 Linda Guldbjørnsen Nedre Eiker menighet 

 Elly Bech Andersen Strømsgodset menighet 

 Egil Svein Fladmark Fjell menighet 

 Solveig Øvrebø Steen Skoger menighet 

 Pål Nag Aas  Åssiden menighet 

 Harald Dahl Strømsø og Tangen menighet 

 Sissel Berge Svelvik menighet 

 Glenn Hole Bragernes menighet 

 Kari Alvim Drammen kommunes representant 

 Kjell Ivar Berger Prost i Drammen 

 Andreas Devlin Mjøndalen menighet 

 
Øvrige møtende:   
 Svein Askekjær Kirkeverge / sekretær i Drammen kf 

 

Sakskart 

Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte den 25.01.21. 

Sak 02/21 Godkjenning av protokoll fra møte 14.12.20. 

Sak 03/21 Forslag til budsjett 2021 

Sak 04/21 Foreløpig økonomirapport per 31.12.20 

Sak 05/21 Kirkelig gravferd for alle som ønsker det. 

Sak 06/21 Høringsuttalelse – ny strategi for Den norske kirke 2022-2025 

Sak 07/21 Høringsuttalelse – ny strategiplan KA 2021-25 

Sak 08/21 AU møter med menighetsrådenes AU i februar 2021 

Sak 09/21 Orientering og referatsaker 

Sak 10/21 Eventuelt 
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Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og saksliste til dagens møte 

 

Vedtak 

Drammen kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til dagens møte. 

 

Sak 02/21 Godkjenning av protokoll fra møte den 14.12.20 

 

Vedtak 

Drammen kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 14.12.20. 

 

Sak 03/21 Forslag til budsjett 2021  

Økonomisjef Hans Jørgen Paulsen redegjorde for budsjett 2021. 

 

Vedtak 

Budsjettet for 2021 vedtatt 

 

Sak 04/21 Foreløpig økonomirapport for 2020 

Økonomisjef Hans Jørgen Paulsen redegjør for foreløpig resultat per 31.12.20. 

 

Vedtak 

Foreløpig resultatrapport for 2020 tas til orientering. 

 

Sak 05/21  Kirkelig gravferd for alle som ønsker det 

Kirkelig gravferd er et sentralt fokusområde for Den norske kirke i strategier for 2021. Grunnen til 

det er den unike kontaktflaten med «folk flest» der kirken kan bidra på en måte som få andre. Det 

er en anledning til å forkynne budskap om håp og livets seier over døden til mennesker som 

sjelden er i kirken. 

 

Vedtak: 

Drammen kirkelige fellesråd beslutter at seremonier i kirkene i Drammen er gratis for alle 

som følger ordningen kirken har vedtatt. Denne ordningen gjelder for de som begraves i 

Drammen. 

 

Sak 06/21  Høringsuttalelse – ny strategi for Den norske kirke 2022-2025  

Nåværende visjons- og strategidokument for Den norske kirke Mer himmel på jord ble  

vedtatt av Kirkemøtet i 2018 for perioden 2019-2021, og skal derfor revideres på  

Kirkemøtet 2021. På Kirkemøtet i oktober i år ble det fremlagt en sak Strategi 2022-2025 –  

Introduksjon som var utgangspunkt for en plenumsdebatt og et vedtak om videre  

arbeid.  Det videre arbeidet skulle innbefatte en høringsprosess.  Derfor inviteres det nå til  

å delta i denne høringen. 
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Vedtak: 

Drammen kirkelige fellesråd gir Arbeidsutvalget i oppdrag å utarbeide et innspill til 

kirkerådet innen fristen hvor alle innkomne innspill i dagens møte hensyntas.  Gjenpart av 

innspillet oversendes fellesrådets medlemmer. 

 

Sak 07/21  Høringsuttalelse – ny strategiplan KA 2021-25  

Strategiplanen er et viktig styringsverktøy for KA. Ny strategiplan skal vedtas på KAs landsråd i 

april 2021. I den forbindelse ønsker vi innspill fra alle medlemmer på vår fremtidige strategi. 

Vi sender derfor ut denne høringen for å sikre at strategiplanen svarer på de behov og forventninger 

som finnes til KA.     

  

Vedtak: 

Drammen kirkelige fellesråd ber kirkevergen sende felles innspill som er vedtatt i  

dagens møte til KA innen fristen. 

 

Sak 08/21  AU møter med menighetsrådenes AU i februar 2021  

Gjennom ansvaret for å samordne økonomi og planarbeidet for Den norske kirke i  

Drammen, ser fellesrådet det som viktig å ha en direkte kommunikasjon med rådene i  

jevnlige samarbeidsmøter. Fellesrådet mener at årlige samtalemøter mellom fellesrådets  

arbeidsutvalg og hvert enkelt av menighetsrådenes arbeidsutvalg er et viktig tiltak for å  

styrke kommunikasjonen og samarbeidet mellom menighetsråd og fellesråd i  

Drammen. 

 

Vedtak: 

Drammen kirkelige fellesråd ber arbeidsutvalget invitere menighetsrådenes  

arbeidsutvalg til individuelle møter for samtale og samarbeid om planer og økonomi  

for virksomheten i 2021. 

 

Sak 09/21  Orienteringssaker & Referatsaker 

1. Personalorientering (DKF/BDR) 

2. Strømsø kapell 

 

Vedtak: 

Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen til orientering.  

 

 

Sak 10/21 Eventuelt 

Ingen saker under dette punktet. 

 

 


