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Til medlemmer av Drammen kirkelige fellesråd 

 
  Drammen, 09.05.2022  
 
   

 

MØTEPROTOKOLL I DRAMMEN KIRKELIGE FELLESRÅD 

Tid: Mandag 09.05.2022, kl.19.00-21.00  

Sted: Kirkekontoret – Albumsgate 8 i Drammen 

Tilstede: Linda Guldbjørnsen Nedre Eiker menighet 

 Dagfinn Hodt, Konnerud menighet 

 Elly Bech Andersen Strømsgodset menighet 

 Egil Svein Fladmark Fjell menighet 

 Dag Steen Aronsen Svelvik menighet 

 Pål Nag Aas Åssiden menighet 

 Elin Skorød Bragernes menighet 

 Harald Dahl Tangen og Strømsø menighet 

 Erik Østbø Gunnerød Skoger menighet 

 Kari Alvim Drammen kommunes representant 

 Øystein Magelssen Prost i Drammen 

   

Fraværende: Øystein Moursund, Bill Roger Høiback 
  

  

Øvrige møtende:   
 Svein Askekjær  Kirkeverge  

 Ina Bråthen Bjerke  Protokollfører 

 

Vedtakssaker 

Sak 17/22 Godkjenning av innkalling og saksliste til dagens møte 
 
Vedtak: 
Drammen kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til dagens møte. 
 
 
Sak 18/22 Godkjenning av protokoll fra møte den 14.03.22 
 
Vedtak: 
Drammen kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 14.03.22. 
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Sak 19/22  Tilstandsvurdering av kirkene i Drammen og administrasjonens                                                                                 
prioriterte liste over vedlikehold 

Administrasjonen har fått i oppdrag fra fellesrådet om å lage en prioritert liste over 

vedlikehold. Eiendomssjef Lars Olav Bøe legger frem saken. 

Vedtak: 

Drammen kirkelige fellesråd vedtar forslaget fra administrasjonen for prioritering av 

vedlikeholdet av kirkene i Drammen 

 
Sak 20/22  Mandat for Bykirkerådet 
Tangen og Strømsø menighetsråd har gitt virksomhetsansvaret for denne kirken til 

Fellesrådet. Kirkevergen innleder med historien bak endringen for denne kirken. Ansatte 

og bykirkerådet har laget et forslag til mandat for dette rådet. 

Medlemmer av Bykirkerådet: Sigmund Ruud, Rune Valle Tangen, Kim Holtan, Ivar Flaten, 

Mette Synnøve Liang, Stig Pedersen, Lill Tone Grahl-Jacobsen, Karoline Faber. 

Vedtak: 
Drammen kirkelige fellesråd vedtar mandat for Bykirkerådet med de endringer som ble 

vedtatt i møtet. Se vedlegg. 

 
Sak 21/22  Navnet minnelund på Strømsø 
I Drammen er det per i dag navnet minnelund på 5 gravplasser: Berger, Ebbestad, 

Mjøndalen, Åssiden og Bragernes. Det er ikke anlagt minnelund sør for Drammenselva i 

sentrum av Drammen by. I første omgang ønsker vi å anlegge en mindre navnet 

minnelund innimellom andre aktive graver, mens vi på sikt ønsker å bruke et større felt 

nordøst for kirken. 

Vedtak: 

Drammen kirkelige fellesråd vedtar kirkevergens forslag til navnet minnelund på Strømsø 

og ber administrasjonen om å sende søknad til statsforvalteren for endelig godkjenning. 

 
 
Orienteringssaker: 
 
 
Sak 22/22  Økonomirapport for driftsregnskapet pr. 30.04.2022 

Økonomidokumentet/oversikten blir levert ut på møtet. 

Vedtak: 
Drammen kirkelige fellesråd tar orienteringen til etterretning. 

 
Sak 23/22  Arbeidsmiljøundersøkelsen 2022 
Arbeidsmiljøundersøkelsen i fellesrådet er sendt ut og siste frist for deltagelse er 2. mai. 
 
Vedtak: 
Drammen kirkelige fellesråd tar orienteringen til etterretning. 
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Sak 24/22 Informasjon om ny varslingsportal 
Drammen kirkelige fellesråd har sluttet seg til Kirkerådets opprettelse av varslingsportal, 

slik at varsling om kritikkverdige forhold kan skje direkte i slik portal.  Varsling (fra ansatte) 

kan skje anonymt eller ved å oppgi fullt navn.  All kommunikasjon knyttet til varslingen 

skjer i portalen.  Fellesrådets varslingsrutiner endres ikke i seg selv, men rutiner og 

informasjon vil nå inneholde informasjon om og tilgjengelighet til 

varslingsportalen.  Informasjonen legges ut på intranett. Rutiner med oppdatert 

informasjon følger vedlagt.  

Vedtak: 

Drammen kirkelige fellesråd tar orienteringen til etterretning. 

               

Sak 25/22  Orienteringssaker fra DKF og BDR 

Vedtak: 

Drammen kirkelige fellesråd tar orienteringen til etterretning. 

 

Sak 26/22  Eventuelt 

Ingen saker ble fremmet under dette punktet. 

 

 

 

 
 
 


