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Til medlemmer av Drammen kirkelige fellesråd 

 
  Drammen,29.04.2021  
 
   

 

MØTEPROTOKOLL I DRAMMEN KIRKELIGE FELLESRÅD 

Tid: Mandag 26.04.2021, kl.19.00-21.00  

Sted: Teams / digitalt møte 

Tilstede: Dagfinn Hodt  Konnerud menighet 

 Øystein Moursund 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 

 Glenn Hole Bragernes menighet 

 Kari Alvim Drammen kommunes representant 

 Kjell Ivar Berger Prost i Drammen 

 Sissel Berge Svelvik menighet 

Fraværende: 
 Bill Høiback Mjøndalen menighet 

Øvrige møtende:   
 Svein Askekjær Kirkeverge / sekretær i Drammen kf 

 

Sakskart 

Sak 18/21 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte den 26.04.21. 

Sak 19/21 Godkjenning av protokoll fra møte 22.02.21. 

Sak 20/21 Økonomirapport for driftsregnskapet pr. 31.03.2021 

Sak 21/21 Café Global 

Sak 22/21 Informasjon om arbeidsmiljøundersøkelsen 2021. 

Sak 23/21 Budsjettprosessen 2022 

Sak 24/21 Orienteringssaker  

Sak 25/21 Eventuelt 
 

 
Sak 18/21 Godkjenning av innkalling og saksliste til dagens møte 
 
Vedtak 
Drammen kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til dagens møte. 
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Sak 19/21 Godkjenning av protokoll fra møte den 22.02.21 
 
Vedtak 
Drammen kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 22.02.21. 
 
Sak 20/21  Økonomirapport for driftsregnskapet pr. 31.03.2021 
Fellesrådet ser nærmere på regnskapstallene i hvert FR-møte.  
 
Vedtak: 
Fellesrådet ser, ut fra regnskapsgrunnlaget pr. mars 2021, ikke grunnlag for større  
økonomiske tiltak i fellesrådet. Gjennomgang av regnskapsrapporter fortsetter i  
hvert FR-møte. 
 
Sak 21/21  Café Global  
Kaféprosjektet har mange muligheter foran seg, men det er utfordrende for  
menighetsrådet i Svelvik å stå i dette alene. Kan Drammen kirkelige fellesråd løfte  
prosjektet opp til et felles prosjekt for hele Drammen?  
Kirka ønsker å nå ut til mange flere mennesker enn de som kommer inn i kirkerommet, og  
dette vil være en flott mulighet for et felles prosjekt på tvers av menighetene. Kafé Global  
kan bane vei for nærere samarbeid med kommunen som igjen komme hele fellesrådet til  
nytte. 
 
Vedtak 
Fellesrådet mener at de fleste tiltak bør være forankret i den lokale menigheten.  
Dersom dette tiltaket skal omhandle andre menigheter, bør det være en grundig  
prosess, der de aktuelle menighetene er aktivt med og kan tilpasse dette i sin lokale  
kirke / menighet.  
 
Sak 22/21  Informasjon om arbeidsmiljøundersøkelsen 2021 
Drammen kirkelige fellesråd (DKF) og prosten i Drammen ønsker å jobbe aktivt med  
forbedringer av arbeidsmiljøet. For at vi skal få mest mulig riktig informasjon til dette  
arbeidet, gjennomføres en spørreundersøkelse om personaltilfredshet blant alle ansatte i  
begge arbeidsgiverlinjer i april 2021. Denne undersøkelsen skal gjentas hvert år.  
 
Vedtak 
Drammen kirkelige fellesråd tar kirkevergens informasjon til orientering. 
 
Sak 23/21  Budsjettprosessen 2022 

- Innspill fra alle menighetsrådenes AU innen midten av mai 
- Innspill fra alle driftsenheter innen mai. 
- Innspill fra alle faggrupper innen mai 
- Til behandling i fellesrådet i juni møte 
- Forberede grunnlaget som sendes til kommunen medio august av 

administrasjonen. 
 
Vedtak: 
Drammen kirkelige fellesråd tar kirkevergens planer til orientering. 
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Sak 24/21  Orienteringssaker & Referatsaker 
1. Personalorientering (DKF/BDR) 

BDR: Søknadsprosess ifm ny sokneprest på Konnerud. Frist 9/5. 
DKF: Ansatt ny kateket i Nedre Eiker. Søknadsprosess (2.gang) på ny kateket i Fjell 
og Tangen. Søknadsfrist 2/5.  

2. Felles arbeidsgiverlinje. 
Hovedutvalget for ny kirkelig organisering har levert sin rapport til Kirkerådet. 
Utvalget foreslår at det opprettes et folkevalgt organ, et prostifellesråd, der 
medlemmene velges indirekte fra menighetsrådene, slik man i dag velger kirkelig 
fellesråd i kommunene. Prostifellesrådet skal fungere som arbeidsgiver for alle som 
arbeider lokalt i kirken. 
I dagens organisering er menighetsprestene ansatt nasjonalt, mens andre ansatte, 

for eksempel kirkemusikere og kirketjenere, er ansatt lokalt. En ordning som gir 

felles utøvelse av arbeidsgiveransvar, har vært et mål for Kirkemøtet siden 2005. I 

utvalgets mandat er det presisert at man skal undersøke løsninger knyttet til 

prostinivået, mellom det lokale soknet og bispedømmet. Utvalget leverer nå sine 

anbefalinger ut fra dette. 

Hovedutvalget står sammen om at prostifellesråd vil være en god løsning for 

kirkens fremtidige organisering. Utvalget har ulikt syn på hvilke modeller for 

arbeidsgiverorganisering og daglig ledelse som vil fungere best i en slik ordning. 

Rapporten gir derfor en beskrivelse av tre mulige modeller for 

arbeidsgiverorganisering og daglig ledelse. 

 

Videre prosess: 

• Rapporten behandles i Kirkerådet 

• Det utformes høringsdokument (forhåpentligvis maks 20 sider) – høringsfrist ca. 1. 

oktober 

• Det legges opp til prosess for bred høring 

• Biskoper, bispedømmerådsledere og ledere av kirkevergelagene oppfordres til å 

sørge for god og saklig informasjon til alle ansatte og muligheter for gode drøftelser 

på tvers av linjene i bispedømmene 

• Kirkerådet behandler høringssvarene i slutten av 2021 – begynnelsen av 2022 

• Det utformes saksbehandlingsnotater som kan behandles på Kirkemøtet i april 

2022 

• Videre utredninger etter behandling på Kirkemøtet 

• Vedtak kan tidligst gjøres av Kirkemøtet 2023 

• Implementeringsfase: 

- Det må tilrettelegges for god prosess lokalt  

- God informasjon til alle ansatte 

 

Tidshorisonten utredning – høring – beslutning – implementering er forventet å 

strekke seg over perioden fram til 2025 – 2028. 

Prost og kirkeverge vil komme tilbake med en god og bred informasjon til alle 

menighetsråd og ansatte rundt denne prosessen. 
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3. Kreative og strategiske fora. 

Kirkevergen etterlyste fora hvor de som er interessert kan møtes for å være 
kreative, lære av hverandre og samles om felles tiltak. Representanter fra ulike 
menighetsråd kan møtes, lære av hverandre og sammen skape nye tiltak som også 
kan være felles. Prosten vil vurdere om prostirådet skal (evt når) starte opp igjen. 
Det kom ulike synspunkter frem og kirkevergen vil komme tilbake med konkrete 
forslag og tiltak ved et senere fellesrådsmøte.  

 
Vedtak: 
Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen til orientering.  
 
 
Sak 25/21 Eventuelt 
 

Det var ingen saker under dette punktet. 

 


