
 
 

 

DEN NORSKE KIRKE 
Ås kirkelige fellesråd 
 

 

 

 

PROTOKOLL 
Fra møte i Ås kirkelige fellesråd 

Møtedato: Torsdag 5. desember 2019 fra kl 19.00 til kl 21.00 

Møtested: Kirkekontoret – Sagaveien 3 

 

Til stede: 

Olav Aardalsbakke, Jan Fredrik Holmqvist, Asbjørn Rønning, Tom Møller, Gro Elin Vinnes 

Tutturen og Paul Bolus Johansen. 

Vara: Jan Kay Krystad 

 

Kristine Thorstvedt møtte som sekretær. 

 

Forfall:  

Hege Fagermoen og Elg Ola Nordrum 

Av 8 var 6 representanter til stede. 

 

Sakslista til dagens møte ble godkjent. 

Behandlede saker: 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 

Det var ikke meldt noen referater. 

 

 

 

 

 

Sak 14/2019: Valg av leder og nestleder av fellesrådet for ett år 

Referert arbeidsutvalgets saksframstilling.  

 

Fellesrådets vedtak: 

Olav Aardalsbakke velges til leder av Ås kirkelige fellesråd for 2020. 

Jan Fredrik Holmquist velges til nestleder av Ås kirkelige fellesråd for 2020. 

 

Sak 15/2019: Valg av arbeidsutvalg for fire år 

Referert arbeidsutvalgets saksframstilling. 

 

Fellesrådets vedtak: 

Til arbeidsutvalg for Ås kirkelige fellesråd velges fellesrådets leder Olav Aardalsbakke, 

kommunal representant Paul Bolus Johansen og geistlig representant Hege Fagermoen. 

 

Sak 16/2019: Valg av administrasjonsutvalg for fire år 

Referert arbeidsutvalgets saksframstilling. 

 

Fellesrådets vedtak: 

Som faste medlemmer i kirkelig administrasjonsutvalg velges Olav Aardalsbakke,  

Asbjørn Rønning og Jan Fredrik Holmquist. 

Som varamedlemmer i kirkelig administrasjonsutvalg velges Tom Møller, Gro Elin Vinnes 

Tutturen og Elg Ola Nordrum. 

 

Sak 17/2019: Valg av forhandlingsutvalg for fire år 

Referert arbeidsutvalgets innstilling. 

 



Fellesrådets vedtak: 

Fellesrådet oppnevner leder og nestleder av kirkelig administrasjonsutvalg til å opptre som 

forhandlingsutvalg på fellesrådets vegne. 

Tredje arbeidsgiverrepresentant i administrasjonsutvalget blir vara i forhandlingsutvalget. 

Kirkeverge er sekretær for forhandlingsutvalget, med unntak av sak om kirkevergens lønn. 

 

Sak 18/2019: Møteplan for fellesråd og arbeidsutvalg – 1. halvår 2020 

Arbeidsutvalgets innstilling til fellesrådet: 

 

1. Det avholdes møte i Ås kirkelige fellesråd følgende dager kl 19.00: 

- torsdag 27. februar 

- tirsdag 14. april 

- tirsdag 9. juni 

 

2. Det avholdes møte i fellesrådets arbeidsutvalg følgende dager kl 8.00: 

- mandag 6. januar 

- fredag 20. mars 

- fredag 15. mai 

 

Sak 19/2019: Budsjett 2020 

 

Fellesrådets vedtak: 

Fellesrådets tallbudsjett 2020 vedtas. 

 

Sak 20/2019: Investering 2019  

 

Referert arbeidsutvalgets innstilling. 

 

Fellesrådets vedtak: 

Ås kommune har, på vegne av Ås kirkelig fellesråd, flere investeringsprosjekter. Disse 

prosjektene skal aktiveres fortløpende i fellesrådets balanse. Investeringsprosjektene skal også 

vises i investeringsregnskapet til Ås kirkelig fellesråd som overføringer til fellesrådet.  

Ved årets slutt må derfor kommunen lage en oppstilling over utgifter fordelt på hvert prosjekt, 

og dette skal lage grunnlag for regnskapsføringen i fellesrådets regnskap. Det foreslås derfor å 

foreta en budsjettregulering i investeringsregnskapet til Ås kirkelig fellesråd basert på 

oppstillingen fra kommunen når den kommer i forbindelse med årsoppgjøret for 2019.   

 

 

Følgende saker ble orientert under møtet 

- Påmelding til kurs for nye fellesråd 

 

 

 

Ås, 5. desember 2019 

 

 

Kristine Thorstvedt (sign.) 

kirkeverge 


