
 
 

 

DEN NORSKE KIRKE 
Ås kirkelige fellesråd 
 

 

PROTOKOLL 
Fra møte i Ås kirkelige fellesråd 

Møtedato: Tirsdag 19. oktober 2021 fra kl. 18.00 til kl. 20.00 

Møtested: Ås kirkekontor 

 

 

Til stede: 

Olav Aardalsbakke, leder, Nordby 

Tom Møller, Nordby 

Jan Fredrik Holmqvist, nestleder, Ås 

Gro Elin Vinnes Tutturen, Kroer 

Poul Bolus Johansen, kommunal representant 

Kjerstin Jensen, geistlig representant 

 

Kristine Thorstvedt møtte som sekretær. 

 

 

Forfall:  

Asbjørn Rønning, Kroer 

Elg Ola Nordrum, Ås 

 

 

Av 8 var 6 representert. 

 

 

 

Behandlede saker:  

 
Sak 11/2021: Godkjenning av innkalling  

Sak 12/2021: Overføring av Ås arbeidskirke  

Sak 13/2021: Budsjett og handlingsplan 2022-2025  

Sak 14/2021: Arbeidsmiljø  

Sak 15/2021: Møteplan 2022  

Sak 16/2021: Referatsaker  

Sak 17/2021: Ny kirkelig organisering –  

orientering/drøfting fra arbeidsgruppen  

Sak 18/2021: Eventuelt  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

DEN NORSKE KIRKE 
Ås kirkelige fellesråd 
 

Sak 11/2021: Godkjenning av innkalling  

 

Fellesrådets vedtak: 

Innkallingen er godkjent.  

 

 

Sak 12/2021: Overføring av Ås arbeidskirke 

 

 

Fellesrådets vedtak: 

Ås kirkelige fellesråd har, i samråd med Ås menighetsråd, blitt enige om vederlagsfritt 

overdragelse av Ås arbeidskirke. Dette i henhold til Trossamfunnsloven § 15 om kirkebygg 

 

 

 

Sak 13/2021: Budsjett og handlingsplan 2022-2025 

Budsjett og handlingsplan sendt til kommunen i eget dokument 

 

 

Fellesrådets vedtak: 

Møte med formannskapet 

 

Sak 14/2021: Arbeidsmiljø 

Det legges opp til samtale om arbeidsmiljø. Kirkevergen orienterer. 

 

Arbeidsveiledning for hele staben.  

Midlene fra KLP jobbes med arbeidsveiledning.  

Arbeidsveiledning i stab – settes i gang fra Borg.  

Administrasjonsutvalget – bør velge leder og nestleder 

Veiledning i stab – gjennom borg. 

Stabskurs/opplegg –  

Behovet for kirkevergen til å kunne få oppfølging - støtte i arbeidet.  

 

Fellesrådets vedtak:  

Det settes i gang veiledning i stab for de ansatte med tilbudet fra Borg bispedømme. Prost og 

kirkeverge følger opp avtale med Borg.  

Fellesrådsleder og nestleder følger opp sitt arbeidsgiveransvar i løpet av 14 dager.  

 



 
 

 

DEN NORSKE KIRKE 
Ås kirkelige fellesråd 
 

Sak 15/2021: Møteplan 

Tidspunkt for siste møte i 2021 og plan for fellesråds- og arbeidsutvalgsmøtene våren 2021. 

 

Vedtatt møteplan : 

Fellesrådet 

Tirsdag 23. November kl. 18.00 

Tirsdag 15. mars kl.18.00 

Tirsdag 31. mai 18.00 

Arbeidsutvalget 

Onsdag 10. november kl. 14.00 – kirkekontoret 

Onsdag 2. mars 14.00 – kirkekontoret 

torsdag 19. mai kl. 14.00 – kirkekontoret 

 

Sak 16/2021: Referatsaker 

- Referat fra ADMU - tilsettinger 

 

Sak 17/2021: Ny kirkelig organisering 

- orientering/drøfting fra arbeidsgruppen 

Det var kort samtale om hvordan arbeidet med høring går for øyeblikket.  

 

- Nettmøte i borg til uken som kommer 

Skal være møter fellesmøter på Gardermoen til slutten av oktober som fellesrådsleder 

skal delta på.  

 

- Arbeidsgruppen møtes før neste fellesråd for å utarbeide forslag til høringssvar 

 

Sak 18/2021: Eventuelt 

- Menighetshuset – i kommuneplanen 

Området hvor Ås menighetshus er lokalisert er oppe til regulering i 

kommuneplanen. Ås menighetshus er eid av Stiftelsen ås menighetshus. 

Området kan reguleres for endring hvor huset ikke er tenkt bevart. Samtidig er 

Ås menighetshus et av Ås sentrums eldste bygg.  

Ås kirkelige fellesråd oppfordrer til å bevare Ås menighetshus.  

- Biskopens avskjedsturné 

o I forbindelse med at biskop Atle Sommerfeldt slutter kommer han på besøk ut i 

prostiene. Det blir invitert til Biskopens samling for menighetsråd og ansatte i 

Søndre Follo prosti torsdag 18. november. Samlingen vil være i Ås 

arbeidskirke. Det blir sendt ut egen invitasjon til menighetsrådene.  

 

Ås, 19.10.2021 

 

Kristine Thorstvedt (sign.) 

kirkeverge 


