
 

 

Protokoll fra møte i Asker kirkelige fellesråd (AKF) 

Møtedato: Tirsdag 24.11.2020 

Tid: Kl. 18:00–21:00  

Sted Microsoft Teams 

 

  

Tilstede:  Fra menighetsrådene:  

Cecilie Vivette Arnet (Asker), Ragnhild Øvland Tjelle (Heggedal), Elin Christel Volden Drijfhout 
(Nordre Hurum),  Nils Inge Haus (Vardåsen), Åge Rasmussen (Røyken), John Kristian Stranden 
(Østenstad), Hege Merete Andersen (Søndre Hurum), Alise Narjord Thue (Slemmestad og Nærsnes), 
Guro Høgeli Sjåfjell (Åros) 

Prost: Tor Øystein Vaaland (prost) 

Kommunens representant: Lasse Narjord Thune 

Fra administrasjonen:  

John Grimsby (kirkesjef), Maud Berntsen (personalsjef), Øyvor Sekkelsten (referent) 

Forfall: Morten Sandnes (Nordre Hurum), Hallvar Gisle Hognestad (Heggedal), Cathrine Jensen (Holmen) 
 

Saksliste 

Sak 89/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 90/20 Godkjenning av protokoll fra møte 27.10.  
Sak 91/20 Smittevern i Askerkirken – forberedelser for advent og jul 
Sak 92/20 Felles beredskapsplan for fellesråd og menighetsråd 
Sak 93/20 Høringsuttalelse kirkevalg – overordnede problemstillinger  
Sak 94/20 Kirkelige bygg: Status vedlikehold og investeringer 
Sak 95/20 Årlig valg av fellesrådets leder, nestleder og tredje medlem til fellesrådets arbeidsutvalg 
Sak 96/20 Andre orienteringssaker 

 

a. Nytt fra menighetsrådene 
b. Nytt fra prosten 
c. Nytt fra kommunens representant 
d. Felles digital samling for alle kirkelige ansatte 19.11. 
e. Status for kommunens budsjettprosess 2021 
f. Saksliste for Styringsgruppe for kirkesaker 
g. AKF og Oslo bispedømmeråd: Ledige stillinger og tilsettinger 
h. Oppdatert møteplan 
i. […] 

 
Sak 97/20 Eventuelt 

 
 Etteranmeldte saker 
Sak 98/20 Samarbeid om beredskap 
Sak 99/20 Høring: Strategi for Den norske kirke 2022-2025 
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Sak 89/2020   

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Se saksliste. 

Sak 98/20 ble foreslått behandlet i sammenheng med sak 92/20 - Felles beredskapsplan for fellesråd og menighetsråd. 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Sak 90/2020  

Godkjenning av protokoll fra møtet 27.10. 

Forslag til protokoll for Asker kirkelige fellesråds møte 27.10. er publisert på Asker kirkelige fellesråds nettside. 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd godkjenner møtebok fra 27.10.2020. 

 

Sak 91/2020  

Smittevern i Askerkirken – forberedelser for advent og jul 

Saksforberedelse: Jørgen Svartvasmo, Tor Øystein Vaaland og John Grimsby 

Asker kirkelige fellesråd og Den norske kirke formidler oppdatert informasjon om til enhver tid gjeldende retningslinjer for 
smittevern. Prost og kirkesjef sender ut felles informasjon til alle kirkelige ansatte når det skjer endringer. Informasjonen blir 
også sendt til menighetsrådenes ledere og fellesrådets medlemmer m.fl. I november holder vi Åpen kirke i stedet for 
gudstjenester. 

Asker kommune har med virkning fra 10.11. vedtatt ny lokal Covidforskrift, med senere endringer. Den lokale forskriften 
begrenser enkelte av bestemmelser i Smittevernveilederen for Den norske kirke. Hovedanliggende er at lokale og nasjonale 
tiltak sammen skal hindre den økende smitteutviklingen i samfunnet. 

Kirkens feltarbeid i Asker har holdt delvis åpent gjennom hele Koronaperioden.  

Menighetsbarnehagene har iverksatt strenge smitteverntiltak, men holder åpent som normalt.  

Det har foreløpig ikke vært Korona-utbrudd i menigheter eller enheter i Askerkirken. 

Advent og jul 
 
Planleggingen av årets adventsmarkering og julefeiring i kirkene tok til like etter at konfirmasjonene var gjennomført i slutten 
av september. Alle menighetene planla bl.a. å øke antallet gudstjenester julaften. Etter den siste nedstengningen, er nye 
spørsmål reist, om vi overhodet kan feire jul inne i kirkerommet. Skal vi som kirke flytte oss mer ut til gater, plasser og 
streder? Samtalen pågår i disse tider om hvordan vi på en best mulig kan være en kirke av og for folket i advents- og 
juletiden, som bidrar til håp.  

Påmelding til julaftens gudstjenester 
 
Vi planlegger i år digital påmelding til gudstjenestene på julaften  

Sokneprester og daglig ledere vil få opplæring i hvordan man åpner for påmelding til gudstjenestene. Fellestjenester vil ta 
seg av oppfølging, informasjon og tilgjengeliggjøring av påmeldingsløsningen. Sentralbordet vil også ta imot og registrere 
påmeldinger per telefon. Løsningen leveres av Kirkedata og er direkte knyttet til vårt kirkefagsystem Kardinal. Vi arbeider nå 
med å avklare hva slags beredskap Kirkedata og Kirkepartner har ved uforutsette hendelser som nedetid, utilgjengelige 
servere etc., og etablerer interne rutiner i forhold til dette. 

Fra møtet 
 
Det er håp om å kunne holde julens gudstjenester med inntil 50 personer innendørs og inntil 200 personer utendørs. Dette 
avhenger nasjonale og lokale retningslinjer og foskrifter. Flere menigheter planlegger utendørsarrangementer.  

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/askerfellesrad/moter-dokumenter-info/moteboker/m%C3%B8teb%C3%B8ker%202020/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/askerfellesrad
https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/
https://www.asker.kommune.no/korona/lokale-rad-og-regler-for-asker/
https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/smittevernveileder%20for%20den%20norske%20kirke/
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Vedtak  
 
Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsene til orientering.  

Asker kirkelige fellesråd takker ansatte i begge linjer for utholdenhet, fleksibilitet og innsats i en krevende tid. Fellesrådet 
oppfordrer menighetene og enhetene til følge alle retningslinjer for smittevern og fortsatt holde kontakt med  spesielt sårbare 
mennesker og miljøer. 

 

Sak 92/2020  

Felles beredskapsplan for fellesråd og menighetsråd 

Se AKF Sak 66/20 og 74/20. 

Utkast til felles beredskapsplan for fellesråd og menighetsråd i Asker ble i tråd med fellesrådets vedtak i møte 16.9. sendt på 
høring 11.10, med frist for tilbakemeldinger 13.11. 

Det er mottatt høringssvar fra alle 10 menighetsråd og AKF Partssammensatt utvalg. Disse er tatt hensyn til i ny versjon. 
Den nye versjonen skiller tydelig mellom hendelser der kirken er rammet av en krise og situasjoner der politi eller kommune 
anmoder kirken om bistand.  

Når beredskapsplanen er vedtatt, vil vi som beskrevet lage en kortversjon kun med tiltakskort og kontaktlister til bruk i akutte 
situasjoner. 

Neste skritt i fellesrådsområdets beredskapsarbeid vil være å planlegge, legge til rette for og gjennomføre hensiktsmessige 
øvelser for kirkelig ansatte og frivillige.  

Bakgrunn 
 
Asker kirkelige fellesråd og menighetsrådene har ansvar for forsvarlig beredskapsarbeid og kriseledelse i egen virksomhet. 
Målet for beredskapsplanen er derfor at fellesrådet og menighetenes beredskapsplaner skal bidra til å sikre liv og helse. 
Deretter kommer hensynet til kulturminner, miljø og materielle verdier.  

Det er et mål i seg selv å involvere alle kirkelige ansatte og råd i Asker i beredskapsarbeidet, slik at vi i fellesskap kan bidra 
aktivt til å forebygge sannsynligheten for at kriser skal inntreffe, og til å redusere konsekvensene, dersom en hendelse 
likevel inntreffer. 

Med en felles overordnet beredskapsplan behøver ikke menighetsrådene ikke å lage egne planer for de forholdene som vil 
være felles for alle menighetene. Menighetene kan i stedet konsentrere seg om å risikovurdere egen virksomhet og lage 
enkle tillegg som beskriver forhold som er viktig lokalt. Menighetsrådene må dessuten sikre at lokale kontaktlister er 
oppdatert.  

Til grunn for arbeidet ligger blant annet Veileder for kirkelig beredskap fra Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige 
virksomheter (KA). 

Beredskapsplanen har to deler 

• Del 1 tar for seg overordnede prinsipper for samfunnssikkerhet og beredskap, og hvordan AKF arbeider med 
kriseberedskap. Del 1 beskriver også hvordan AKF organiserer seg i en krisesituasjon, og hvordan vi samvirker med 
andre. 

• Del 2 omtaler spesifikke hendelser som kan oppstå, med tilhørende risikovurderinger, forebyggende tiltak, samt 
tiltakskort og kontaktlister til bruk i den akutte situasjonen. Denne delen har til hensikt å forebygge kriser, og være et 
konkret hjelpemiddel når en krise likevel oppstår. 

Prosess 
 
Fellesrådet fattet i møte 16.9. slik vedtak: 

a. Asker kirkelige fellesråd ber kirkesjefen sende oppdatert forslag til beredskapsplan for fellesråd og menighetsråd i 
Asker til behandling i menighetsrådene og i det partssammensatte arbeidet.  

b. Fellesrådet ber kirkesjefen fortsette diaolgen med Asker kommune.om samordning og samvirke på 
beredskapsområdet. 

c. Fellesrådet ber kirkesjefen fortsette dialogen med Kirkerådet, KA, Oslo bispedømme og prosten i Asker, med sikte på å 
videreutvikle og samordne beredskapsavtaler og utarbeide forslag til gjensidighetsavtaler.  

https://www.ka.no/organisasjon/beredskap
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d. Fellesrådet ber om å få forslag til beredskapsplan og gjensidighetsavtaler lagt fram til ny behandling i sitt møte 
24.11.2020. 

Alle høringsuttalelsene og kommentarene følger som eget vedlegg. Alle høringssvar er gjennomgått og tatt hensyn til i 
utarbeidelse av ny versjon. Endringer med betydning for innholdet, er merket grønt.   

Flere av menighetene har allerede begynt på arbeidet med å risikovurdere egen virksomhet, og for eksempel bli mer kjent 
med brannvern i lokale kirker. Dette er i tråd med planens intensjon: å stimulere til sikkerhets- og beredskapsarbeid lokalt. 

Kontinuerlig utvikling 
 
En beredskapsplan er i kontinuerlig utvikling. Ny kunnskap, nye innspill og nye vedlegg vil kunne bidra til å utvikle 
sikkerhets- og beredskapsarbeidet.  

Fra møtet 
 
Flere bemerket den brede deltakelsen og grundige behandlingen i menighetsrådene som meget positiv.  

Det ble gjort oppmerksom på en feil i dokumentet: Side 13. pkt 1.11. linje 2 «ved et selvstendig arbeid» rettes til «ved et 
selvstendig ansvar» 

Prost Tor Øystein Vaaland foreslo et tillegg til beredskapsplanens pkt. 1.11. Organisasjon og ansvar. Lokal samordning 
mellom linjene, side 13: De fire første linjene av avsnittet («I politiets beredskapssystem …») står ved lag, t.o.m. setningen: 
«… KA anbefaler i sin veileder skriftlige avtaler mellom de to linjene i kirken». Deretter innskutt tekst: 
 

En slik avtale ble signert i Asker i 2015 av daværende kirkesjef, daværende prost og stiftsdirektøren i Oslo 
bispedømme. Tilsvarende, ble det i Lier prosti i 2018 inngått en avtale om lokal samordning i kirkelig 
beredskapsarbeid mellom fellesrådene i Røyken og Hurum, og prosten i Lier, undertegnet av kirkeverge og prost. 
(*)  

«Avtale om lokal samordning i kirkelig beredskapsarbeid mellom Kirkelig fellesråd i Asker og prosten i Asker prosti» 
(fra 2015) ble midlertidig satt til side under håndteringen av pandemien i 2020, som følge av uenighet om avtalens 
gyldighet. Den samme avtalen ble fulgt i de andre prostiene og anerkjent av fellesrådene i Bærum og Oslo.1  

Beredskapsutvalget i Kirkerådet, i samarbeid med KA, utarbeider nå en ny mal for gjensidighetsavtaler mellom 
arbeidsgiverlinjene. Gjensidighetsavtalen skal bidra til å avklare myndighetsområder og samarbeid mellom 
fellesråd og bispedømmeråd. 

(*) Fotnote: link til avtalen i Asker av 2015, og avtalen i Lier av 2018.  

 
Videre foreslo prosten ny referanse på side 14, under avsnittet 1.11.4 «Oslo bispedømme», en henvisning til den 
eksisterende beredskapsplanen i Oslo bispedømme, «Plan ved ulykker og katastrofer». 
 
Prostens forslag falt med 8 mot 2 stemmer, med 1 avholdende. 
 
Sak 92/20 og 98/20 ble behandlet parallelt. 
 

Vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd vedtar felles beredskapsplan for fellesråd og menighetsråd i Asker.  

Asker kirkelige fellesråd anmoder menighetene om å fortsette arbeidet med å lage tilpassede eller utfyllende 
beredskapsplaner for forhold som menighetsrådet har ansvar for, og som ikke er beskrevet i overordnet plan. 

Asker kirkelige fellesråd ber kirkesjefen fortsette arbeidet med å utvikle planer og tiltak i samvirke med andre aktuelle 
aktører på beredskapsfeltet. 
  

 

1 Prosten trakk dette avsnitt under drøftelsen, og gjorde oppmerksom på dette etter utsendelse av forslag til referat  
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Sak 93/2020  

Høringsuttalelse kirkevalg – overordnede problemstillinger  

Kirkerådet har for tiden ute en rekke høringer. Blant de mange høringsdokumentene peker Arbeidsgiverorganisasjonen for 
kirkelige virksomheter (KA) og Nettverk for fellesråd peker spesielt på Høring om kirkevalg – overordnede problemstillinger. 

Høringen tar for seg noen overordnede problemstillinger om kirkevalg som Kirkemøtet må avgjøre i 2021. Høringsfrist er 
30.11.2020. 

I forbindelse med prosjekt kirkelig organisering vil det komme endringer i valgordningene som vil bli gjeldende fra kirkevalget 
i 2027. Det blir derfor bare foreslått endringer på noen begrensede områder før valget i 2023. 

Høringsnotatet inneholder 6 høringsspørsmål 

1 
Modell for listevalg ved valg av leke til bispedømmeråd og Kirkemøtet  
Kirkerådet foreslår en ordning med utgangspunkt i selvstendige lister, og med nominasjonskomité kun der 
selvstendige lister ikke foreligger.  

Kommentar 
Kirkerådets forslag vil viderefører en tendens til å politisere valg til bispedømmeråd og Kirkemøte. Ulike 
grupperinger vil bli normalordningen. Forslaget kan innebære en viss svekkelse av menighetsrådenes mulighet 
for indirekte innflytelse, fordi menighetsrådene til nå har nominert medlemmer til nominasjonskomiteen.  

Listen som er blitt foreslått av nominasjonskomiteen har blitt satt sammen med tanke på personvalg. Den er satt 
sammen for å reflektere bredden i teologiske og kirkepolitiske oppfatninger. To andre lister (Åpen folkekirke og 
Bønnelista) har hatt en tydelig kirkepolitiske profil. Kirkerådets forslag kan innebære at de som eventuelt ikke 
finner å kunne støtte de to eksisterende listene, må etablere egen liste.  

Nettverk for fellesråd peker på at virkningen av forslaget er at valget til Kirkemøte/Bispedømmeråd i større grad 
blir et kirkepolitisk listevalg og i mindre grad et personvalg. 

Forslag til høringssvar 
 
Med henvisning til høringsnotatets pkt. 2.2.1. Modell A. Nominasjonskomiteens liste og andre lister 

 

2 
Mulighet for å supplere lister og kandidater ved valg til menighetsråd 
Kirkerådet foreslår at det skal bli mulig å supplere kandidater uansett hvor mange kandidater det er på 
Nominasjonskomiteens liste. 

Kommentarer 
Høringsdokumentets pkt. 3.2. beskriver 4 alternativer, der alt. 2 åpner for supplerende nominasjon uansett 
antallet kandidater på Nomasjonskomiteens liste. Kirkerådet anbefaler dette alternativet som en begrenset, men 
positiv utvidelse fra dagens ordning, med vekt på prinsippet om flertallsvalg. 

Forslag til høringsvar 
 
Alternativ 2 

 

3 
Kommunikasjon om lister og kandidater  
Kirkerådet ser behov for å avklare hvilket informasjonsansvar valgmyndighetene har, og hva grupperingene som 
stiller liste har ansvar for. 

Forslag til høringssvar 
 
Med henvisning til høringsnotatets pkt. 4.2. og 4.3: Alternativ 2: Valgrådet utarbeider presentasjon 

 

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/horinger-i-kirkeradets-regi/
https://www.ka.no/sak/article/1566985
https://www.ka.no/sak/article/1566985
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/2020/h%C3%B8ringer%20i%20kirker%C3%A5dets%20regi/h%C3%B8ringsnotat%20-%20kirkevalg%20overordnede%20problemstillinger.pdf
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4 
Tid og sted for valg 
På grunn av endring i ordlyd om tid og sted for kirkevalg i den nye trossamfunnsloven trengs det en avklaring av 
at regelen om samme tid og sted for kirkevalg og kommunevalg opprettholdes. Kirkevalgreglene § 10-1 (1) sier: 
«Valg av medlemmer til menighetsråd og bispedømmeråd og Kirkemøtet skal holdes i alle menigheter samtidig 
med, og i lokaler i umiddelbar nærhet til, valg til Stortinget eller fylkesting og kommunestyrer». Kirkerådet 
foreslår å gjøre et prinsippvedtak om at denne regelen skal gjelde ved kirkevalget i 2023. 

Forslag til høringssvar: 
Ja, dette bør fastsettes i kirkevalgregelene 

 

5 
Regler for personvalg 
Kirkerådet foreslår å fjerne sperregrensen for Nominasjonskomiteens liste både ved valg til menighetsråd og til 
bispedømmeråd og Kirkemøtet. For lister fra nomineringsgrupper ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet 
foreslår Kirkerådet å beholde ordningen med stemmetillegg. 

Kommentarer 
Sperregrensen for Nominasjonskomiteens liste ble innført for å sikre at svært få velgere ikke kunne overstyre det 
store flertallet.  

Høringsspørsmål: Jeg/vi ønsker fortsatt sperregrense og stemmetillegg ved valg av menighetsråd. 

Forslag til høringssvar 
 
Enig 

6 
Regler for omfang av forhåndsstemming 
Kirkerådet anbefaler at dagens ordning med forhåndsstemming på et kirkekontor i fellesrådsområdet blir 
erstattet med felles nasjonale tidspunkt for forhåndsstemming. 

Kommentar 
Kirkerådet anbefaler høringsalternativ 3: Fastsette felles nasjonale tidspunkt for forhåndsstemming. Dette vil da 
være et minimumskrav som er en enkel regel for velgerne å forholde seg til. Valgstyrene kan organisere mer 
forhåndsstemming enn dette. 

Forslag til høringssvar 

Uten innstilling 

AKF AU forslår likevel slik fritekst: AKF anmoder Kirkerådet om å utrede muligheten for å kunne gjennomføre 
forhåndsstemming i samme lokale som for kommunevalg. Dette for å sikre tilstrekkelig mulighet for å avgi 
stemmegivning og øke oppslutning om kirkevalget.  

 

 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd vedtar høringssvar i tråd med arbeidsutvalgets innstilling.  

Asker kirkelige fellesråd støtter kirkerådets høringsalternativ 3 i spørsmål om regler for omfang av forhåndsstemming, med 
arbeidsutvalgets forslag til fritekst under samme punkt. 
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Sak 94/2020  

Kirkelige bygg: Status vedlikehold og investeringer 

Det ble til saksframlegget lagt ved over budsjett, tiltak og regnskap for vedlikehold og investeringer per 18.11.2020. På 
grunn av lokal Covidforskrift ble møtet i AKF BU 12.11. avlyst. Tilsvarende oversikter vil derfor bli sendt bygningsutvalgets 
medlemmer. Neste møte i bygningsutvalget er 26.1. 

Øremerkede tilskudd til investeringer er ikke tatt med i de vedlagte oversiktene. Blant øremerkede kommunale tilskudd er 
rehabilitering av Hurum, Røyken, Holmsbu og Kongsdelene kirker, samt nytt tak i Vardåsen kirke (2021) og ny driftsbygning 
på Asker kirkegård (2021).   

Kommunale tilskuddsmidler 
 
Administrasjonen har 18.11. rapportert til Asker kommune om bruk av tilskuddsmidler. Av 15 mill. kroner er 2 mill. 
regnskapsført til vedlikehold og maling av Asker, Slemmestad, Nærsnes og Åros kirker. Av 13 mill. til investering i Hurum, 
Røyken og Holmsbu er det til nå i år regnskapsført 4,7 mill. Bruk av tiltaksmidlene forutsetter at arbeidet blir utført i 2020 
eller at det før årsskiftet blir inngått kontrakter for 2021.  Av resterende 8,3 mill. forventer vi å bruke ytterligere 4,2 mill. i år. 
Resterende 4,1 mill. vil bli anvendt første halvår 2021. Det betyr at vi samlet anvender 73 % av tiltaksmidlene i 2020 og 
resterende 23 % i 2021. 

Rehabilteringen av de tre kirkene har som følge av tilskuddet kunne øke i takt. Samtidig er vi i fredede og listeførte kirker 
avhengig av Riksantikvarens godkjennelser og å følge hensiktsmessige rekkefølger i arbeidet. Vi ønsker dessuten også å 
søke statlige midler til de delprosjektene hvor dette er mulig. Oppdaterte prosjektplaner for framdrift og budsjett for 2020 og 
2021 vil bli framlagt i møtet. 

Kirkevakten – forebyggende vedlikehold 
 
Asker kirkelige fellesråd samarbeider med Riksantikvaren om prosjektet Kirkevakten. Prosjektet handler om å utvikle 
metode for tilsynd og forebyggende vedlikehold av kirkelige bygg. Haandverkerne AS i høst gjennomført første tilsyn av 19 
kirkelige bygg. Dette har skjedd ved inspeksjon og bruk av drone. I november og desember blir det utført enkelt vedlikehold i 
henhold til funn. Riksantikvaren dekker i 2020 og 2021 alle kostnader knyttet til prosjektet.  

Haandverkerne beskriver også funn og forslår tiltak som faller utenfor avtalen. Vi vurderer fortløpende hastegrad og kostnad 
av tiltak som ordinære budsjett må dekke.  

Prosjektet blir ledet lokalt av fellesrådets nye prosjektleder kirkebygg, Marte Fjøse.  

Vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsen til orientering, og gir sin tilslutning til administrasjonens disposisjoner. 

 

Sak 95/2020  

Valg av fellesrådets leder, nestleder og tredje medlem til fellesrådets arbeidsutvalg 

Kirkelige fellesråd skal velge leder og nestleder hvert år. Asker kirkelige fellesråd har dessuten valgt tredje medlem av 
arbeidsutvalget.  

Nils Inge Haus og Morten Sandnes har meldt at de stiller seg til disposisjon for gjenvalg i rollene som henholdsvis 
fellesrådets leder og nestleder. Alise Narjord Thue stiller seg tilsvarende til disposisjon for gjenvalg som tredje medlem i 
fellesrådets arbeidsutvalg. Det er full anledning for alle fellesrådets medlemmer å melde andre kandidater til rollene.  

Fellesrådet må ta stilling til om det nye lederskapet skal gjelde fra 1.12. eller 1.1.2021.  

Hensynet  til skriftlig valg 
Valget skal i henhold til Håndbok for fellesråd og menighetsråd skje skriftlig. Vi har stilt spørsmål til Kirkerådet om hvordan vi 
kan ivareta hensynet til skriftlig votering i et digitalt møte. Asker kirkelige fellesråd har mottatt slik svar:  

[…] Et alternativ som kan være litt enklere er at fellesrådet oppnevner et par personer til å fungere som tellekorps, 
enten fra administrasjonen, fellesrådsmedlemmer som ikke er kandidater eller andre personer fellesrådet har tillit 
til. Fellesrådsmedlemmene blir deretter bedt om å sende en e-post eller en personlig Teams-melding med 
informasjon hvilken kandidat vedkommende stemmer på til de to personene i tellekorpset, som så foretar en 
opptelling og rapporterer tilbake til fellesrådsmøtet om resultatet av stemmegivningen. En slik løsning vil ikke være 
helt optimal, fordi tellekorpset vil få informasjon om hvem fellesrådsmedlemmene har stemt på og epost ikke 
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nødvendigvis er en helt sikker løsning. Samtidig vil hva det enkelte rådsmedlemmet har stemt kunne karakteriseres 
som opplysninger om «noens personlige forhold» etter forvaltningsloven § 13 første ledd, og dermed være omfattet 
av taushetsplikt, noe som vil motvirke problemet med at disse personene får kjennskap til hva de enkelte 
medlemmene har stemt. 

Votering i møtet ble sendt til leder av AKF Fellestjenester, Jørgen Svartvasmo og rådgiver Britta Hässlich, enten som e-post 
eller SMS.  

Vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd har for perioden 1.12.2020-30.11.2021 gjort slik valg: 

Leder: Nils Inge Haus  
Nestleder: Morten Sandnes 
Til fellesrådets arbeidsutvalg: Alise Narjord Thue 

Det var ingen stemmer mot valget av kandidatene. 1 avholdende stemme under valg av leder.   

 

Sak 96/2020 

Andre orienteringssaker 

a. Nytt fra menighetsrådene 
b. Nytt fra prosten 
c. Nytt fra kommunens representant 
d. Felles digital samling for alle kirkelige ansatte 19.11. 
e. Status for kommunens budsjettprosess 2021 
f. Saksliste for Styringsgruppe for kirkesaker 
g. AKF og Oslo bispedømmeråd: Ledige stillinger og tilsettinger 
h. Oppdatert møteplan 

 

Vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning. 
 

Sak 97/2020 

Eventuelt 

Ingen saker 

 

Sak 98/2020 

Samarbeid om beredskap 

Brev fra Oslo bispedømmeråd datert 23.11.2020 ble videresendt fellesrådets medlemmer 24.11. 

Foranledning til innholdet i bispedømmerådets brev ble redegjort for i fellesrådets møte 18.5. Avtalen det er henvist til, gir 

prosten fullmakt til å kalle ut kirkelig personell underlagt kirkelig fellesråd når det oppstår en beredskapssituasjon som 

omfatter kirkelige tjenester. Bispedømmerådet henviser videre til sitt planverk for beredskap, der det heter at prosten er 

hovedansvarlig for organiseringen av de kirkelige tjenester ved ulykker og større hendelser i prostiet.  

Årsaken til uenigheten om avtalens gyldighet er at den i 2015 ble inngått uten at daværende leder eller medlemmer av 

fellesrådet eller Kirkelig administrasjonsutvalg ble involvert eller informert. Bispedømmerådets tiltakskort bryter dessuten 

etter arbeidsutvalgets oppfatning med det lokale ansvaret for kirkelig beredskap som er blant annet beskrevet i Beredskap i 

egen virksomhet – en veileder for fellesråd og menighetsråd (KA). Asker kirkelige fellesråd har på bakgrunn av dette gitt 

tilslutning til at den kirkelige organisasjonen i Asker, i en krisesituasjon, skal være mest mulig lik den ordinære 

organisasjonen. Dette er i tråd med likhetsprinsippet i norsk beredskap.  
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Kirkerådet og Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) utarbeider for tiden nye maler for avtaler mellom 

arbeidsgiverlinjen. Til grunn for malene vil Kirkerådet vil ligge prinsippet om at fellesråd og bispedømmeråd har 

arbeidsansvar for egne ansatte. Med dette som utgangspunkt kan lokale avtaler regulere hvordan bispedømmeråd og 

fellesråd i akutte situasjoner gjensidig kan kalle ut forhåndsavtalte ansatte i begge linjer til tjeneste.  

Asker kirkelige fellesråd ønsker i tråd med den såkalte Asker-modellen å bidra til å samvirke mellom alle aktører i 

beredskapsfeltet. I påvente av Kirkerådets nye maler kan fellesrådet gi kirkesjefen fullmakt til å inngå midlertidig avtale med 

Oslo bispedømmeråd om at LRS-prest eller prost på henvendelse fra politiet kan kalle ut fellesrådets diakoner eller andre 

forhåndsavtalte arbeidstakere for å sikre kirkelig bemanning av Evakuert- og pårørendesenter (EPS).2  

Fra møtet 3 

[Tillegg] Prosten påpekte at saksfremlegget ga inntrykk av å komme fra AKFs arbeidsutvalg, og at det henviste til 

«arbeidsutvalgets oppfatning». Han sa at han som medlem av AU ikke var blitt gjort kjent med utarbeidelsen av et 

saksfremlegg, og at det forfektet vurderinger han ikke kunne stå inne for. Han mente følgelig at forslaget til vedtak måtte 

endres. Det ble sagt at at arbeidsutvalget og kirkesjefen i denne sammenheng hadde forholdt seg kun de valgte medlemmer 

av arbeidsutvalget, og følgelig ikke prosten. Det ble i møtet drøftet endringer i forslaget til vedtak, og det endelige vedtaket 

var enstemmig. 

Vedtak 

 

a. Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsen til orientering. Fellesrådet ber arbeidsutvalget svare Oslo bispedømmeråd i 

tråd med drøftinger i fellesrådet.  

b. Asker kirkelige fellesråd ser fram til at nye maler fra Kirkerådets kan ligge til grunn for lokale avtaler mellom 

arbeidsgiverlinjene på beredskapsområdet  

c. Asker kirkelige fellesråd gir kirkesjefen fullmakt til å inngå midlertidig avtale med Oslo bispedømmeråd om at LRS-prest 

eller prost på henvendelse fra politiet kan kalle ut fellesrådets diakoner eller andre forhåndsavtalte arbeidstakere for å 

sikre kirkelig bemanning av Evakuert- og pårørendesenter (EPS). Av hensyn til fellesrådets arbeidsgiveransvar for egne 

ansatte, bør Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA) sikre slik midlertidig avtale før den blir inngått.  

 

Sak 99/2020 

Strategi for Den norske kirke 2022 - 2025 

Høringsdokumenter fra Oslo bispedømmeråd om Den norske kirkes strategi 2022-2025 ble oversendt fellesrådet 23.11.20. 
Bispedømmerådene er bedt om å forankre strategiarbeidet hos menighetsråd og fellesråd: hvilke saker vi i fellesskap bør 
prioritere de kommende årene.  

Oslo bispedømmeråd har satt frist for høringssvar til 10.1.2021. Høringsnotatet inneholder viktige tema, høringsfristen er 
derfor tilsvarende krevende. Asker kirkelige fellesråd ble bedt om å drøfte prosess for hvordan vi kan levere gode 
høringssvar innen fristen.  

Kirkesjefen orienterte i møtet. 

Høringsfrist 10. januar. 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesrådet ber arbeidsutvalget om å utarbeide et høringssvar og forankre dette hos fellesrådet før 

høringsfrist.  

Asker kirkelige fellesråd anmoder menighetsrådene om tilsvarende å forsøke å finne fram til best mulige prosesser innenfor 

bispedømmerådets angitte tidsrammer. 

 

 

3 Tillegg til referatet: prosten har etter utsendelse av forslag til referat foreslått tillegg klippet inn som tekst i kursiv. 


