
 

 
Innkalling og saksliste        Versjon 1.12.2021 
 
Møtedato: Tirsdag 7. desember 2021  

  
Tid: Kl. 1800-2000, med påfølgende middag.  

Fellesrådets ansatte ledere er invitert til å delta på middagen. 
 

Sted: Quality Hotel Leangkollen 
 

 
 
Cecilie Vivette Arnet Asker menighetsråd 
Hallvar Hognestad Heggedal menighetsråd 
Cathrine Jensen  Holmen menighetsråd 
Morten Sandnes  Nordre Hurum menighetsråd (fellesrådets nestleder) 
Åge Rasmussen Røyken menighetsråd 
Alise Narjord Thue  Slemmestad og Nærsnes menighetsråd 
Frode Stub-Andersen Søndre Hurum menighetsråd 
Nils Inge Haus Vardåsen menighetsråd (fellesrådets leder) 
Marianne Riis Rasmussen Østenstad menighetsråd 
Guro Høgeli Sjåfjell  Åros menighetsråd 
Ellen Martha Blaasvær Konstituert prost 
Lasse Narjord Thue  Asker kommune 
John Grimsby  Kirkesjef (referent) 
Maud Berntsen  Personalsjef/Assisterende kirkesjef 
Else Teige Økonomisjef 
Hildegunn Opstad Rådgiver (observatør) 

 
 
 
 
  

001



- 2 - 

Saksliste 
 
Sak 100/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 101/21 Godkjenning av protokoll fra møte 2.11..  

Sak 102/21 Medarbeiderundersøkelse i Den norske kirke 2021 

Sak 103/21 Prognose og regulert budsjett 2021 

Sak 104/21 Budsjett 2022 (O) 

Sak 105/21 Status nybygg og rehabilitering av kirkebygg (O) 

Sak 106/21 Valg  
 

Sak 107/21 Signaturrettigheter i Brønnøysund-registrene 

Sak 108/21 Møteplan 2022 

Sak 109/21 Andre orienteringssaker 
 

Sak 110/21 Eventuelt  

  

 

002



 

 

Sak 100/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Se vedlagte saksliste. 
 
Forslag til vedtak  
 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste. 
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Sak 101/2021 Godkjenning av protokoll 
 
Forslag til protokoll for Asker kirkelige fellesråds møte 2.11.2021 er publisert på Asker kirkelige fellesråds 
nettside. 
 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner møtebok fra 2.11.2021 
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Sak 102/21 Medarbeiderundersøkelse i Den norske kirke – resultater for Asker kirkelige fellesråd 
 
Saksforberedere: Maud Kari Berntsen og John Grimsby 
 
Det er høsten 2021 gjennomført en medarbeiderundersøkelse i hele Den norske kirke. Hensikten er å få en 
samlet kartlegging av arbeidsmiljøet i hele trossamfunnet. Undersøkelsen gir et overordnet bilde av arbeidsljøet i 
Den norske kirke, og skal bidra til lokale utviklingsprosesser. Med 5 eller flere svar vil lokale enheter og staber få 
sine egne rapporter. Undersøkelsen er utviklet i et samarbeid mellom Kirkerådet, Norges kirkevergelag, Nettverk 
for kirkelige fellesråd og KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.  
 

• Undersøkelsen ble gjennomført mellom 28. september og 15. oktober 2021 
• Konsulentselskapet Rambøll gjennomførte undersøkelsen på oppdrag fra Kirkerådet 
• Alle ansattes anonymitet er garantert ovenfor arbeidsgiver 
• Alle ansatte som arbeider 30 % eller mer i Den norske kirke ble invitert til å svare 
• Ansatte mottok e-post med personlig lenke til spørreskjema 
• Menighetsbarnehagene var ikke del av undersøkelsen 
• Ansatte i bispedømmerådene, slik som menighetsprestene i Asker, ble målt atskilt fra ansatte i 

fellesrådene 
 
Foreløpige resultater i Asker kirkelige fellesråd 
 
64 besvarelser gir en svarprosent på 70,3. Dette er tilsvarende tall som i trossamfunnet som helhet. Vi har 
gjennomgående bedre resultater på ledelse enn i trossamfunnet som helhet. Hele trossamfunnet skårer høyt på 
engasjement, men ansatte i Asker kirkelige fellesråd skårer enda høyere enn gjennomsnittet. Vi har imidlertid noe 
mer personkonflikter enn trossamfunnet som helhet, noe mer opplevelse av fysiske belastninger og noen mer 
opplevelse av risiko for helseskade enn gjennomsnittet. De to siste forholdene tror vi kan henge sammen med 
arbeidsoppgavene i Kirkens feltarbeid og i Gravferdsavdelingen.  
 
Høyest skår i AKF (tilsvarende tall for hele trossamfunnet i parantes), der høyest mulig skår er 5,0:  
 

• Jeg føler at den jobben jeg gjør er meningsfull: 4,6 (4,5) 
• Jeg yter gjerne en ekstra innsats når det er nødvendig: 4,6 (4,5) 
• Min leder støtter meg når det er nødvendig: 4,5 (4,1)  

 
Lavest skår i AKF: 
 

• Min arbeidssituasjon fører sjelden til at jeg bekymrer meg for min helse: 3,4 (3,5) 
• Jeg opplever sjelden at det forekommer personkonflikter mellom ansatte på min arbeidsplass: 3,3 (3,5)  
• Jeg opplever sjeden et stressnivå som medfører ubehag: 3,1 (3,2) 

 
Det er kun Kirkens feltarbeid, Gravferdsavdelingen og AKF Fellestjenester som har flere enn 5 svar og dermed får 
har fått egne rapporter. Vi har bestilt en samlet oversikt over de som er ansatt i soknestaber, for å se om dette 
skiller seg ut fra øvrig virksomhet og for å kunne sammenligne med tilsvarende resultater for menighetsprestene.  
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Videre prosess 
 
Det ble orientert om hovedfunn i ledermøtet 16. november og under felles fag- og inspirasjonssamling i Teglen 
17. november. Videre prosess ble drøftet i felles arbeidsmiljøutvalg 30. november og med tillitsvalgte 1. 
desember. 
 
Det videre arbeidet med undersøkelsen skal bidra til å identifisere bevaringspunkter og forbedringspunkter i de 
enkelte enhetene og soknestabene og i Asker kirkelige fellesråd som helhet. På grunnlag av de videre 
drøftelsene skal stabene vurdere tiltak for å bli enda bedre sammen – både for å nå mål og utvikle felles 
arbeidsmiljø.   
 
Foreløpig plan for videre oppfølging: 
 
Januar 2022  
Bearbeide og drøfte funn i ledergruppen 
Ny behandling i AMU 
 
Februar-mars 
Samarbeidsforum for sokneprester og daglige ledere 
Gjennomgang og drøftelser i soknestaber og enheter 
 
April 
Tilbakemeldinger til ledermøtet, samarbeidsforum og AMU 
 
Mai 
Orientering i Asker kirkelige fellesråd 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsen til orientering 
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Sak 103/21 Prognose og regulert budsjett 2021 
 
Saksforberedere: Else Teige og John Grimsby 
 
Se sak 81/21 Regnskap per 2. tertial og regulert budsjett 2 for hele 2021 
 
Det er ingen vesentlige endringer i prognose for 2021 i forhold til regulert budsjett lagt fram for fellesrådet 28. 
september. 
 
Prognosen er satt i samsvar med regulert budsjett 2 for 2021. Regulert budsjett 2 viser driftsinntekter på 102,7 
mill. kroner mot driftskostnader på 103,3 mill. Det gir et netto driftsresultat etter finans som viser et merforbruk på 
0,76 mill. Dette resultatet er omtrent kant i kant med regulert budsjett 1 og opprinnelig budsjett for 2021. 
 
Etter disponeringer og avsetninger vil vi etter denne prognosen få et regnskapsmessig resultat i balanse. Tallene 
så langt og planene som er lagt for resten av året, viser med andre ord at vi styrer innenfor rammene lagt i 
budsjettet. 
 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringen til etterretning. 
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Sak 104/21 Budsjett 2022 
 
Saksforberedere: Else Teige og John Grimsby 
 
Se sak 83/21 og 95/21, samt kommunedirektørens forslag til Handlingsplan (HP) 2022-2025 og budsjett for 
2022). 
 
I Asker kirkelige fellesråds høringssvar til Asker kommune ga Asker kirkelige fellesråd sin uforbeholdende 
tilslutning til handlingsplanens investeringsbudsjett. Vi har heller ikke registrert noen politiske motvilje mot 
kommunedirektørens forslag, som er identisk med fellesrådets forslag.  
 
For kirkens driftsbudsjett ba fellesrådet om skjerming for ytterligere kutt i 2022, etter et kutt på 0,7 mill. i 2021. 
Fellesrådet ba om at vedlikeholdsprogrammet Kirkevakten skulle bli lagt inn som nytt tiltak fra 2022, med et årlig 
tilskudd på 1,1 mill. kroner. Programmet er i 2020 og 2021 delvis dekket av Riksantikvaren. 
 
De foreløpige signalene vi har mottatt tyder på at kirkens driftsbudsjett unngår kutt i 2022. Det nye tiltaket er 
imidlertid ikke lagt inn verken i kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022 eller i tilleggsinnstillingen. 
Kommunedirektøren har likevel uttrykt vilje til å finne finansieringen for et slik verdiskapende vedlikehold i 
fortsettelsen. 
 
Budsjettet for 2022 blir vedtatt i kommunestyret 14. desember. 
 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning. 
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Sak 105/21 Oppsummering av fellesrådets prosjektprogram for kirkelige bygg og gravplasser  
 
Saksforberedere: Marte Fjøse, Even Frogh, Else Teige og John Grimsby (Versjon 1.12.2021) 
 
Se sak 31/21, 42/21, 69/21, 79 og 96/21. Endringer siden forrige møte i fellesrådet 2.11. uthevet i blå skrift.  
 
a. Nytt bygg for Kirkens feltarbeid i Asker – varmestue og botilbud 
 
Se https://www.asker.kommune.no/asker-mot-2030/stedsutvikling/flytting-varmestua-og-botilbud/. Asker 
kommune er byggherre for prosjektet, i tett samarbeid med Kirkens feltarbeid i Asker/Asker kirkelige fellesråd. 
Prosjektet har en økonomisk ramme på 75,5 mill. kroner og er planlagt ferdigstilt sommeren 2022. Entreprenør er 
Asker entreprenør (Ø.M.Fjeld). 
 
Driftsavtalen mellom Asker kommune og Asker kirkelige fellesråd om drift av botilbudet utløper 31.12.2021. 
Partene er imidlertid enige om en forlengelse av avtalen til etter innflytting i det nye bygget. Deretter vil driften på 
nytt bli lagt ut på anbud. Formannskapet har i møte 7.9.2021 fattet vedtak om at konkurransen blir utlyst etter 
unntaksbestemmelsene i forskrift om offentlig anskaffelser § 30-2a, og dermed avgrenset til ideelle aktører. 
Kirkens feltarbeid har etter mange år opparbeidet spesifikk kompetanse og et helhetlig tilbud til målgruppen. 
Kirkens feltarbeid ser derfor fram til anbudsprosessen og har en klar ambisjon om å levere det beste mulige 
tilbudet for videre drift av botilbudet til rusmiddelbrukere og bostedsløse.  
 
Anbudskonkurransen vil trolig ikke bli utlyst før i begynnelsen av 2022. 
 
b. Ny driftsbygning Asker kirkegård 
 
Se sak 56/21. Asker kirkelige fellesråd ga i møte 12.6. sin tilslutning til arbeidsutvalgets vedtak om finansiering av 
nytt driftsbygg ved Asker kirkegård med en samlet ramme på 32 mill. kroner og med en egenfinansiering for 
fellesrådet på 2,5 mill. over investeringsbudsjettet for 2022. Entreprenør er ATE AS. Asker kirkelige fellesråd er 
formell byggherre, mens Asker kommune er prosjektleder og fellesrådets representant i prosessen.   
 
Spaden ble satt i jorda i begynnelsen av august. Framdriften er tilfredsstillende, uten vesentlige avvik. Bygget er 
planlagt ferdigstilt sommeren 2022.  
 
c. Nytt utvendig tak Vardåsen kirke  
 
Arbeidet ble påbegynt i mai, og barnehagedelen ble ferdigstilt til åpning av barnehagen 2. august. Deler av 
kirketaket er revet og arbeidet fortsetter utover høsten. Vardåsen menighet kan i hovedsak opprettholde vanlig 
drift i byggeperioden. Prosjektet skal etter planen være ferdigstilt i løpet av høsten 2021. Det er god dialog mellom 
alle partene i prosessen. 
 
Prosjektet har en økonomisk ramme på 22 mill. kroner. Entreprenør er A.Hansen-gruppen AS. Asker kirkelige 
fellesråd er formell byggherre, mens Asker kommune er prosjektleder og fellesrådets representant i prosessen. 
 
Ansatte har i prosessen stilt spørsmål ved inneklima. Når taket nå blir tett, vil fuktbelastningen på bygget stoppe. 
Det kan hende at inneklimaet da vil stabilisere seg, men vi vil fortløpende overvåke inneklimaet. Etter at  
prosjektet er ferdigstilt vil vi også justere ventilasjon og varmestyring.  
 
Asker kommune har siden 2020 leid Underetasjen til koronaklinikk. Avtalen utgår ved årsskiftet, men på grunn av 
smittesituasjonen har kommunen anmodet om utvidet leie til 31.7.2022. Vardåsen kirkelige fellesråd har 
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samtykket til dette under forutsetning av minst 3 måneders oppsigelsestid. 
 
d. Renovere fasade Vardåsen kirke  
 
Fasaden på Vardåsen kirke (2004) er med årene er preget av grønske og misfarging. Den sekkeskurte 
teglsteinen har fugemasse trukket som en tynn film over teglsteinene. I den lyse hvitaktige pussen utgjør 
opprinnelig steinens egenfarge en del av den lyse overflaten, men denne framstår i dag som skitten. Et felt ble i 
2019 prøvevasket, men prosessen er kostbar og har begrenset varighet. Enkelte steder har dessuten pussen 
løsnet, slik at teglmuren står eksponert. På enkelte felt har fugemørtelen også blitt vasket ut slik at veggen 
framstår med dype fuger. 
 
Arkitekt Terje Grønmo, som har tegnet kirken, foreslår spekking av murveggen, vask av hele fasaden og deretter 
påføre slemmepuss av murflaten med samme farge som øvrig vegg. Ved ny sluttbehandling foreslår Grønmo å 
bevare opprinnelig uttrykk, men påføre et sluttstrøk med silikatmaling. Dette er en helmatt og diffusjonsåpen 
malingstype som nesten går inn i pussen på en slik måte at den ikke ser malt ut. Forskjellen vil være å oppnå et 
heldekkende sjikt som kan gjøre framtidig vedlikehold enklere. 
 
I forbindelse med ny gravlund og tilhørende driftsbygg med samme fasade og overflate som kirken, har vi bedt 
Grønmo om å lage testflater på en lite synlig del av kirkebygget, slik at vi kan observere over 1-2 år hvordan dette 
arter seg. Vi vil dessuten be om en uttalelse fra annen ekstern rådgiver. Vi vil deretter vurdere å legge inn i 
fellesrådets langtidsplan et prosjekt for å rehabilitere kirkebyggets utvendige fasader. 
 
e. Teglen – vanninntrengning  

Se AKF 86/20 og 49/21.  

Verken kommunen eller kirkelig fellesråd har foreløpig tatt stilling til utbedring av vanninntrengningen og skadene 
på Teglen. Skaden sannsynligvis har oppstått som følge av feil i prosjektering og materialvalg. I utgangspunktet 
skal derfor ikke kommune eller fellesråd bli belastet med kostnader for å utbedre skadene og sikre bygget mot 
vanninntrenging.  

Sintef har 5.10.2020 skissert tre hovedløsninger for skråtaket: 

• Beholde dagens utseende, men med egnede byggtekniske løsninger og materialer. 
• Ny tekkingen utenpå tegnforblendingen, i tillegg til eksisterende konstruksjon 
• Ny tekking i stedet for teglforblendingen 

 
15.8.2021 hadde Asker kommune, Asker kirkelige fellesråd og arkitektene og deres representanter felles befaring 
av skråtaket. Kirkesjefen understreket under befaringen behovet for tildekking før vinteren, for å forebygge 
ytterligere lekkasjer og skader. Det var enighet om at arkitektene skal utrede videre en løsning med glasstekking 
over betong i stedet for teglforblending.  
 
Arkitektens første skisser til en slik løsning ble oversendt 21.10, og vist i fellesrådets møte 2.11.  
 
Asker kommune meldte i møte med kirkesjefen 19.11. at å dekke til hele skråtaket for vinteren vil bli for krevende. 
Det ble i samme møte enighet om at Asker kommune skal forbereder prosjektering av en reetablert skråvegg med 
vinduer slik den er i dag, men med nødvendige endringer for å sikre mot framtidig vanninntrengning. Det 
etstetiske uttrykket vil da bli beholdt slik det er i dag. Dette skjer samtidig som arkitektene har anledning til å 
utrede ideen om ny glasstekking. Uten at det ble trukket konklusjoner, ble det fra kommunens side stilt spørsmål 
om en slik glasstekking ville kunne fungere som en langsiktig løsning uten framtidig vanninntrengning og 
dannelse av kondens.   
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Asker kommune har nå påbegynt planlagt opparbeidelse av området rundt Teglen. 
 
f. Teglen – Søksmål   

Kommuneadvokaten har på vegne av Asker kommune og Asker kirkelige fellessråd levert stevning 21.10.2021. 
Stevning er rettet mot arkitektene Hille Melbye Arkitekter AS, Einar Dahle Arkitekt og deres forsikringsselskap, 
med påstand om saksøkte skal betale Asker kommune og Asker kirkelige fellesråd kr. 14 678 128 i erstatning, 
samt saksomkostninger.  
 
Kommuneadvokaten oppsummerer saken slik i stevningen: 
 

Spikkestad kirke- og kultursenter ble ferdigstilt i mars 2018, og tatt i bruk 26. mai 2018. Kirkedelen ble vigslet 28. mai 2018. 
Entreprenør var Bermingrud Entreprenør AS og oppføringen skjedde i form av en utførelsesentreprise. 
 
Før oppføringen av bygget inngikk Røyken Eiendom AS («REAS») og Røyken Kirkelige Fellesråd («RKF») avtale om komplett 
prosjektering med prosjekteringsgruppe 1 bestående av Einar (Aina) Dahle (PGL/ARK) og Hille Melbye Arkitekter (ARK). I 
tillegg har prosjekteringsgruppe 1 bestått av Kristoffer Apeland AS (RIB), heretter samlet benevnt «prosjekteringsgruppen» 
eller «PG 1». REAS og RKF benevnes i fellesskap som «byggherre». 
 
Prosjekteringsgruppen har begått flere prosjekteringsfeil som påførte byggherre betydelige økonomiske konsekvenser. 
Prosjekteringsfeilene bestod dels i at prosjektering ble uteglemt, at prosjekteringen var forsinket og at det ble prosjektert 
løsninger som ikke har vært faglig forsvarlige. Sistnevnte har bl.a. ført til vedvarende og omfattende lekkasjer.  
 
Det ble tatt ut forliksklage fra byggherre 15. januar 2019, og etter at tilsvar ble inngitt, fattet 
forliksrådet 2. april 2019 beslutning om å innstille saken, jf. tvisteloven § 6-11 første ledd. Forut for forliksklagen ble det sendt 
prosessvarsel 12. februar 2018, som ikke ble besvart. 
 
Som en følge av kommunesammenslåing 1. januar 2020, overtok Asker kommune («AK») og 
Asker kirkelige fellesråd («AKF») opprinnelige krav fra REAS og RKF. Undertegnede tok 
over som ny prosessfullmektig vinteren 2020. Asker kommune og AKF benevnes i det følgende 
som «saksøker». 
 
Saksøker krever erstatning for påført tap som følge av prosjekteringsfeilene. Dette gjelder dels 
pådratte merkostnader som følge av prosjekteringsfeil og dels tap som følge av forsinkelse. For 
noen av prosjekteringsfeilene (uteglemmelser) er tapet knyttet til økt entreprisekostnad pga 
manglende konkurranseutsetting. Lekkasjene er ennå ikke utbedret og en vesentlig del av 
kravet knytter seg til nødvendige arbeider for å få etablert tett tak. 
 
Det har vært løpende korrespondanse mellom prosessfullmektigene i 2020 og 2021, bl.a. har 
det fra saksøker side vært gjort en rekke forsøk på å avholde møter. Foreldelsesfristen er vedtatt 
forlenget i to omganger, og etter siste forlengelse utløper den 31. oktober 2021. 

 
g. Teglen – Restbeløp udekket investering   

Balansen til Asker kirkelige fellesråd pr. 31.12.2020 viser et restbeløp udekket investering på 2 mill. kroner knyttet 
til kontordelen i Teglen – for samlokalisering av ansatte i de tidligere fellesrådene Hurum og Røyken. Den 
udekkede investeringer var opprinnelig 5,4 mill, men er redusert ved låneopptak på 1,7 mill, samt bruk av fond 
med 1,7 mill. Fellesrådet må senest i 2022 komme tilbake til denne posten. 
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h. HP 2022-2025 Kommunale tilskudd rehabilitering av kirkebygg 
 
Se AKF 42/21. For 2022 har Asker kirkelige fellesråd forelslått slik hovedinnretning av tilskudd til investeringer fra 
Asker kommune: 
  
Røyken middelalderkirke 5,2 mill. 
Hurum middelalderkirke 7,0 mill. 
Kunstnerkirken i Holmsbu 3,0 mill. 
Frie investeringsmidler 5,0 mill. 
Gravferd og gravplass 1,0 mill. 

 
Forslaget er i sin helhet innarbeidet i Kommunedirektørens forslag til HP 2022-2025.  

i. Rehabilitering av Røyken middelalderkirke, Hurum middelalderkirke og kunstnerkirken i Holmsbu 

Middelalderkirkene Hurum (1150) og Røyken (1229) er fredede kirkebygg og kulturminner i en særstilling. 
Likeledes kunstnerkirken i Holmsbu (1886). Investeringer knyttet til restaurering av disse kirkebyggene blir i 
forslaget til langtidsbudsjett derfor beholdt som atskilte tiltak fra øvrige investeringer. Nøkkelord er klimaskall, 
klimaavtrykk og brannvern.  
 
Alle tre kirkebyggene har egne prosjektprogram for 2021-2024. Disse fulgte som vedlegg til AKF 42/21. Etappene 
i rehabiliteringen er lagt opp i forståelse med Riksantikvaren, og ut fra mest mulig hensiktsmessige og 
kostnadseffektive rekkefølger.  
 
I tillegg til kommunale tilskudd forutsetter de planlagte prosjektprogrammene forventede tilskudd fra 
Riksantikvaren, Statsforvalteren og Stiftelsen Uni i perioden 2022-2024 på 6,7 mill. kroner. Asker kirkelige 
fellesråd har allerede fått tilsagn om 2,3 mill. i tilskudd fra Riksantikvaren, med 1 mill. til Hurum middelalderkirke 
og 1,3 mill. til Røyken.  

I tillegg kommer også forventet anleggsbidrag fra Asker kommune til Huitfeldtkapellet, som er bygget som 
sideskip til Hurum kirke. Kapellet er et gravkammer, og har et av landets største og rikeste samlinger av gamle 
kister. Asker kommune har et særskilt ansvar for kapellet. Kommunen har i møte i Styringsgruppe for kirkesaker 
21.6. bekreftet at kommunen vil yte nødvendig anleggsbidrag som beskrevet i fellesrådets prosjektprogram. 

Formannskapet deltok 28.september på befaring i de tre kirkene. Formålet var å gi innsikt i kirkebyggenes unike 
historie og rolle i lokalsamfunnet, og hvordan fellesrådet i samarbeid med Riksantikvaren gjennomfører de 
planlagte prosjektprogrammene. Programmet ble fra kommunens side beskrevet som meget vellykket. 

j. Økt ramme for rammetilskudd 

Kommunedirektøren foreslår i HP 2022-2025 å øke rammen fra 3 millioner kroner i 2021, til 5 mill. i 2022 og 
deretter 7 mill. fra 2023. I tillegg kommer 1 mill. per år til investeringer innen gravferd og gravplass. Dette er i tråd 
med budsjettforslag fra Asker kirkelige fellesråd.  

I henhold til sak 56/21 vil inntil 2,5 mill. av de frie investeringsmidlene i 2022 utgjøre fellesrådets egenandel for 
nytt driftsbygg ved Asker kirkegård. 

I 2023 vil kostnadene til rehabilitering av middelalderkirkene og Holmsbu kirke gå ned, ettersom de tyngste 
etappene i prosjektprogrammene etter planen vil være ferdigstilt i 2023-2024. Planen er at de frie 
investeringsmidlene da skal kunne dekke de fleste investerings behov knyttet til kirkelige bygg i Asker, og at 
behovet for særskilte tilskudd blir tilsvarende mindre.  

  

012



- 5 - 

k. Asker kirke 

Riksantikvaren har 25.5.2021 gitt foreløpig tilslutning til Terje Grønmo arkitekters mulighetstudie for nytt innvendig 
toalett i kirken. Løsningen innebærer å erstatte nordre oppgang til galleri med innvendig trapp fra kirkerommet. 
Løsningen har fått tilslutning fra Asker menighetsråd, og vil bli videresendt Riksantikvaren for endelig 
godkjenning. Prosjektet er foreløpig kostnadsberegnet av AS Bygganalyse til 2,4 mill. kroner, og vil bli lagt inn i 
budsjettforslaget for 2022.  

Det er i 2022-2023 også planlagt innvendig rens og restaurering av vegger, vinduer og himling, med en foreløpig 
samlet kostnadsramme på 2,3 mill. kroner.  

De to prosjektene vil bli satt i rekkefølge ut fra praktiske og budsjettmessige hensyn. Et innvendig toalett som er 
tilgjengelig for alle, er etter Kirkesjefens oppfatning det som haster mest.  

l. Kongsdelene kirke 

Det er avdekket råteskader under utvendig tak. Den originale taktekkingen fra 1905 er i til dels dårlig forfatning, 
og mangler fungerende løsning for undertak.  

Prosjektet er foreløpig estimert til 1,5 mill. kroner, og er påbegynt i uke XX. Arbeidet skal etter planen være fullført 
i uke XX. Reparasjon av råteskader og omlegging av utvendig tak skjer med delvis gjenbruk av original takstein 
og i forståelse med Riksantikvaren.  

m. Løpende vedlikehold og investeringer – tiltak, budsjett og regnskap 2021 

Se AKF 09/21. Asker kirkelige fellesråd samarbeider med Riksantikvaren og Arbeidsgiverorganisasjonen for 
kirkelige virksomheter (KA) om prosjektet Kirkevakten.  
 
Prosjektet handler om å utvikle metode for tilsyn og enkelt utvendig vedlikehold av kirkelige bygg. I samarbeid 
med Riksantikvaren og KA skal Asker kirkelige fellesråd i løpet av 2021/2022 beskrive hvordan norske kirkeeiere 
kan anskaffe og drifte avtaler om tilsyn og forebyggende vedlikehold av kirkelige bygg. 
 
I 2021 har Kirkevakten registert 102 avvik på kirkelige bygg i Asker. Disse er registrert i dataprogrammet CheckD, 
og blir merket som henholdsvis enkelt vedlikehold inkludert i avtale med Haandverkerne, tilleggsarbeid eller til 
observasjon. I 2020 ble det registrert til sammen 88 avvik. Minst 23 av fjorårets avvik er til observasjon, og inngår 
i årets funn. Nytt av året er avvik knyttet til brann- og lynvern, slik som hulrom i grunnmur og fuglereir under 
takskjegg. De vanligste avvikene er fortsatt takstein som ugjør seg. I 2020 fikk vi imidlertid rettet mye både på 
takstein og utbedret mange avløp. Rådgiver Marte Fjøse har ansvaret for Kirkevakten, som for 2022 er foreslått 
videreført i kommunens budsjett for kirkelige formål. 
 
Fellesrådets bygningsutvalg holder tiltaksplanen løpende oppdatert i sine møter, senest 24.8. Sammen med avvik 
meldt inn gjennom prosjektet Kirkevakten, sikrer bygningsutvalget at alle vedlikeholds- og investeringsbehov 
knyttet til kirkelige bygg i Asker blir registrert med en plan for oppfølging.  
 
Over driftsbudsjettet for 2021 har fellesrådet per 28.10. foreløpig bokført 1,7 mill. kroner brukt til vedlikehold. Det 
er planlagt bruk av ytterligere 1,0 mill. i løpet av året. I tillegg har fellesrådet ytterligere 1,3 mill. kroner tilgjengelig 
på disposisjonsfond øremerket vedlikehold 1.  
 
Av frie investeringsmidler for 2021 er per 28.10. bokført 3,3 mill. kroner, med planlagt anvendelse av ytterligere 
1,9 mill. kroner. Planene medfører et merforbruk på 0,3 mill. i forhold til tilgjengelig investeringsmidler for 
inneværende år. Det er imidlertid regnskapsmessig anledning til å benytte ikke-anvendte midler til vedlikehold til 

 
1 Oppdaterte tall vil bli redegjort for i bygningsutvalg og fellesråd med jevne mellomrom. 
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investeringer. Asker kommune har også varslet at det ved behov er anledning til å forskuttere tilskudd til avsatt til 
bruk senere i planperioden. 
 
n. Gravlunder (arealplan) 

Se AKF 23/21. Asker kommune rullerer i 2021 kommuneplanens arealdel. Planen har eget vedlegg om 
gravplasser og Asker kirkelige fellesråds innspill som gavplassmyndighet i Asker. 
 
o. Vardåsen urnelund 

Se AKF 20/19. Asker kommune har vedtatt å bygge ny urnelund ved Vardåsen kirke. Urnelunden er planlagt 
ferdigstilt i 2023, med en kostnadsramme på 26,7 mill. kroner. Asker kirkelige fellesråd samarbeider tett med 
kommunen om planleggingen, med Statsforvalteren som faginstans. Kommunen har med utgangspunkt i 
rammeavtale mottatt tilbud fra Asplan Viak om prosjektering av urnelunden og har allerede forlenget avtale med 
arkitekt Terje Grønmo om prosjektering av driftsbygget.  

Første prosjekteringsmøte med Asker kirkelige fellesråd, Asker kommune og alle fag ble holdt 26.8.2021. Asplan 
Viak leder prosjekteringen med fortløpende status- og avklaringsmøter med fellesråd og kommune. Av hensyn til 
gjeldende reguleringsplan, økonomi og miljø kan det bli aktuelt å foreta enkelte justeringer i den opprinnelige 
mulighetsstudien fra Terje Grønmo arkitekter.  

I møte 16.11. ble det enighet om at Asplan Viak fortsetter prosjekteringen av urnelunden, med mindre bruk av 
betong og et noe mindre åpent rom ved åkerholmen midt på urnelunden. Det vil før jul bli holdt nytt møte med 
arkitekt Terje Grønmo. Grønmo vil prosjektere driftsbygget, slik at dette får samme uttrykk og materialer som 
kirkebygget.  
 

Slemmestad kirkegård 

Arkitekt Terje Grønmo har laget et mulighetsstudie for nytt gjerde mot veien ved Slemmestad kirkegård. Målet er 
å å gi kirkegården en estetisk, verdig ramme, bevare de gamle trærne langs veien og redusere støy fra 
fylkesveien. Det er bare noen få meter fra veiskulderen til de gravene som ligger nærmest veien. 

Slik prosjektet er beskrevet i dag, er grunnarbeid, 185 meter steinmur og støyskjerm foreløpig kostnadsberegnet 
til 3,8 mill. kroner. Administrasjonen arbeider med å finne en annen tilfredsstillende fundamentering til lavere 
kostnad. Tidligere innsamlede midler og tilskudd fra Røyken kommune utgjør i underkant av 1 mill. kroner. 
Samtidig som administrasjonen arbeider med å finne de beste estetiske, tekniske og økonomiske løsningene, vil 
prosessen med Statens veivesen og fylkeskommunen fortsatt ta tid.  

Det kommer fra tid til annen henvendelser gjennom media og til politisk ledelse i Asker kommune klager over at 
prosjektet tar for lang tid og blir unødig omfattende. Kirkesjefen har ved gjentatte anledninger bedt om forståelse 
for de særskilte utfordringene som er knyttet til dette prosjektet. 

Forslag til vedtak 

Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsene til orientering.  
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https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan-2020---2032/kommuneplanens-arealdel/
https://www.asker.kommune.no/contentassets/6fbcdcf0dac14102982b8231f62e8c52/kommuneplanens-arealdel/vedlegg-5-gravplasser.pdf


 

 

Sak 106/2021 Valg av leder, nestleder, medlem til arbeidsutvalg og supplerende valg til AKF PSU 
 
Kirkelige fellesråd skal velge leder og nestleder hvert år. Asker kirkelige fellesråd har dessuten valgt et tredje 
medlem av arbeidsutvalget. I Asker er prosten etter sedvane medlem av fellesrådets arbeidsutvalg i tillegg til de 
tre folkevalgte representantene. 
 
Nils Inge Haus og Morten Sandnes har meldt at de stiller seg til disposisjon for gjenvalg i rollene som henholdsvis 
fellesrådets leder og nestleder. Leder og nestleder utgjør etter sedvane fellesrådets forhandlingsutvalg 
(lønnsutvalg). 
 
Likeledes stiller Alise Narjord Thue stiller seg til disposisjon for gjenvalg som tredje valgte medlem i fellesrådets 
arbeidsutvalg. Det er selvsagt full anledning for alle fellesrådets medlemmer å melde andre kandidater til rollene.  
 
Det følger av fellesrådets vedtak i sak 95/2020 at valget er gjeldende fra det er foretatt og fram til nytt valg i 
fellesrrådets siste møte i 2022. 
 
Valg av leder og nestleder skal i henhold til Håndbok for fellesråd og menighetsråd skje skriftlig.  
 
Supplerende valg til Partssammensatt utvalg 
 
En av arbeidsgivers representanter i AKF PSU, Hege Andersen, er nå ansatt som diakonimedarbeider i Asker 
kirkelige fellesråd. Hun fratrer følgelig sin rolle som representant som arbeidsgiver.  
 
Øvrige representanter for arbeidsgiver er Alise Thue Narjord (leder) og Åge Rasmussen. Morten Sandnes er 1. 
vara og Cecilie Vivette Arnet 2. vara. 
 
Fellerådets reglement for partssammensatt utvalg har slik bestemmelse: Dersom et medlem går ut av utvalget, 
velges/utpekes nytt medlem for resten av perioden selv om det er valgt varamedlem.  
 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd har for perioden 7.12.2021 og fram til siste møte i 2022 gjort slik valg: 
 
Leder:   
Nestleder:  
Som tredje valgte medlem av fellesrådets arbeidsutvalg:  
Supplerende varamedlem til AKF PSU: 
 
Leder og nestleder utgjør fellesrådets forhandlingsutvalg. 
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https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/for-medarbeidere/handboker---veiledninger/mr_fr_handbok_2019_2023.pdf


 

 

Sak 107/21 Signaturrettigheter i Brønnøysundregistrene 
 
Saksforberedere: Else Teige og John Grimsby 
 
I Brønnøysundregistrene er Asker kirkelige fellesråd ikke registrert med signaturrettigheter. Kirkesjef John 
Grimsby er innmeldt som daglig leder, men det mangler en formell opplysning i registeret over hvem som kan 
signere på vegne av fellesrådet. Vi har fått en henvendelse fra vår bank DNB om at fellesrådet bør foreta en slik 
formell registrering.  
 
For å melde inn signaturrettigheter, må Asker kirkelige fellesråd sende endringsmelding til Enhetsregisteret. 
Registeret er et sentralt grunndataregister, som registrerer basisopplysninger om virksomheter, slik at de slipper å 
melde de samme opplysningene til flere. For å kunne foreta slik registrering må det foreligge formelt vedtak i 
Asker kirkelige fellesråd.  
 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd melder til Enhetsregistret at kirkesjef John Grimsby er signaturberettiget for Asker 
kirkelige fellesråd.  
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Sak 108/21 Møteplan for råd og utvalg 2022  

Kalenderen er lagt opp med tirsdag som møtedag, med mest mulig hensyn til Asker kommunes møtekalender. 

2022 Versjon: 24.11. 

9.1. 1100 Felles gudstjeneste for hele Asker Teglen. Avskjed med Tor Øystein Vaaland. 

11.1. 1630 PSU AKF Kirkelia 

11.1. 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

18.1. 1800 Fellesråd KFA Lysfabrikken og Heggedal innbyggertorg, Utsikten. 

1.2. 8.2 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

15.2. 1800 Fellesråd Teglen 

1.3. 1830 Bygningsutvalg Teglen 

8.3. 1630 PSU AKF Kirkelia 

8.3. 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

22.3. 1800 Fellesråd Askertun 

3.5. 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

13.-14.5. Fellesråd – årlig seminar Filtvet kirke og Holmsbu badehotell 

31.5. 1830 Bygningsutvalg Røyken kirke og menighetshus 

14.6. 1630 PSU AKF Kirkelia 

14.6. 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

21.6. 1800 Fellesråd Åros kirke, Kongsdelene kirke og Grønsand gård 

23.8 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

30.8 1800 Fellesråd Askertun, befaring Kirkens feltarbeid på Askerholmen 

6.9. 1830 Bygningsutvalg Askertun 

20.9. 1630 PSU AKF Kirkelia 

20.9. 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

27.9. 1800 Fellesråd Røyken kirke og menighetshus 

11.10. 1800 Fellesmøte menighetsrådene Askertun. Forslag tema: Kirkebygg 

25.10 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

1.11 1800 Fellesråd Slemmestad kirkestue 
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22.11. 1630 PSU AKF Kirkelia 

22.11. 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

29.11 1830 Bygningsutvalg Hurum kirke og kirkestue, Hovtun 

6.12 1800 Fellesråd Hurum kirke og kirkestue, Hovtun 

Oransje skrift: sted ikke bekreftet. 
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Sak 109/2021 Andre orienteringssaker 
 

a. AKF og Oslo bispedømmeråd: Tilsettinger og ledige stillinger i Asker 
b. Nytt fra menighetsrådene 
c. Nytt fra prosten 
d. Nytt fra Asker kommune 
e. Kirkens feltarbeid i Asker. Se oppslag i Vårt land 6.11. 
f. Felles samling for alle kirkelige ansatte i Teglen 17.11.2021 
g. Frivillighetens år 2022 – oppstart i Teglen 25.11.2021 
 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsene til orientering. 
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https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/askerfellesrad/nyheter/feltarbeidet%20i%20v%C3%A5rt%20land/


 

 

Sak 110/2021 Eventuelt 
 

Ingen saker forhåndsmeldt. 
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