
Innkalling og saksliste 

Møtedato: Onsdag 20. april 2022 (Ekstraordinært møte) 

Tid: Kl. 1800-1930 

Sted: Microsoft Teams 

Bakgrunnen for det ekstraordinære møtet er i hovedsak forsinket ferdigstillelse av regnskap 
og årsrapport og 2021. Møtet gir likevel anledning til også å behandle andre saker med 
tidsfrister før neste ordinære møte 

Cecilie Vivette Arnet (forfall) 
Dagrun Røyrvik Asker menighetsråd 
Hallvar Hognestad Heggedal menighetsråd 
Olav Karstad Isachsen Holmen menighetsråd 
Morten Sandnes  Nordre Hurum menighetsråd (fellesrådets nestleder) 
Åge Rasmussen Røyken menighetsråd 
Alise Narjord Thue  Slemmestad og Nærsnes menighetsråd 
Randi Roås 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 (forfall) 
Ole Morten Furua Rødby Asker kommune 
John Grimsby  Kirkesjef (referent) 
Maud Berntsen Personalsjef/Assisterende kirkesjef 
Else Teige  Økonomisjef 
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Saksliste 

Sak 029/22 

Sak 030/22 

Sak 031/22 

Sak 032/22 

Sak 033/22 

Sak 034/22 

Sak 035/22 

Sak 036/22 

Sak 037/22 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll fra møte 23.3.  

Forberedelser for mottak av Ukrainske flyktninger i Asker 

Regnskap 2021 

Årsrapport 2021 

Forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2023 og innspill til HP 2023-2026. 

Høringsinnspill til kommuneplanens arealdel - gravplasser 

Andre orienteringssaker 

Eventuelt  
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Sak 029/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Se vedlagte saksliste. 

Forslag til vedtak  

Asker kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste. 
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Sak 030/2022 Godkjenning av protokoll 

Forslag til protokoll for Asker kirkelige fellesråds møte 23.3.2022 er publisert på Asker 
kirkelige fellesråds nettside. 

Forslag til vedtak 

Asker kirkelige fellesråd godkjenner møtebok fra 23.3.2022. 
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https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/askerfellesrad/moter-dokumenter-info/moteboker/m%C3%B8teb%C3%B8ker%202021/


Sak 031/2022 Ukrainske flyktninger til Asker 

Oppdatert informasjon vil bli gitt i møtet. 

Asker kirkelige fellesråd har på sine nettsider informasjon om kirken i Asker på ukrainsk. 

Lokalt er det Asker kommune som har ansvar for og koordinerer mottak av flyktninger. Lokal 
kirkelig beredskapsgruppe har 28. mars hatt møte med den kommunale beredskapsledelsen 
– og har fortløpende kontakt. Etter hvert som Kirkerådet og andre utarbeider for eksempel
gudstjenesteledd på ukrainsk, vil lenkene bli lagt inn på fellesrådets nettsider.

Den norske kirke har egne sider om Krigen i Ukraina. Andre aktuelle sider er Statsforvalteren 
i Viken. 

Det er etablert en gruppe av kirkelige ansatte som kommunen gjennom lokal kirkelig 
kriseledelse/beredskapsgruppe kan kalle på ved behov for bistand ved den akutte 
innkvarteringen som er planlagt på Filtvet helsetun. Mottaket ble planlagt åpnet 12. april – 
tirsdag i påskeuken, med kapasitet til å ta imot 135 flyktninger. Det er forventet at de fleste vil 
være mødre og barn, og noen eldre. Kommunen skal drive mottaket selv, og arbeider med å 
etablere en turnus med 20 ansatte. Kommunen har varslet at det i de første dagene kan bli 
behov for å kalle på bistand fra kirkelige ansatte som det er gjort forhåndsavtale med. 

Ortodoks påske blir for øvrig feiret 1 uke etter vår. For ukrainere er ortodoks påskedag er 
med andre ord søndag 24. april. Den norske kirke har åpnet for at vi lokalt kan legge til rette 
for ortodoks påskemarkering i våre kirker. 

Forslag til vedtak 

Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsen til orientering. 
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https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/askerfellesrad/nyheter/%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/krigen-i-ukraina-kirkens-tilbud-og-forslag-engasjement/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/samfunnssikkerhet-og-beredskap/krigen-i-ukraina/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/samfunnssikkerhet-og-beredskap/krigen-i-ukraina/


Sak 032/22 Regnskap 2021 

Saksforberedere: Siri Hedemark Bakke, Else Teige og John Grimsby 

Asker kirkelige fellesråd fattet 23.3. slik vedtak: 

Asker kirkelige fellesråd tar foreløpig driftsregnskap til orientering. Fellesrådet trer 
sammen i ekstraordinært møte for formell behandling av årsregnskap og årsrapport 
når dette foreligger. 

Se vedlagte forslag til regnskap for 2021. 

Driftsregnskap 

Driftsregnskapet for 2021 viser et merforbruk på 0,7 mill. kroner. Dette er i tråd med tidligere 
prognoser. Etter bruk av fond og avsetninger viser det regnskapsmessige resultat for 2021 
isolert et merforbruk på 1,4 mill. kroner.  

I henhold til økonomiforskriftens strykningsbestemmelser må merforbruket reduseres så mye 
som mulig før årsregnskapet avsluttes. Dette medfører at avsetning til disposisjonsfond fra 
tidligere år er redusert med merforbruket i 2021. Asker kirkelige fellesråd ender følgelig opp 
med et regnskapsmessig resultat i balanse. 

Forklaring til enkelte poster i driftsregnskapet 

Regnskapet for 2021 viser sum driftsinntekter på 106,2 mill. kroner, mot budsjett 102,7 mill. 

Økningen i inntekter har i hovedsak sin grunn i høyere refusjon av sykelønn, samt høyere 
refusjon for merverdiavgift. Fellesrådet har etter søknader også mottatt høyere tilskudd fra 
Oslo bispedømmeråd som tilskudd til stilling som diakonimedarbeider Hurum, tilskudd til 
Åpen kirke, aktivitetstilskudd, samt tilskudd til strømmeutstyr og stabssamlinger. Deler av de 
bokført tilskuddene strekker seg ut over 2021, og det er følgelig gjort avsetninger for 2022. 

Tilskuddet fra kommunen ligger også over budsjett. Dette har sin årsak i kompensasjon 
knyttet til pandemien, samt tilskudd til dekning av økte kremasjonsutgifter. Brukerbetalinger 
er også over budsjett. Grunnen til dette er et høyere antall fakturerte festeavgifter.   

Regnskapet for 2021 viser sum driftsutgifter på 106,7 mill. kroner, mot budsjett 103,3 mill. 

Økte strømutgifter med 1,2 mill. over budsjett og forbruk i 2020 utgjør den største 
kostnadsøkningen. Asker kirkelige fellesråd har søkt Asker kommune om kompensasjon for 
de økte strømkostnadene. Se AKF 013/22.  

Kostnader til digitalisering og innkjøp av IKT-utstyr, samt kostnader til annonsering, ligger 
også over budsjett. Asker kirkelige fellesråd har i 2021 hatt uvanlig mange nyansettelser.  
Fortløpende og forebyggende vedlikehold av våre kirkebygg og utenomhus anlegg har hatt et 
merforbruk som er dekket over tidligere års mindreforbruk. 
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Investeringsregnskap 
 
Investeringsregnskapet for 2021 viser årets finansieringsbehov på 57,3 mill. kroner.  
 
Ekstern finansiering har dekker 50,3 mill og intern finansiering 1,1 mill. Restbeløpet av 
udekket investering på 5,8 mill. blir dekket i løpet av 1. kvartal 2022 ved tilskudd fra Asker 
kommune. Dette er fordi vedtatte tilskudd fra kommunen blir utbetalt etterskuddsvis.  
 
Årets finansieringsbehov ligger under budsjett. Grunnen er store investeringsprosjekter som 
går over flere år, og hvor ubrukte investeringsmidler i 2021 blir overført til 2022. 
 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd vedtar driftsregnskap med noter for 2021. Netto driftsresultat viser et 
merforbruk på kr. 741.838. Etter bruk av fond og avsetninger viser det regnskapsessige 
resultat for 2021 isolert et merforbruk på kr. 1.412.905. Merforbruket blir dekket ved å 
redusere avsetning til disposisjonsfond fra tidligere år. Fellesrådet får da et regnskapsmessig 
resultat i balanse. 
 
Asker kirkelige fellesråd vedtar investeringsregnskap for 2021 med et finansieringsbehov på 
kr. 57.251.911. 
 
 
 
 

007



Tall i 1000

Asker kirkelige fellesråd

Inntekter
Brukerbetaling, salg, avgifter, leieinntekter -8 557 -8 260 -9 020 -8 862
Refusjoner/overføringer -20 511 -18 886 -19 194 -20 713
Tilskudd fra staten -10 351 -9 111 -8 756 -10 195
Tilskudd fra kommune -65 825 -65 528 -64 000 -64 567
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler -977 -920 -1 010 -1 119

Sum driftsinntekter -106 221 -102 705 -101 980 -105 456

Utgifter
Lønn og sosiale utgifter 71 575 72 281 72 558 70 498
Kjøp av varer og tjenester 25 556 22 077 21 415 23 027
Refusjoner/overføringer 6 046 5 457 5 929 6 102
Tilskudd og gaver 3 524 3 503 2 624 2 689

Sum driftsutgifter 106 701 103 318 102 526 102 316

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 480 613 545 -3 140

Finansinntekter og -utgifter 262 150 100 134

Netto finansinntekter/-utgifter 262 150 100 134

NETTO DRIFTSRESULTAT 742 763 645 -3 006

Bruk av udisponert fra tidligre år -3 606 -3 606 -1 500
Bruk av disposisjonsfond -650 -650 -795 -2 468
Bruk av bundne fond -724 -714 -150
Sum bruk av investeringer -4 980 -4 969 -795 -4 117
Avsetning til dekning tidligere år (underskudd) 400
Avsetning til ubundne fond 2 643 3 037 2 033
Avsetning til bundne fond 1 595 1 019 971
Overføring til investeringsregnskapet 150 150 113
Sum avsetninger 4 238 4 206 150 3 517

REGNSKAPSMESSIG RESULTAT 0 0 0 -3 606

Budsjett                      
2021

Regnskap         
2020

Regnskap 31.12.2021

Reg. budsj 2             
2021

Regnskap    
2021
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Driftsresutat 31.12.2021 Asker kirkelige fellesråd - detaljert driftsregnskap 2021

Tall i 1000

Regnskap        
2021

Reg. budsj. 
2 2021

Regnskap       
2021

Reg. budsj. 
2   2021

Regn 
2021

R.bud 2 
2021

Regn 
2021

R.bud  
2 2021

Regn 
2021

R.bud 2 
2021

Regnskap     
2021

Reg. budsj. 
2 2021

Regn 
2021

R.bud 
2 2021

Regn 
2021

R.bud 
2 2021

Regn 
2021

R.bud 
2 2021

Regn  
2021

R.bud 
2 2021

Regn 
2021

R.bud 
2 2021

Inntekter
Brukerbetaling, salg, avg, leieinntekt -8 557 -8 260 -6 828 -6 510 -1 839 -2 000 -4 982 -4 500 -7 -10 -1 729 -1 750 -1 729 -1 750
Refusjoner/overføringer -20 511 -18 886 -7 655 -6 521 -6 350 -5 300 -948 -900 -358 -321 -12 856 -12 365 -217 -170 -9 943 -9 200 -617 -795 -2 079 -2 200
Tilskudd fra staten -10 351 -9 111 -10 301 -9 111 -10 301 -9 111 -50 0 -50
Tilskudd kommune -65 825 -65 528 -58 457 -58 175 -40 090 -39 801 -10 745 -10 745 -7 623 -7 629 -7 367 -7 355 -480 -480 -6 887 -6 875
Andre tilskudd, gaver, innsamlet -977 -920 -977 -920 -326 -420 -38 -613 -500 0 0

Sum driftsinntekter -106 221 -102 705 -84 218 -81 236 -58 905 -56 632 -16 712 -16 145 -8 600 -8 460 -22 004 -21 471 -2 427 -2 400 -9 993 -9 200 -7 504 -7 670 -2 079 -2 200 0 0

Utgifter
Lønn og sosiale utgifter 71 575 72 281 51 442 52 549 37 260 37 833 8 057 8 300 6 125 6 417 20 132 19 731 1 276 1 331 9 922 9 200 7 184 7 200 1 750 2 000
Kjøp av varer og tjenester 25 556 22 077 23 727 20 063 15 900 12 562 6 792 6 500 1 034 1 001 1 829 2 019 1 349 1 369 63 88 450 330 200
Refusjoner/overføringer 6 046 5 457 5 520 5 237 3 580 3 299 1 427 1 346 514 592 525 220 20 200 8 497 20 0
Tilskudd og gaver 3 524 3 503 3 524 3 503 3 524 3 503 0 0

Sum driftsutgifter 106 701 103 318 84 213 81 352 60 264 57 197 16 275 16 145 7 673 8 010 22 487 21 970 2 645 2 900 9 993 9 200 7 769 7 670 2 080 2 200 0 0

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 480 613 -7 115 1 359 565 -437 0 -927 -450 484 500 218 500 0 0 265 0 0 0 0 0

Finansinntekter og -utgifter 262 150 262 150 262 150 0 0
0 0 0

Netto finansinntekter/-utgifter 262 150 262 150 262 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NETTO DRIFTSRESULTAT 742 763 255 265 1 621 715 -437 0 -927 -450 484 500 218 500 0 0 265 0 0 0 0 0

Bruk av udisponert fra tidligere år -3 606 -3 606 0 0 -3 606 -3 606 -3 606 -3 606
Bruk av disposisjonsfond -650 -650 -150 -150 -150 -150 -500 -500 -500 -500
Bruk av bundne fond -724 -714 -724 -715 -724 -715 0 0
Sum bruk av investeringer -4 980 -4 969 -874 -865 -874 -865 0 0 0 0 -4 106 -4 106 -500 -500 0 0 0 0 0 0 -3 606 -3 606
Avsetning dekn. tidl. år (underskudd) 0 0 0 0
Avsetning til ubundne fond 2 643 3 037 450 450 450 450 2 192 2 587 2 192 2 587
Avsetning til bundne fond 1 595 1 019 1 595 0 1 595 0 1 019 1 019
Overføring til investeringsregnskapet 150 0 150 150 0 0
Sum avsetninger 4 238 4 206 2 045 600 1 595 150 0 0 450 450 2 192 3 606 0 0 0 0 0 0 0 0 2 192 3 606

REGNSKAPSMESSIG RESULTAT 0 0 1 428 0 2 342 0 -437 0 -477 0 -1 430 0 -282 0 0 0 265 0 0 0 -1 414 0

Herav
Sosialt arb. Barnehage Elveplassen Menighetsfin.Adm og sokn FinansieltAsker kirkelige fellesråd

TOTALT                       All 
virksomhet

Omfattet av    
kommunale tilskudd Annen virksomhetGravplass Varmestue/KFA

Herav
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Sak 33/2021 Årsrapport 2021 

Saksforberedere: Samtllige ansatte ledere i Asker kirkelige fellesråd 

Se vedlagte forslag til årsrapport for 2021. Årsrapporten gir en kort beskrivelse av mål og 
resultater for virksomheten, virksomhetsområder, personalressurser, råd og ledelse. 

Fellesrådets leder anmodet i møte 23.3. alle medlemmer om å gjøre årsrapporten kjent for 
menighetsrådene, siden denne gir et viktig bilde av den mangfoldige kirkelige virksomheten 
i Asker. 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd vedtar Årsrapport 2021 som framlagt i møtet. 
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Sak 34/22 Forberedelser for budsjettprosess 2023, kommunens handlingsplan (HP) 
2023-2026 og fellesrådets forslag til investeringsbudsjett 

Saksforberedere: Else Teige og John Grimsby 
Versjon: 13.4.2022 

Driftsbudsjett 2023 

Det kommunale tilskuddet til Asker kirkelige fellesråd i inneværende år utgjør 58,4 millioner 
kroner. Budsjettrammen er fordelt på de tre funksjonsområdene sokn og kirkelige 
administrasjon, gravplassforvaltning og Kirkens feltarbeid. I tillegg har kommunedirektøren  
bekreftet for inneværende år at 1 mill. kroner fra investeringsbudsjettet vil bli omgjort til 
driftsmidler. Fellesrådet har også søkt Asker kommune om kompensasjon for 1,2 mill. i økte 
strømkostnader i 2022. Kommunedirektøren har bekreftet at kommunen vil vurdere slik 
kompensasjon i forbindelse med budsjettregulering for 1. tertial.  

Med budsjettramme for 2022 som utgangspunkt, er det etter kirkesjefens vurdering ett tiltak 
som bør komme med som tillegg i driftsbudsjettet for 2023: Dekning av halvparten av 
prosjektstillingen som rådgiver for kirkebygg, og kostnader knyttet til videreføring av 
prosjektet Kirkevakten. Kirkevakten ble i 2020 og 2021 dekket av Riksantikvaren, og i 2022 
ved at 1 mill. av tilskudd til kirkelige investeringer blir gjort om til driftbudsjett. For 2023 
foreslår kirkesjefen at det ordinære kommunale driftstilskuddet blir økt med 1 mill. kroner til 
forebyggende vedlikehold av kirkelige bygg (Kirkevakten). 

Med utgangspunkt i regulert budsjett for inneværende år, vil ramme for kommunalt 
driftstilskudd i 2023 bli 59,4 mill.  

Frist for innlevering av forslag til driftsbudsjett til Asker kommune er sannsynligvis før 
fellesrådets ordinære møte 14. mai. I forslag til vedtak anmoder fellesrådets arbeidsutvalg 
derfor om delegert myndighet til å levere forslag til driftsbudsjett for 2023 innen frist, med 
forutsetning av fellesrådets tilslutning 14. mai. 

Investeringsbudsjett 2022 og HP 2022-2025 – oppsummering av øremerkede prosjekter 

Kommunen har imidlertid bedt om at forslag til investeringsbudsjett for 2023 og innspill til 
Handlingsplan (HP) 2023-2026 senest blir levert allerede innen utgangen av mars. 

Prosjektprogrammene for Holmsbu, Hurum og Røyken kirker ble revidert tidlig i mars.  
Med foreløpig tilslutning fra fellesrådets arbeidsutvalg ble foreløpig forslag derfor sendt Asker 
kommune 29. mars, med forbehold om fellesrådets tilslutning i ekstraordinært møte 20. april. 
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Oppsummert er de viktigste endringene fra HP 2022-2025: 
 

a. Prosjektprogrammet for Røyken middelalder vil etter planen bli ferdigstilt i 2024 
innenfor avsatte tilskuddsrammer i HP. 

 
b. Rehabiliteringen av Hurum middelalderkirke har vist behov for økt ramme for tilskudd 

på 4 mill. kroner i 2023. 
 

c. For kunstnerkirken i Holmsbu viser revidert prosjektprogram et økt investeringsbehov i 
2024 på 4,8 mill. kroner.  
 

d. De lovpålagte tjenestene knyttet til gravplass og gravferd viser et økt 
investeringsbehov i HP på henholdsvis 1 mill. kroner i 2024 og 2 mill. i 2026. 

 
Rammetilskudd og øremerkede tilskudd 

HP 2022-2026 legger opp til at investeringer for kirkelige bygg og gravplasser fortsatt bør 
skje i en kombinasjon av tilskudd til øremerkede tiltak, slik som nybygg og omfattende 
rehabilitering) og rammetilskudd (ikke øremerkede tilskudd).  

Økt ramme for frie investeringsmidler 

De frie investeringsmidlene må ha en slik størrelsesorden at det er mulig å drive 
verdiskapende vedlikehold for de i alt 14 kirkene og øvrige kirkelige bygg, inkludert Asker 
gravkapell som nå er overdratt med driftsansvar til kirken.  

Fram til 2019 bevilget Asker kommune 3 mill. kroner i frie investeringsmidler fordelt på 5 
kirkebygg. Med unntak av Hurum og Røyken middelalderkirker, bevilget Hurum og Røyken 
kommuner etter søknad til enkeltprosjekter.  

Ved overgang til ny kommune fikk Asker kirkelige fellesråd ansvaret for nye 9 kirker og 2 
gravkapell, uten at  rammetilskuddet ble økt. Asker kommune økte for 2022 tilskuddet til 5 
mill. og har for perioden 2023-2031 avsatt 7 mill. i frie investeringsmidler. Begrunnelsen er å 
avsette en forutsigbar ramme som gjør det mulig å unngå kostnadskrevende etterslep og at 
behovet for øremerkede tilskudd vil bli tilsvarende mindre. 

Rehabilitering av Hurum middelalderkirke, Røyken middelalderkirke og kunsterkirken i 
Holmsbu 

Middelalderkirkene Hurum (1100-tallet) og Røyken (1229) er fredede kirkebygg og 
kulturminner i en særstilling. Likeledes kunsterkirken i Holmsbu. Investeringer knyttet til 
restaurering av disse kirkebyggene blir i forslaget til langtidsbudsjett derfor beholdt som 
atskilte tiltak fra øvrige investeringer.  
 
De tre kirkebyggene har egne prosjektprogram for 2022-2024. Etappene i rehabiliteringen er 
lagt opp i forståelse med Riksantikvaren og ut fra mest mulig hensiktsmessige og 
kostnadseffektive rekkefølger. Prosjektprogrammet er også innrettet med tanke på å kunne 
søke mest mulig statlige midler. 
 
Kirkesjefens forslag til HP 2023-2026 bygger i hovedsak på HP for 2022-2025. Oppsettet i 
tabellen følger inndelingen i vedlagte forslag til kommunalt investeringsbudsjett for 
planperioden. Avvik fra HP 2022-2025 er merket i rød skrift. 
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 Investering Foreslått budsjett 2023-2026 
 

1 Røyken middelalderkirke (1229) 
Plan for å nå vedlikeholdsnivå i 2024 1 
 

2023: 2,3 mill.   
2024: 1,0 mill. 

2 Hurum middelalderkirke (1150) 
Plan for å nå vedlikeholdsnivå i 2024 

2023: 9,6 mill. 5,6 mill. 
2024: 2,4 mill. 
 

3 Kunsterkirken i Holmsbu (1885) 
Plan for å nå vedlikeholdsnivå i 2024 2023 
 

2023: 3,0 mill.  
2024: 4,8 mill.  

4 Rammetilskudd øvrige 11 kirker 
Frie investeringer 
 

2023: 7 mill. 
2024: 7 mill. 
2025: 7 mill. 
2026: 7 mill. 

5 Gravplassforvaltning  
Rammetilskudd til investeringer i utstyr og 
tiltak knyttet til gravferd, gravplasser og 
gravkapell  

2023: 3,0 mill.  
2024: 3,0 mill. 2 mill. 
2025: 3,0 mill. 
2026: 3,0 mill. 1 mill. 
 

6 Andre prosjekter (øremerkede tilskudd): 
Vardåsen kirkes urnelund m.fl. 
 

Se vedlagte budsjettforslag.  
 

 
 
Røyken middelalderkirke 
 
Prosjektprogrammet for 2022 er lagt opp med en kostnad på 8,2 mill. kroner. Tilskudd fra 
Asker kommune 2 og Riksantikvaren utgjør 9,7 mill. Dette utgjør et planlagt mindreforbruk i 
2022 på 1,5 mill for overføring til 2023.  
 
For 2023 er det søkt om ytterligere 1 mill. fra Riksantikvaren. Med kommunalt tilskudd på 2,3 
mill. avsatt i HP gir dette samlet 4,8 mill. til diposisjon i 2023. Prosjektprogrammet for 2023 er 
lagt opp med en kostnad på 5,4 mill. Dette utgjør planlagt merforbruk i 2023 på 0,6 mill. til 
overføring i 2024.  
  
For 2024 er i HP avsatt 1 mill. Det foreløpige prosjektprogrammet for 2024 er lagt opp med 
en kostnad på 2,4 mill. Det samlede prosjektet vil i perioden 2022-2024 følgelig mangle 2 
mill. Forventet utlysning av tilskuddsmidler i 2024 fra Riksantikvaren m.fl. vil sannsynligvis 
bidra til å finansiere de siste etappene av rehabiliteringen.  
 
Det er følgelig ikke foreslått endringer i HP for Røyken middelalderkirke. 
 
  

 
1 I 2022 er satt av 6 mill. kroner øremerket fornyet vann og avløpssituasjon for kirkestedet. 
2 3,3 mill. kroner ble overført fra 2021 til 2022 
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Hurum middelalderkirke 
 
Etappene i rehabiliteringen er som tidligere nevnt lagt opp i forståelse med Riksantikvaren og 
ut fra mest mulig hensiktsmessige og kostnadseffektive rekkefølger. Rehabilitering av slike 
middelalderbygg vil kunne medføre endret omfang av enkelte oppgaver og forskyvninger i 
etappene. Asker kommune har åpnet for at avsetningene i HP i en viss grad er fleksible i 
forhold til når kostnaden blir belastet. 
 
Prosjektprogrammet for Hurum middelalderkirke hadde i 2021 et merforbruk på 1,2 mill. 
kroner. Programmet for 2022 er lagt opp med en kostnad på 12,9 mill. kroner. Tilskudd fra 
Asker kommune 3 og Riksantikvaren utgjør 10,1 mill. Akkumulert merforbruk i 2021 og 2022 
vil følgelig medføre et samlet merforbruk på 4,0 mill. 4 ved inngangen til 2023.  
 
For 2023 er søkt om 1 mill. fra Riksantikvaren. Med kommunalt tilskudd på 5,6 mill. avsatt i 
HP gir dette samlet 2,6 mill. til disposisjon i 2023. Prosjektprogrammet for 2023 er lagt opp 
med en kostnad på 7,2 mill. Udekket kostnad ved utgangen av 2023 vil følgelig være 4,6 mill. 
 
For 2024 er i HP avsatt 2,4 mill. Forventet utlysning av tilskuddsmidler fra Riksantikvaren vil 
kunne gi 1 mill. i tilskudd. Prosjektprogrammet er lagt opp med en kostnad på 2,8 mill. 
 
Medregnet forventede tilskudd fra Riksantikvaren mangler det samlede prosjektprogrammet 
for Hurum middelalderkirke 4,0 mill. Kirkesjefen foreslår derfor å øke tilskuddet i 2023 fra 5,6 
mill. til 9,6 mill.  
 
Hovedårsaken til økt kostnad i prosjektprogrammet for 2023 er at omlegging av tårntak og 
rehabilitering av tårnvegger og klokkestue er tatt inn i prosjektet. Tilstanden tilsier at 
alminnelig vøling vil ha kortere varighet enn tidligere antatt. Kostnadene knyttet til opprinnelig 
plan for vann og avløp, el-anlegg og vannbåren varme er også blitt noe høyere enn beregnet. 
Se vedlegg for flere detaljer. 
 
Holmsbu kirke 
 
Prosjektprogrammet for 2022 er lagt opp med en kostnad på 7,5 mill. kroner. Tilskudd fra 
Asker kommune 5 og Riksantikvaren utgjør 7,3 mill. Dette medfører et planlagt merforbruk i 
2022 på 0,2 mill.  
 
For 2023 har prosjektprogrammet en kostnadsramme på 4,7 mill, med en kommunal 
avsetning i HP på 3 mill. Stiftelsen UNI er imidlertid søkt om 2 mill. i tilskudd til bygningsvern 
og menneskevern. Med slik tilskudd vil prosjektprogrammet for 2022-2023 gå i tilnærmet 
balanse. Inntil utfallet av søknaden er kjent foreslår kirkesjefen derfor ikke å søke om utvidet 
ramme for kommunalt tilskudd i 2023.  

 
3 Tilskudd fra Asker kommune i 2022 er 7 mill. kroner og fra Riksantikvaren 2,3 mill. Anleggsbidrag fra Asker 
kommune for Huitfeldtkapellet foreløpig beregnet til 1,8 mill. kroner 
4 Kulturrom er søkt om tilskudd på 0,6 mill. for 2022. Utfallet av søknaden er mer usikkert enn søknader på 
midler utlyst av Riksantikvaren. Eventuelt tilskudd fra Kulturrom er derfor foreløpig ikke budsjettert. 
5 4,3 mill. kroner ble overført fra 2021 til 2022, på grunn av endrede søknadsprosesser for nytt servicebygg og 
universell utforming av atkomst til kirken. Dette har skapt forsinkelser i prosjektet, uten at dette medfører 
veseentlige ekstra kostnader. 
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Prosjektprogrammet er imidlertid utvidet for 2024. For å oppnå vedlikeholdsnivå er det 
nødvendig med  reparasjon av råteskader i tårn og omlegging av tårntak, renner og nedløp. 
En annen oppgave er å innlede et konserverende arbeid knyttet til bildekunst og 
dekorasjoner i kunstnerkirken. Utvidelse av prosjektprogrammet for 2024 har en 
kostnadsramme på 4,8 mill, som er foreslått lagt inn i HP for samme år. Se vedlegg for flere 
detaljer.  
 
Gravferd og gravplass 
 
I 2022 ble 2,5 mill. av de frie kirkelige investeringene avsatt til å dekke merkostnader knyttet 
til nytt driftsbygg ved Asker kirkegård. Avsetningen har konsekvenser for investeringer blant 
annet i maskinpark, anlegg av minnelunder på eksisterende gravplasser, støyskjerm ved 
Slemmestad kirkegård og rehabilitering av Asker gravkapell 6.  
 
Kirkesjefen foreslår for planperioden en avsetning på 3 mill. kroner i året for å ta igjen 
ettterslep, og legge til rette for fortsatt gode og likeverdige gravferdstjenester for Askers 
befolkning. Dette medfører et økt investeringsbehov i HP på henholdsvis 1 mill kroner i 2024  
og 2 mill. i 2026. 
 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd redegjørelsene til orientering. 
 
Asker kirkelige fellesråd gir sin foreløpige tilslutning til hovedtrekkene i forslag til kommunalt 
driftstilskudd for 2022. Arbeidsutvalget før delegert myndighet til å ferdigstille driftsbudsjettet 
innen kommunens frister, med forbehold om fellesrådets tilslutning i neste møte. 
 
Asker kirkelige fellesråd gir tilslutning til forslag til kommunalt investeringsbudsjett for 2023 og 
innspill til kommunens handlingsplan (HP) for 2023-2026.  
 

 
6 I 2021 var det 592 gravferder i Asker. Av disse var 259 i Asker gravkapell.  
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Sak 34/22 Forberedelser for budsjettprosess 2023, kommunens handlingsplan (HP) 
2023-2026 og fellesrådets forslag til investeringsbudsjett - Vedlegg 
 
Saksforbereder: Else Teige og John Grimsby 
 
Se omtale i opprinnelig saksframlegg. Dette vedlegget kun som supplement for å forklare 
endringer i revidert prosjektprogram – med anmodning om økt tilskudd til Hurum 
middelalderkirke på 4 mill. kroner i 2023 og kunsterkirken i Holmsbu med 4,8 mill. i 2024.  
 
Hurum middelalderkirke  
 
Hovedårsaken til økt kostnad i prosjektprogrammet for 2023 er at omlegging av tårntak og 
rehabilitering av tårnvegger og klokkestue er tatt inn i prosjektet. Tilstanden tilsier at 
alminnelig vøling vil ha kortere varighet enn tidligere antatt. Kostnadene knyttet til opprinnelig 
plan for vann og avløp, el-anlegg og vannbåren varme er også blitt noe høyere enn beregnet. 
 
Til de enkelte endringene: De viktigste grunnene til anmodningen om økning av tilskudd til 
investering i Hurum kirke på 4 mill. i 2022 er: 
 

• Fullstendig omtekking av tårntakets kobbertekking (P3127). Yttertekkingen er 
opprinnelig og nærmer seg endt levetid. Ettersom dette er en del av de antikvariske 
bygningsverdier, er det normalt vøling og tilsyn som skal sikre at originalmaterialene 
bevares så lenge som mulig. Det vil være mulig å forlenge levetiden ytterligere med 
anslagsvis 5-10 år,  forutsatt årlig tilsyn og lapping. Dette må utføres med mobilkran, 
og slik ‘service’ er utført på alle kirkene med tårntak i 2019, 2020 og 2021. Lekkasjer 
oppstår dersom tilsyn uteblir. I Hurum skal det i tillegg settes opp stillaser omkring 
tårnet for maling, oppgradering av lynvern og slokkeanlegg; dermed inntreffer 
anledningen for å samkjøre disse oppgavene og gjennomføre alt innenfor samme 
tidsrom og kostnad for stillaser. 

• Det er lagt til en oppgradering av innredning i sakristi for blant annet tekstillagring, 
brannsikkert skap og tekjøkken. 

• Gjennomføringen er delt i 3 deler, og ‘koblet’ til andre styrende oppgaver som 
oppgradering av varme, el og sikringsanlegg (P3636-3637-3638). Deler av 
innredningen skal også benyttes for innbygging av ny teknologi. 

• I forbindelse med bygging av nye rom og funksjoner for kirken, i kirkestua på 
kirkegården, er det tatt med vaskerom i kjeller på kirkestua (P3645). 

• Det er i tillegg korrigert for en todeling av vann, avløp og varme prosjektet P3286, som 
var forutsatt gjennomført i sin helhet i 2021, men som i forhold til både formelle- og 
arkeologiske forhold måtte deles i to. 

• Det er lagt til nytt lyd- og lysanlegg (P3656 og 3657) for samkjøring med øvrige 
istandsettingsprosesser i kirken. 

• Det er i tillegg justert for prisstigning som vil treffe særlig de tekniske prosjekter i 
prosjektprogrammet. 

 
Oppdatert prosjektprogram versjon I (India) 1 følger vedlagt. 
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Etappene i rehabiliteringen er som tidligere nevnt lagt opp i forståelse med Riksantikvaren og 
ut fra mest mulig hensiktsmessige og kostnadseffektive rekkefølger. Rehabilitering av slike 
middelalderbygg vil kunne medføre endret omfang av enkelte oppgaver og forskyvninger i 
etappene. Asker kommune har åpnet for at avsetningene i HP i en viss grad er fleksible i 
forhold til når kostnaden blir belastet. 
 
Holmsbu kirke 
 
Prosjektprogrammet er imidlertid utvidet for 2024. For å oppnå vedlikeholdsnivå er det 
nødvendig med  reparasjon av råteskader i tårn og omlegging av tårntak, renner og nedløp. 
En annen oppgave er å innlede et konserverende arbeid knyttet til bildekunst og 
dekorasjoner i kunstnerkirken. Utvidelse av prosjektprogrammet for 2024 har en 
kostnadsramme på 4,8 mill, som er foreslått lagt inn i HP for samme år.   
 
Til de enkelte endringene: De viktigste grunnene til anmodningen om økning av tilskudd til 
investering i Hurum kirke på 4 mill. i 2022 er: 
 

• Prosjektprogrammet har hatt fokus på bygningsmessige forhold og sikkerhet. I 
forbindelse med gjennomføring av forprosjekt for installasjon av sprinkleranlegg, ble 
det foretatt en sårbarhetsanalyse av kirkekunsten i kirken. Det ble avdekket at 
kirkekunsten og det dekorerte kirkerommet har behov for både istandsetting og 
sikring, og at dette har en viss hastegrad. Disse oppgavene er tatt inn i 
prosjektprogrammet (P3598-3599-3608-3300), i tillegg til ny lyssetting (P36010) da 
eksisterende belysning må fjernes av bevaringshensyn. 

• Fullstendig omtekking av tårntakets kobbertekking (P3594+3595). Yttertekkingen er 
opprinnelig og nærmer seg endt levetid. Ettersom dette er en del av de antikvariske 
bygningsverdier, er det normalt vøling og tilsyn som skal sikre at originalmaterialene 
bevares så lenge som mulig. Det vil være mulig å forlenge levetiden ytterligere med 
anslagsvis 5-10 år, forutsatt årlig tilsyn og lapping. Dette må utføres med mobilkran, 
og slik «service» er utført på alle kirkene med tårntak i 2019, 2020 og 2021. Lekkasjer 
oppstår dersom tilsyn uteblir. I Holmsbu skal det i tillegg settes opp stillaser omkring 
tårnet for maling, oppgradering av lynvern og slokkeanlegg; dermed inntreffer 
anledningen for å samkjøre disse oppgavene og gjennomføre alt innenfor samme 
tidsrom og kostnad for stillaser. 

• Ny tekniske løsninger knyttet til varme, energi og brannsikring, er justert og forsterket 
opp mot klima- og bevaringsforhold i kirkerommet. 

• Det er i tillegg justert for prisstigning som vil treffe særlig de tekniske prosjekter i 
prosjektprogrammet. 
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Tall innhentet fra AK
29.03.2022
INVESTERINGSBUDSJETT      Rest Total Anslag Kommentarer

bevilgning Prognose bevilgning total
Alle beløp eks. MVA. (AKF har refusjon) tom 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 tom. 2026 kostnad

1  Røyken middelalderkirke og kirkested (fredet) 2 313 11 200 2 300 1 000 0 0 0 16 813 16 813
Rehabilitering 2 313 5 200 2 300 1 000 10 813 10 813 Beløp HP år 2022-2024.
V/A 6 000 6 000 6 000 Beløp HP år 2022.

2  Hurum middeladerkirke og kirkested (fredet) 0 7 000 9 600 2 400 0 0 0 19 000 19 000
Rehabilitering 0 7 000 5 600 2 400 15 000 15 000 Beløp HP år 2022-2024.
Foreslått økt fra tidligere HP 4 000 4 000 4 000

3 Holmsbu kunstnerkirke (listeført) 1 909 3 000 3 000 4 800 0 0 0 12 709 12 709
Rehabilitering 1 909 3 000 3 000 7 909 7 909 Beløp HP år 2022-2023.
Foreslått økt fra tidligere HP 4 800 4 800 4 800

4 Rammetilskudd kirkelige bygg 0 5 000 7 000 7 000 7 000 7 000 35 000 33 000 68 000
Kirkelige investeringer Rammetilskudd 5 000 7 000 7 000 7 000 7 000 35 000 33 000 68 000 Beløp HP

5 Gravferd og gravplass 1 000 3 000 3 000 3 000 3 000 5 000 13 000 18 000
Investeringer gravplass 1 000 3 000 2 000 3 000 1 000 5 000 10 000 15 000 Beløp HP
Foreslått øket fra tidligere HP 1 000 2 000 3 000 3 000

0 0
6 Andre prosjekter (øremerkede tilskudd) 0 15 150 21 700 4 000 0 0 99 000 40 850 139 850

Vardåsen kirke Urnelund 1 000 21 700 4 000 26 700 26 700 HP 2022-2024
Ny gravlund 99 000 0 99 000 HP 2027-2029
Asker kirke Driftsstasjon 14 150 14 150 14 150

SUM TOTALT 4 222 42 350 46 600 22 200 10 000 10 000 139 000 135 372 274 372
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Sak 35/2022 Høringsinnspill til kommuneplanens arealdel - gravplasser 
 
 
Saksforberedelse: Even Frogh og John Grimsby 

Asker kirkelige fellesråd fattet i møte 23.3. slik vedtak: 

Forslag til kommuneplanens arealdel var til 1. gangs behandling 8.2.2022. Se Gi ditt innspill 
til Kommuneplanens arealdel innen 13.mai | Asker kommune. Høst/vinter 2022 skal 
arealdelen 2. gangsbehandles og vedtas av kommunestyret. 

Asker kirkelige fellesråd ber arbeidsutvalget utarbeide forslag til høringsuttalelse og 
forankre dette på e-post hos fellesrådets medlemmer før innsendelse innen frist 13.5. 

Med ekstraordinært møte 20. april legger kirkesjefen i forståelse med fellesrådets leder fram 
slik forslag til høringsuttalelse fra Asker kirkelige fellesråd: 

Asker kirkelige fellesråd er gravplassmyndighet i Asker. Fellesrådet vil i denne  
høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel blant annet ta utgangspunkt i 
arealplanens vedlegg om gravplasser. Fellesrådet vil spesielt legge vekt på: 

• Lokale kirkegårder og gravplasser 
• Forslag om framtidig gravplass på Åstad gård 
• Utvidelse av Asker kirkegård 
• Forslag om framtidig gravplass på Morbærtoppen 
• Forholdet mellom planlegging av gravplasser for henholdsvis kiste- og 

urnegraver 
• Behov for krematorium i Asker 

 

Lokale kirkegårder og gravplasser 

I 2022 har Asker 9 gravplasser, og ny urnelund ved Vardåsen kirke er under 
planlegging. De aller fleste mennesker har et nært forhold til gravplasser og til 
gravsteder der nærstående er gravlagt. Det er derfor mange hensyn å ta ved 
planlegging av framtidige gravplasser.  

Asker, Hurum og Røyken er kirkesteder med særskilt kulturhistorisk betydning. Asker 
kirke er tuftet på en tidligere middelalderkirke, og kirkegården har med sine 
gravhauger røtter tilbake til folkevandringstiden.  

Hurum middelalderkirke (1100-tallet) og Røyken middelalderkirke (1229) er særskilte 
identitetsmerker både i sine lokalsamfunn og som kommunens eldste bygg.  

Asker kirkelige fellesråd peker i vedlegget til kommunens arealplan pekt på at 
etableringen av store, sentrale gravplasser kan utfordre Asker kommunes sterke fokus 
på nærmiljøer og lokalsamfunn. Asker kommune må ved planlegging av framtidige 
gravplasser balansere hensyn til arealeffektive gravplasser, kostnader, kulturhistorie - 
og hensyn til levende nærmiljøer. Navnede minnelunder vil kunne møte mange 
framtidige behov, spesielt ved kirkegårdene i Asker, Østenstad og Røyken. 
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Gravplass på Åstad gård 

I forslaget som blir lagt ut på høring er areal avsatt til framtidig gravplass på Åstad 
gård (Holmen sokn) foreslått tilbakeført til LNF (landbruk) GBRN 35/1. I stedet er deler 
av arealet nordøst for Billingstadveien foreslått avsatt til framtidig gravplass, foreløpig 
benevnt som urnelund. Det samlede arealet avsatt til gravplass er foreslått redusert. I 
sin langtidsplan har Asker kommune avsatt 33 mill. kroner hvert år i 2027-2029 til ny 
gravplass på Åstad gård. 

Asker kirkelige fellesråd vil peke på at Holmen sokn med planlagt befolkningsvekst har 
behov for egen gravplass.  

Utvidelse av Asker kirkegård 

Asker kirkelige fellesråd har i tidligere innspill til arealplanens vedlegg om gravplasser i 
Asker pekt på sammenhengen mellom muligheten for eventuell utvidelse av Asker 
kirkegård og areal for ny gravplass på Åstad.  

Utvidelse av Asker kirkegård mot nord er imidlertid ikke nevnt i forslaget til arealplan 
som nå er lagt ut på høring. Asker kirkelige fellesråd mener at mulig utvidelse av Asker 
kirkegård må komme inn i kommunens arealplan. 

Gravplassen ved Asker kirke har sin naturlige utvidelsesretning nordover. Dette fordi 
Askerelva begrenser mulighetene i vest, boligbebyggelse begrenser mot sør og 
Kirkeveien/ Haugbo gård begrenser i øst. Nordover eier Asker sokn en eiendom på 25 
dekar, mens Opplysningsvesenets Fond (OVF) eier eiendommen nord for denne. 
OVFs eiendom er på 132 dekar (GBRN Asker-1/1).  

For å ivareta behovet for nye gravplasser fram til 2060 er det i følge kommunens 
framskrivning nødvendig å utvide gravplassen med 31 dekar. Hele utvidelsesområdet 
ligger innenfor Semsvannet landskapsvernområde og består i hovedsak av dyrket 
mark (gule arealer på kartet).  

Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i landskapsvernområdet og et samarbeid i 
forhold til verneinteressene vil derfor være avgjørende for å få realisert en utvidelse 
avgravplassen. Asker kirkelige fellesråd understreker at det kan være mulig å utvide 
eksisterende kirkegård på soknets grunn. OVF har i forbindelse med fradeling av 
kirkelig eiendom bekreftet at avsetning av areal til kirkegårder og gravplasser i seg 
selv er uproblematisk. 

Ved utvidelse av Asker kirkegård vil arealbehovet bli mindre på Åstad gård. Forholdet 
mellom behov for gravplasser og hensynet til landbruk og matjord forblir imidlertid det 
samme. Asker kirkelige fellesråd ber likevel om at utvidelse av Asker kirkegård blir tatt 
med i ny arealplan.  

Framtidig gravplass på Morbærtoppen 
 
Det er behov for å utvide Slemmestad-Nærsnes kirkegård med 20 dekar, og vedlegget 
til arealplan anbefaler at det blir satt i gang et mulighetsstudie for å vurdere plassering 
og utforming av en ny gravplass. Eksisterende gravplass er stengt for kistegravlegging 
som følge av jordsmonnets beskaffenhet. Reserverte sidegraver som ikke tidligere er 
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brukt, kan likevel brukes. Det er ikke mulig å utvide eksisterende gravplass, og Asker 
kirkelige fellesråd støtter derfor forslaget om å avsette areal på Morbergtoppen GBRN 
241/1 til såkalt urne- og minnelund. Hvilke typer graver det skal settes av areal til, vil 
bli kommentert i eget punkt. 

Behovet for kiste- og urnegraver 

Urnegraver har et mindre arealbehov enn kistegraver. Dette kan blant annet ha 
betydning for bevaring av matjord. Kostnadene ved å opparbeide nye gravplasser er 
dessuten vesentlig rimeligere fordi det av hensyn til dybde bare er behov for å 
opparbeide halve jordmassen for nedsettelse av urner. 

Kremasjonsprosenten i 2021 i Asker er 70 %. I framskrivningen til 2060 er det lagt til 
grunn at denne vil øke til 80 %.  

Asker kommune kan i noen grad påvirke forholdet mellom urne- og kistegraver, ikke 
minst ved fastsettelse av brukerbetaling knyttet til kremasjonsavgift. Kremasjonsavgift i 
2022 er kr. 2 200. Faktiske kostnader er kr. 6 225. Asker kirkelige fellesråd har ved 
flere anledninger påpekt at Asker kommunen ved ytterligere å redusere 
brukerbetalingen kan gi et incentiv til å øke antallet kremasjoner. 

Når forslaget til ny arealplan bruker begrepet urne- og minnelund på Morbærtoppen vil 
Asker kirkelige fellesråd peke på at det i overskuelig framtid fortsatt må være slik at 
det er mulig i Asker å velge mellom urne- eller kistegraver. Dersom det kun blir etablert 
nye urnelunder, vil dette i betydelig grad påvirke muligheten til å velge kistegrav lokalt. 
For enkelte grupper vil valget også ha religiøse og tradisjonelle begrunnelser for å 
kunne velge kistebegravelse. 

Krematorium i Asker 

Asker kirkelige fellesråd har blant annet i vedlegg til kommuneplanens arealsdel 
foreslått å utrede eventuelt behov for å etablere eget krematorium i Asker. 
Kommunedirektøren vil i løpet av 2022 fremme en politisk sak om å utrede behov for å 
bygge krematorium i Asker. 
 
Asker kirkelige fellesråd ber Asker kommune sette av areal til nytt 
krematorium. Urnegraver er mindre arealkrevende enn kistegraver og dermed mer 
bærekraftig i forhold til bruk av dyrkbar mark. Asker er i dag avhengig av avtaler med 
krematorier i andre kommuner, og det er det er begrenset kremasjonskapasitet i 
regionen. 

 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til hovedtrekkene i kirkesjefens forslag til 
høringsinnspill til kommuneplanens arealdel – gravplasser. 
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Sak 036/2022 Andre orienteringssaker 
 

a. AKF og Oslo bispedømmeråd: Tilsettinger og ledige stillinger i Asker 
b. Dialogmøte med Utvalg for medborgerskap 24.3. 
c. Styringsgruppe for kirkesaker – felles møte med AK Samfunnstjenester og AK 

Medborgerskap 30.3. 
d. Folkemøte om stedsutvikling på Klokkarstua 19.4. – Hurum middelalderkirke og kirkestue 
e. Anbudsfrist 20.4. for Midlertidig botilbud Elveplassen botilbud (6+3 år) 
f. […] 

. 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsene til orientering. 
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Sak 037/2022 Eventuelt 
 

Ingen saker forhåndsmeldt. 
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