
 

Innkalling og saksliste 
 
Møtedato: 31.8.2022   
 
Sted: 

 
Befaringer Nytt bygg for Kirkens feltarbeid på Askerholmen og nytt 
driftsbygg ved Asker kirkegård. Det ordinære møtet vil fortsette i møte- og 
oppholdsrommet i den nye driftsbygningen. 

 
 
Cecilie Vivette Arnet  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 
Håkon Halvorsen  Åros menighetsråd 
Øyvind Stabrun Prost 
Lasse Narjord Thue  Asker kommune 
John Grimsby  Kirkesjef (referent) 
Maud Berntsen Personalsjef/Assisterende kirkesjef 
Else Teige  Økonomisjef 
  

 
Program 
 
1800-1845 Kirkens feltarbeid på Askerholmen. Befaring og orientering om virksomheten 
1900-1930 Asker kirkegård. Befaring av nytt driftsbygg og orientering om virksomheten  
1945-2100 Ordinært møte fortsetter i den nye driftsbygningen på Asker kirkegård, ikke i 
Vardåsen kirke som tidligere varslet. 
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AKF Saksliste  
 
Møtet blir innledet med Ord for dagen 
 
Sak 059/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 060/22 Godkjenning av protokoll fra møte 22.6.  

Sak 061/22 Forvaltning av oppgjør for salg av Vestbygda skole  

Sak 062/22 Fordeling av kommunalt tilskudd til menighetsrådenes egen virksomhet 

Sak 063/22 Fordeling av trosopplæringsmidler til menighetene 

Sak 064/22 Før kirkemøtet: Kirkerådets nye forslag til alternative modeller for kirkelig 
organisering 
 

Sak 065/22 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. Feltarbeidets nye bygg på Askerholmen formelt åpnet 22. august  
f. Markering 29. august av at nytt driftsbygg ved Asker kirkegård er tatt i 

bruk  
g. Invitasjon til felles møte for menighetsråd 11. oktober 2022 kl. 1800 i 

Vardåsen kirke 
h. Henvendelse fra Asker sentrumsforening til Asker kommune om å flytte 

Gatekapellet bort fra sentrum  
i. […] 

 
Sak 066/22 Eventuelt  
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Sak 059/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Se vedlagte saksliste. 
 
Forslag til vedtak  
 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste. 
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Sak 060/2022 Godkjenning av protokoll 
 
Forslag til protokoll for Asker kirkelige fellesråds møte 22.6.2022 er publisert på Asker 
kirkelige fellesråds nettside. 
 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner møtebok fra 22.6.2022. 
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Sak 061/2022 Forvaltning av oppgjør for salg av Vestbygda skole 
 
Røyken kirkelige fellesråd (RKF) fikk et samlet lån fra Røyken kommune på 15 millioner 
kroner, hvorav mellomfinansiering knyttet til Teglen Spikkestad kirke og kultursenter utgjorde 
kr. 10.361.300. Se vedlegg. Mellomfinansieringen er iht. avtale av 10.1.2017 forskuttert mot 
sikkerhet i inntektene RKF skulle få fra salg av Vestbygda skole.  
 
Kontraktssum for salg av Vestbygda skole var 30.722.660, hvorav RKF sin andel utgjorde 
15.361.300. 
 
Mellomfinansieringsbeløpet på kr. 10.361.300 står i AKF sin balanse både som fordring på 
Rondane eiendom og som gjeld til tidligere Røyken kommune i vår balanse.  
 
Delbetaling på kr. 10.361.200 er etter avtale med Asker kommune nå overført fra 
Askerhalvøya Eiendom AS til Asker kirkelige fellesråd, slik at fordringen kan bli strøket i 
fellesrådets balanse. 
 
Det er foreløpig uklarhet knyttet til den resterende delen av salgssummen og dekning av 
resterende del av lånet på kr. 4.638.700. Administrasjonen har dialog med revisor om 
spørsmålet og vil søke å få dette avklart med Asker kommune ved første anledning.  
 
Det er liten tvil om at kirkens andel av oppgjøret for Vestbygda skole er gjeld til Asker 
kommune. Se vedlagte kopi av noter til Røyken kirkelige fellesråds årsregnskap for 2019. I 
Styringsgruppe for kirkesaker 6. september har kirkesjefen likevel bedt om en drøfting om 
forvaltningen av oppgjøret. Det er fortsatt slik at balansen til Asker kirkelige fellesråd viser et 
udekket beløp investering på 2 mill. kroner knyttet til kontordelen i Teglen. AKF må finne 
dekning for dette beløpet i 2022. Den udekkede investeringen var opprinnelig 5,4 millioner, 
men er redusert ved bruk av fond med 1,7 mill. og låneopptak med 1,7 mill. Kirkesjefen har i 
henvendelse til Asker kommune stilt spørsmål om udekket beløp og låneopptak på til 
sammen 3,7 mill. kan bli dekket fra restoppgjøret for Vestbygda skole. Det er også mulig å 
argumentere for at også den delen som er dekket av fond blir tilbakeført, slik at fellesrådet 
kan beholde 5,4 mill. kroner av oppgjøret. 
 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsen til orientering og ber kirkesjefen fortsette dialogen 
med Asker kommune om forvaltning av oppgjøret for salg av Vestbygda skole. 
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Det henvises til notene 3 og 6 vectr fordring og gjeld knyllet til et tomteforhold - Vestbygdatomten. Tomten, som ble solgt i 
2012. jf "Kjopekontra/(/ vedr Gamle Vestbygcla s/<0/e gnr 6 bnr 20 i Royken kommune" clatert 22. juni 2012, ble i sin tid molla tt 
vederlagsfritt fra Røyken kommune og var tenkt benyllel som tomt for plassering av Spikkestad kirke. 
Underveis i prosessen for kirkebygget ble planen vedr plassering endret, Vestbygdatomten vedtatt solgt og salgssum skulle 
utgjøre del av finansieringen av nyll kirkebygg. Tomten har fremstått som el "felleseie" (50150) mellom 
Royken Eiendomsutvikling AS (heleid av Royken kommune) og Roykcn kirkelige fellesråd selv om hjemmelshaver til tomten 
l1ar vært, og er Røyken kommune. Royken kf's andel av tomten har ikke på noe tidspunkt vært oppført i foretakets 
balanseregnskap. Alle belop anvendt i 2017-regnskapet utgjør 50 % av kontraktsfestede beløp. 
Samlet kontraktssum jf kontraktens§ 5 er 30.722.600, dog forutsatt kontraktsfestet bebygget areal. Røyken krs andel utgjør 
kr 15 .361.300. Del av endelig kjopesum, Delbetaling 1" og Delbetaling 2", jf kontraktens § 6, er gjort opp i henholdsvis 2012 og 
2016, og det samlede belop for Røyken kf's vedkommende er inntektsført i investeringsregnskapet 2017. 

Note I 6 I Vesentlige forpliktelser og lån 
Langsiktig gjeld Sikkerhet 2019 2018 
Lån 1213.53.60234 Sl.slae! krk (DNB) l<ommunal garanti 1 420 000 1 500 000 
Lån Spikkestad kirke- og kultursenter 1) 4 638 700 4 638 700 
Sum langsiktig gjeld 6 058 700 6138700 

Del er ingen ubrukte lånemidler pr 31.12.2019. 

l<ortsiklig gjeld 2019 2018 
Royken kom - Mellomfinans, forskul/ert de/sum salg eiendom 1) 10 361 300 10 361 300 

Annen kortsiktig gjeld, ref også notene 9 og 11 5190889 4 143 516 
Surn kortsil<tiø gjeld 15 552 189 14 504 816 

1) Samlet lån fra Røyken kommune utgjør kr 15.000.000, hvorav mellomfinansiering vedr Spikkestc1d kirke- og kulturhus 
utgjor 10.361.300. Mellomfinansieringen er, iht ,Male av 10.1.2017, forskuttert mot sikkerhet i inntektene Røyken kf får fra 
salg av Vestbygdatomten. Del er avtalt renter på lånet dersom salgssum overstiger et avtalt beløp. Evt renter gjores opp 
samtidig med siste innbetaling fra Røyken kf. Se også notene 3 og 5. 

Røyken kirkelige fellesråd - kopi fra noter til årsregnskap for 2019
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Sak 062/2022 Fordeling av kommunale tilskudd til menighetsrådene  
 
Saksforberedelse: Maud Berntsen, Else Teige og John Grimsby 

Fellesrådet mottar for 2022 kommunale tilskudd omtrent på nivå med det tre tidligere 
fellesrådene mottok i 2019, og som det nye fellesrådet mottok i 2020 og 2021. Det meste 
dekker lønn til kirkelige ansatte i menigheter og enheter.  

Denne saken omhandler den delen av tilskuddene som fellesrådet fordeler til 
menighetsrådenes egen virksomhet. 

Bakgrunn 

Asker kirkelige fellesråd videreførte for 2020 samme ramme, fordeling og innretning av 
kommunalt tilskudd til menighetsrådenes virksomhet som i de tre tidligere fellesrådene i 
2019.  

For 2020 og 2021 vedtok fellesrådet i hovedsak samme fordeling og innretning som årene 
før. Se AKF 059/20. Fellesrådet la i behandling av saken til grunn et prinsipp om at 
fordelingen av kommunale tilskudd til menighetene skal skje uavhengig av hvilket tidligere 
fellesrådsområde menigheten tilhørte. Innretningen for tilskuddet til menighetene i de tre 
tidligere fellesrådene var imidlertid ulik:  
 

• De fem menighetene i gamle Asker mottok i 2019 kr. 100 000 i fast tilskudd til hver 
menighet og kr. 500 000 fordelt mellom de menighetene etter medlemstall. Som et 
særskilt tilskudd for frivillighetsarbeid mottok dessuten de fem menighetene ytterligere 
kr. 100 000 hver. Tilskuddet var bidrag til dekning av driftsutgifter ut over det som 
hadde å gjøre med bygg, strøm, kommunale utgifter m.m. 

 
• De kommunale tilskuddene til de fem menighetene i tidligere Røyken og Hurum var 

annerledes innrettet. Her har fellesrådet i hovedsak dekket administrative kostnader 
direkte gjennom kontorfellesskapet i Teglen. Ytterligere tilskudd ble gitt etter søknad 
og fra sak til sak. 
 

Fordeling av kommunale tilskudd til menighetsrådenes egen virksomhet i 2022  
 
I 2021 utgjorde slike tilskudd for fem menighetene i gamle Asker 1,5 mill. kroner. I 
gjennomsnitt tilsvarte dette mellom 60-70 % av deres driftsutgifter utover det som hadde å 
gjøre med bygg, strøm, kommunale utgifter m.m. 
 
Tilskudd til menighetene i tidligere Røyken og Hurum har for dekning av driftskostnader 
gjennom kontorfellesskapet i Teglen de siste årene utgjort 0,8 mill. I 2021 ble i tillegg 0,1 mill. 
stilt til disposisjon for tiltak i menighetene. 
 
For 2022 foreslår kirkesjefen å videreføre ordningen fra 2021. Det vil med oppdaterte 
medlemstall gi slike direkte tilskudd til menighetsrådenes egen virksomhet: 
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    2022, videreført fra 2021 

 MENIGHET 
Antall 
medlemmer 

SUM 
TOTALT 

Direkte 
tilskudd 

Tilskudd 
etter antall 
medlemmer 

Tilskudd 
dekket av 
fellesråd 

Disponert 
av daglig 
leder 

Midler til 
frivillighet 

Asker 8 824 320 000 100 000 120 000     100 000 
Heggedal 3 868 250 000 100 000 50 000     100 000 
Holmen 11 012 350 000 100 000 150 000     100 000 
Nordre Hurum 3 583 160 000     140 000 20 000   
Røyken/Teglen    6 625 290 000     270 000 20 000   
Slemmest/Nærsnes 5 503 230 000     210 000 20 000   
Søndre Hurum 2 685 130 000     110 000 20 000   
Vardåsen 4 360 260 000 100 000 60 000     100 000 
Østenstad 8 680 320 000 100 000 120 000     100 000 
Åros 1 852 90 000     70 000 20 000   
SUM TOTALT 56 992 2 400 000 500 000 500 000 800 000 100 000 500 000 

 
Fordeling av kommunale tilskudd til menighetsrådenes egen virksomhet fra 2023 
 
Fra 2023 har kirkesjefen lagt fram for fellesrådets arbeidsutvalg to mulige alternativ. Begge 
alternativene er her lagt inn med tall for 2022, og må årlig oppdateres etter medlemstall og 
eventuell endring i kommunale tilskudd. 
 
Alternativ 1. Videreføre innretningen fra 2021-2022  
 
Se tabell over.  

Alternativ 2. Fordeling av tilskudd etter samme kriterier for alle menigheter 

Forslaget tar utgangspunkt i prinsippet om lik fordeling av kommunale tilskudd uavhengig av 
tidligere fellesrådsområde: halvparten av tilskuddet til menighetsrådenes egen virksomhet 
fordelt likt mellom menighetene. Den andre halvparten fordelt etter medlemstall.  
 
    2023, basert på tall fra 2022 

 MENIGHET 
Antall 
medlemmer 

SUM 
TOTALT 

Direkte 
tilskudd 

Tilskudd etter 
antall 
medlemmer 

Asker 8 824 305 794 120 000 185 794 
Heggedal 3 868 201 443 120 000 81 443 
Holmen 11 012 351 864 120 000 231 864 
Nordre Hurum 3 583 195 442 120 000 75 442 
Røyken/Teglen    6 625 259 493 120 000 139 493 
Slemmest/Nærsnes 5 503 235 869 120 000 115 869 
Søndre Hurum 2 685 176 534 120 000 56 534 
Vardåsen 4 360 211 802 120 000 91 802 
Østenstad 8 680 302 762 120 000 182 762 
Åros 1 852 158 995 120 000 38 995 
SUM TOTALT 56 992 2 400 000 1 200 000 1 200 000 
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For Søndre Hurum, Nordre Hurum, Åros, Røyken og Slemmestad-Nærsnes kommer 
fellesrådets dekning av kostnader for kontorfellesskapet i Teglen til fradrag; halvdelen fordelt 
likt og den andre halvdelen av kostnaden etter medlemstall. 

For begge alternativene kommer at AKF Fellestjenester har ansvar for all anskaffelse av 
datautstyr. Kostnaden blir trukket forholdsmessig ut av tilskuddet til menighetene. Dette er i 
tråd med ledermøtets ønske og fellesrådets vedtak i nevnte sak 059/20. 

Nivå på fellesrådets overføring til menighetsrådenes virksomhet vil i årene som kommer 
selvsagt være avhengig av nivået år for år på de kommunale tilskuddene. 

Forslag til vedtak 

For 2022 viderefører Asker kirkelige fellesråd fra 2021 ordning for fordeling av kommunale 
tilskudd til menighetsrådenes egen virksomhet 

Asker kirkelige fellesråd vil fra 2023 i tråd med framlagt alternativ 2 ta utgangspunkt i 
prinsippet om lik fordeling av kommunale tilskudd uavhengig av tidligere fellesrådsområde: 
halvparten av tilskuddet til menighetsrådenes egen virksomhet fordelt likt mellom 
menighetene. Den andre halvparten fordelt etter medlemstall.  
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Sak 063/22 Fordeling av trosopplæringsmidler til menighetene 
 
 
Se sak 062/20 og 085/21. Det nye fellesrådet gjorde 12.9.2020 en prinsipiell vurdering av 
fordelingen. Forslaget til solidarisk fordeling av trosopplæringsmidler i 2022 følger samme 
mal som de to foregående årene.  
 
Bakgrunn 
 
Oslo bispedømmeråd tildeler midler til gjennomføring av trosopplæring for aldersgruppen 0-
18 år i Den norske kirke. Tilskuddet gis for å styrke trosopplæringen for barn og unge, og skal 
anvendes på personalutgifter og driftsmidler inkludert aktivitetsrelaterte utgifter, kurs- og 
opplæringsutgifter samt utgifter til informasjonsarbeid og administrasjon. 
 
For 2022 tildeles Asker kirkelige fellesråd kr. 5.974.000 i midler til gjennomføring av 
trosopplæring i alle menigheter i Asker prosti. Midlene er basert på tildelingene som ble avtalt 
for hver menighet i gjennomføringsfasen og skal dekke 7,1 stillinger  basert på en 
lønnskostnad inkl. sosiale utgifter på kr. 650.000 per stilling, samt 5 % administrasjons-
kostnad til AKF. Resterende del av midlene går til fordeling til dekning av menighetenes 
øvrige driftskostnader knyttet til trosopplæring.  
 
Solidarisk fordeling av midler til drift etter medlemstall 
 
Etter at lønnsmidler og admistrasjonskostnader er fordelt, fordeles resterende midler til 
øvrige driftskostnader på kr.1.060.300 solidarisk etter medlemstall. Etter denne modellen får 
menighetene i Asker en jevnere og mer solidarisk fordeling av tilskuddene. Fordelingen ser 
da slik ut: 
 

  Medl.     Total  Kostnadsfordeling 
MENIGHET 0-18 år Prosent Stilling Tildeling Lønnskost Adm. Driftskostnad 
Asker 1 649 15 % 1,0 852 115 650 000 43 900 158 215 
Heggedal 756 7 % 0,6 488 535 390 000 26 000 72 535 
Holmen 2 326 21 % 1,0 919 571 650 000 46 400 223 171 
S. og N. Hurum 1 069 10 % 0,7 587 166 455 000 29 600 102 566 
Røyken, S-N og Åros 2 734 25 % 2,0 1 636 017 1 300 000 73 700 262 317 
Vardåsen 751 7 % 0,8 626 005 520 000 33 950 72 055 
Østenstad 1 766 16 % 1,0 864 591 650 000 45 150 169 441 
SUM TOTALT 11 051 100 % 7,1 5 974 000 4 615 000 298 700 1 060 300 

 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd viderefører en solidarisk fordeling av midler til trosopplæring. Dette 
innebærer at etter at midler til lønn og administrasjon er fordelt, blir resterende tilskudd fordelt 
etter menighetenes medlemstall. 
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Sak 064/2022 Før Kirkemøtet 2022: Kirkerådets nye forslag til alternative modeller for 
kirkelig organisering 
Saksforbereder: John Grimsby 
 
Kirkemøtet (KM) har bedt Kirkerådet (KR) om å fremme et forslag til KM om fremtidig 
arbeidsgiverorganisering og den øvrige kirkeordning. KM 21.-26. september 2022 har som 
mål å fatte prinsippvedtak om den framtidige organiseringen av Den norske kirke. Dette 
saksframlegget til Asker kirkelige fellesråd som en forsøksvis oppsummering av KRs 
foreløpige saksframlegg for KM. Se Møte i KR 24. juni 2022 - KR (kirken.no) 
og det endelige saksframlegget som er sendt kirkemøtet etter det siste møtet i KR 16. 
august. Se  kr_65_0_22_kirkelig organisering.pdf (kirken.no) 
 
Bakgrunn 
 
Som ledd i å forberede et slikt forslag ga KR det såkalte Müller-Nilsen-utvalget oppdraget 
med å utrede en del aktuelle problemstillinger. Høringene som ble gjennomført med grunnlag 
i utvalgets sluttrapport, viste etter KRs oppfatning at det ikke var oppslutning om utvalgets 
forslag om å opprette et obligatorisk prostifellesråd for alle som arbeider sammen lokalt. Det 
store flertallet i den kirkelige høringen mener imidlertid at det er behov for en organisering 
som gir samme arbeidsgiver for alle som arbeider lokalt i Den norske kirke. 
 
Tre modeller i det nye forslaget 
 
KR har i sine møter 24. juni og senere 16. august vurdert tre modeller for organisering av 
arbeidsgiveransvaret for alle som jobber lokalt:  
 

1. Utgangspunkt i soknet som arbeidsgiver  
2. Utgangspunkt i rettssubjektet Den norske kirke som arbeidsgiver  
3. Videreføre både rettssubjektet Den norske kirke og soknene som arbeidsgivere, men 

samler utøvelsen av en del arbeidsgiverfunksjoner  
 
Modell 1 og 2 er kjent fra tidligere høringsprosess, mens den nye modell 3 bygger på dagens 
kirkeordning, med såkalte kompenserende tiltak. KR foreslår også såkalte 
«modelluavhengige byggesteiner». 
 
Ny modell 3 – en tilpasning av dagens kirkeordning 
 
I modell 3 er arbeidsgiveransvaret fortsatt forankret i soknet (fellesrådet) for dem som i dag 
er ansatt lokalt, mens arbeidsgiveransvaret for prestene fortsatt er forankret nasjonalt i 
rettssubjektet Den norske kirke. Modellen vil være mer kompleks enn de to andre når 
arbeidsgiveransvaret ikke er formelt samlet, men fikk likevel mest støtte blant KRs 
medlemmer i møte 24. juni.  
 
KR legger til grunn at tilsetting og den daglige ledelsen av prestene bør delegeres til kirkelig 
fellesråd. Saksframlegget er mer avventende når det gjelder forholdet mellom 
arbeidsgiveransvar og faglig ledelse – se pkt. 1 e nedenfor i Kirkerådets vedtatte 
anbefalinger til Kirkemøtet.  
 
Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å treffe følgende prinsippvedtak:  
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1. Kirkemøtet ber Kirkerådet fremme en eller flere saker til Kirkemøtet om konkrete
endringer i kirkeordningen eller øvrig regelverk, som bygger på følgende
modelluavhengige elementer eller føringer:

a) Menighetsrådets rolle skal styrkes, herunder ved tilsettinger.
b) Biskopens tilsyn skal styrkes og ledelsen tydeliggjøres, uten at biskopen skal

utøve arbeidsgivers styringsrett på samme måte som i dag.
c) Ansvaret til folkevalgt ledelse i Den norske kirke skal tydeliggjøres og

rammevilkårene styrkes.
d) Bispedømmerådets rolle som strategisk lederorgan i bispedømmet skal styrkes.
e) Ledelse i kirken utredes nærmere og høres før ny behandling i Kirkemøtet. Det

må blant annet utredes hvordan prostens kirkefaglige ledelse utøves i
samarbeid med biskopen, fellesrådet og i forhold til kirkefaglig ledelse i soknet.

f) Felles rammeverk, strategier, politikk og systemer bør utvikles for å legge til
rette for enhetlig og effektiv forvaltning og sammenheng i hele trossamfunnet.
Kirkemøtet bør for eksempel fastsette et felles personalreglement for hele
trossamfunnet, et reglement for biskopenes visitaser og et system for
konflikthåndtering.

g) Prestetjenesten må fortsatt organiseres i enheter under prostens ledelse, og i
mange tilfeller i enheter som er større enn dagens fellesrådsområder.

h) Samisk kirkeliv skal styrkes.
i) Lederen av Den norske kirkes ungdomsutvalg skal være medlem av

Kirkemøtet.

2. Kirkemøtet går inn for modell 3 med samlet og samordnet utøvelse av
arbeidsgiverfunksjoner, men der rettssubjektet Den norske kirke fortsatt er
arbeidsgiver for prestene.

Kirkerådets innstilling til kirkemøtet 

Til KM 21.-26. september 1 har KR har flere av de 17 stemmeberettigede medlemmene gitt 
uttrykk for primære og sekundære standpunkt. I avstemningen i KR om anbefalt modell fikk 
Modell 1 kun 1 stemme, Modell 2 fikk 7 stemmer og Modell 3 fikk 9 stemmer 2. 

KR legger med bakgrunn i høringen at det ikke er aktuelt å fremme endringer i 
bispedømmerådenes sammensetning nå 3. 

Forslag til vedtak 

Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsen til orientering. 

1 Både fellesrådets leder og kirkesjef vil være tilstede under Kirkemøtet i Trondheim 21.-26. september. 
Fellesrådets leder gjennom «Nettverk for fellesrådsledere». Kirkesjefen, som styremedlem i Norges 
kirkevergelag og medlem av samarbeidsgruppen for kirkevergene i landets størst kommuner. 
2 Flere av medlemmene i KR som tidligere har støttet Modell 1 har subsidiært valgt å støtte modell 2 for om 
mulig å komme fram til et omforent forslag til kirkelig organisering. 
3 Til pkt. 10 vil Kirkesjefen bemerke at det i dag er begrenset sammenheng mellom menighetsråd, kirkelig 
fellesråd og bispedømmeråd. Soknets organer har følgelig svak representasjon i Kirkemøtet. Blant annet har 
Asker kirkelige fellesråd i sin høringsuttalelse pekt på at slik sammenheng ville styrke det kirkelige demokratiet 
og samvirket mellom de ulike rådene. 
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Sak 065/22 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. Feltarbeidets nye bygg på Askerholmen formelt åpnet 22. august
f. Markering 29. august av at nytt driftsbygg ved Asker kirkegård er tatt i bruk
g. Invitasjon til felles møte for menighetsråd 11. oktober 2022 kl. 1800 i Vardåsen kirke. Se 

vedlegg.
h. Henvendelse fra Asker sentrumsforening til Asker kommune om å flytte Gatekapellet bort 

fra sentrum. Se vedlegg.
i. […]

Forslag til vedtak 

Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsene til orientering. 

016



Menighetsrådenes årlige fellesmøte 2022
Direktør i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum: 

Rapport fra Kirkemøtet 2022 

Fagdirektør Ingrid Staurheim, KA: Kirkebygg og identitet 

Bevertning  

Musikalske innslag  

Leder av fellesrådet, Nils Inge Haus: Innledning til refleksjon 

Menighetsrådene reflekterer: hvordan gjør vi vår 

menighet levende, nær og tilgjengelig – og hvordan forbereder 

neste års kirkevalg?     

Prost Øyvind Stabrun: Ord for natten 

Fellesmøte for alle 
menighetsråd i Asker 

Tirsdag 11. oktober kl. 1800-2130 
på Askertun ved Asker kirke 

Faste medlemmer og varamedlemmer:  
Meld deg på til daglig leder i din menighet nå! 

Asker kirkelige fellesråd 
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 Asker kirkelige fellesråd 

 Kirkelia 5 

1384 Asker 
Telefon 66 75 40 90 

post.asker@kirken.no 

Org.nr. 976 986 466 
Bank: 8380 08 75970 

Direktør Ragnar Sand Fuglum 

Asker kommune 

Asker, 22.8.2022 

Gatekapellet på Bakerløkka 

I e-post til Asker kommune 16.8.2022 skriver sentrumsleder Janniche Bjørge Nilsen i Asker 

sentrum at Gatekapellet blir brukt som et oppholdssted for de som ikke har noen andre steder 

å være. Hun skriver blant annet at «huset blir brukt til drikking og høylytt prat noe som kan 

være skremmende for både barn og unge som oppholder seg i sentrum». Bjørge Nilsen mener 

at Gatekapellet ikke fungerer som det skal, og at «Vi har ett ønske om at kapellet bør flyttes til 

et annet sted enn midt i sentrum hvor barn ferdes daglig» 

Asker kirkelige fellesråd tar selvsagt henvendelsen rettet til Asker kommune på stort alvor, og 

snakker gjerne med sentrumsforeningen og andre om Gatekapellets rolle i Asker, og hvordan 

det kan fungere best mulig etter sin hensikt. 

Historien 

Gatekapellet ble bygget i 2006 som et stille rom for alle som ferdes i sentrum. 25.10.2017 ble 

kapellet flyttet på grunn av utbyggingen av tomten den stod på. Da skrev en av Askers 

famtredende politikere på sosiale medier: «Mange vil savne dette rommet i travelheten ellers». 

13.10.2018 ble Gatekapellet så åpnet på nytt av ordfører Lene Conradi, etter en enstemmig 

beslutning i formannskapet om plasseringen på Bakerløkka. Se bildeserier, Asker sentrum | 

Nyåpning av Gatekapellet på Bakerløkka i Asker (budstikka.no). Allerede den gangen var 

imidlertid handelstandsforeningen skeptisk til plasseringen av kapellet. Se Asker, Asker 

sentrum | Ønsker ikke brukere av gatekapellet i Asker sentrum (budstikka.no)  

27.1.2019 skriver Budstikka på nytt om Gatekapellets nye plassering og at dette fungerer etter 

sin hensikt. Se nyheter, gatekapell | Gatekapell-skepsis gjort til skamme: Blir brukt av «alle» 

(budstikka.no) 

Dagens bruk 

Gatekapellet er for alle – slik sentrum i Asker er det. Gatekapellet er likevel ikke ment som et 

værested, men som et stille rom som alle kan oppsøke når de går over Bakerløkka eller 

kjenner behov for skjermet øyeblikk. For mennesker som har behov for et sted å være, er 

Varmestua, Elveplassen midlertidig botilbud og Nødovernattingen åpent hver dag hele året. 

Kirkens feltarbeid har i sommer flyttet hele denne virksomheten fra Elvely. Men at Bakerløkka 

og Gatekapellet tidvis også blir benyttet av Varmestuas gjester er selvsagt naturlig – alle 

ferdes i Asker sentrum.  

Vi vil imidlertid understreke at det ikke er noen grunn til å tro rusmiddelbrukere, bostedsløse 

og andre med spesielle behov vil bli borte selv om Gatekapellet skulle bli det. De vil bli 

værende i Asker sentrum. 

Vedlegg AKF 65 h/22
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https://www.budstikka.no/bildeserier/asker-sentrum/kirken-i-asker-og-barum/nyapning-av-gatekapellet-pa-bakerlokka-i-asker/g/5-55-739815
https://www.budstikka.no/bildeserier/asker-sentrum/kirken-i-asker-og-barum/nyapning-av-gatekapellet-pa-bakerlokka-i-asker/g/5-55-739815
https://www.budstikka.no/asker/asker-sentrum/tandberg-eiendom/onsker-ikke-brukere-av-gatekapellet-i-asker-sentrum/s/5-55-727809
https://www.budstikka.no/asker/asker-sentrum/tandberg-eiendom/onsker-ikke-brukere-av-gatekapellet-i-asker-sentrum/s/5-55-727809
https://www.budstikka.no/gatekapell-skepsis-gjort-til-skamme-blir-brukt-av-alle/s/5-55-795853
https://www.budstikka.no/gatekapell-skepsis-gjort-til-skamme-blir-brukt-av-alle/s/5-55-795853


 
          Asker kirkelige fellesråd 
 

 

 Kirkelia 5 

1384 Asker 
Telefon 66 75 40 90 

post.asker@kirken.no 

Org.nr. 976 986 466 
Bank: 8380 08 75970 

Bruk og tilsyn  

Ansatte og frivillige i Asker kirkelige fellesråd har daglig tilsyn med Gatekapellet, både for å 

holde det ryddig og fylle opp med lys. Det stille rommet blir hver dag benyttet av et stort antall 

mennesker som ønsker å tenne et lys i stillhet. 

Gatepresten i Asker har daglig tilsyn med kapellet og møter mennesker både i og rundt 

kapellet. Hver onsdag er det morgenbønn ved prestene i Asker, og i advent er det faste 

arrangementer i regi av Asker kirkelige fellesråd. Arbeidstiltaket i Kirkens feltarbeid tar seg av 

renhold og mindre reparasjoner. 

Hvordan kan vi sammen videreutvikle Gatekapellet? 

Varmestua har i sommer måttet holde stengt i to uker på grunn av flytting. Flyttingen kan i 

sommer ha bidratt til at beboere på Elveplassen midlertidig botilbud og gjestene på Varmestua 

har søkt mer mot sentrum. Varmestua er nå åpen igjen, og vil utover høsten stabilisere driften 

i nytt bygg. Da vil vi også kunne gjenoppta vanlig tilsyn og tilstedeværelse i Gatekapellet. 

Den formelle åpningen av feltarbeidets nybygg på Askerholmen skjedde for øvrig ved ordfører 

Lene Conradi tidligere i dag – 22.8.2022. 

Som sagt innledningsvis tar Asker kirkelige fellesråd selvsagt handelstandsforeningens 

bekymring på alvor, og samarbeider gjerne med alle gode krefter for at Asker sentrum skal bli 

et trygt og godt sted å være for alle. 

Gatekapellet vil i høst bli pusset opp for fortsatt være et arkitektonisk smykke på Bakerløkka 

og være innbydende for alle. Vi vil inntil videre også øke tilsynet med bygget. Men ikke minst 

ønsker vi en dialog med Asker sentrum og andre om hvordan vi kan utvikle Gatekapellet 

videre i tråd med hensikten: Kan vi ved hjelp av flere frivillige, og ved øke aktiviteten i og ved 

bygget gjør det enda mer tilgjengelig for alle? Det kan for eksempel skje ved 

kulturarrangementer, slik som intimkonserter, små kunstutstillinger og ved å innlemme kapellet 

i større begivenheter hvor hele Bakerløkka er i bruk.  

Asker kirkelige fellesråd vil med det første ta initiativ til et møte om dette, sammen med Asker 

kommune, Asker sentrum og eventuelle andre aktører. 

 

Vennlig hilsen  

 

John Grimsby (sign.) 

Kirkesjef       
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Sak 066/2022 Eventuelt 

Ingen saker forhåndsmeldt. 
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Sak 84/2021 Avgifter og priser for gravferds- og kirkegårdstjenester i Asker 2023 
Saksforberedere: Else Teige, Even Frogh og John Grimsby 
 
Se sak 084/21 – med utredning om kremasjonsavgift og sak 025/22 med fellesrådets 
høringsinnspill til kommuneplanens arealdel.  
 
Avgifter for bruk av gravkapell, anonym minnelund, navnet minnelund, urnevegg, kremasjon 
og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra gravplassmyndigheten 
(gravplassloven § 21). De kirkelige fellesrådene fastsetter øvrige avgifter knyttet til gravferd 
og kirkegårdstjenester, men kommunen tar med prisene i sin administrative og politiske 
behandling, fordi kommunen er pålagt å tilby flere av tjenestene. 
 
Kirkesjefens forslag til priser er beregnet med deflator på 3,1 %, i tråd med forslag til 
handlingsplan (HP) for Asker kommune 2023. Se vedlegg. 
 
All brukerbetaling for 2023 er kun justert med nevnte deflator på 3,1 %.  
 
Kremasjonsavgift 
 
Kommunedirektøren vil i løpet av 4. kvartal 2022 legge frem sak for Hovedutvalg for 
medborgerskap og Formannskapet med anbefalinger for videre arbeid med gravlegging ved 
bruk av kremasjon og vurderinger av behov eget krematorium. 
 
Forholdet mellom kiste- og urnebegravelser i Asker er relativt uendret i 2021 fra tidligere år, 
selv om trenden over tid viser en dreining mot flere urnegraver. Av det samlede antallet 
gravferder i 2021 ble 432 gravlagt i urne. Det gir en samlet kremasjonsprosent i Asker på 
73,6. 
 
Asker kirkelige fellesråd gav i sin oversendelse til Asker kommune i 2021 en utførlig 
bakgrunn for forholdet mellom kommunal kremasjonsavgift og faktiske kostnader. Dette ble 
fulgt opp i fellesrådets høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel. Kremasjonsavgiften i 
Asker for 2022 ble deretter fastsatt av kommunestyret til kr. 2 200.  
 
Asker kirkelige fellesråd betaler i 2022 kr. 6 225 per kremasjon til Bærum kommune. 
Fellesrådets merkostnad blir dekket av Asker kommune. Med tanke på den forestående 
saken i Asker kommunestyrer, foreslår kirkesjefen at Asker kirkelige fellesråd kun foreslår 
deflatorjustert kommunal kremasjonsavgift i 2022. Denne vil da bli kr. 2 270. 
 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd viderefører i 2023 brukerbetalinger og avgifter knyttet til gravferd og 
kirkegårdstjenester på samme nivå som i 2022, justert med deflator på 3,1 %.  
 
For bruk av gravkapell, anonym minnelund, navnet minnelund, urnevegg, kremasjon og feste 
av grav foreslår Asker kirkelig fellesråd for Asker kommune å videreføre fra 2022 samme 
avgifter i 2023, justert med deflator på 3,1 %.  
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Deflator 3,1 %
Gravferds- og kirkegårdstjenester hvor avgifter vedtas 
av Asker kommune
Kr. 2022 2023 Fra dato
Kremasjon innenbygdsboende 2 200 2 270 01.01.2023
Festeavgift per grav per år 320 330 01.01.2023
*Opprettelse av plass i navnet minnelund 1 980 2 040 02.01.2022
Leie av gravkapell/kirke for utebygdsboende 1 740 1 795 01.01.2023

Gravferds- og kirkegårdstjenester hvor avgifter og priser 
vedtas av Asker kirkelige fellesråd 
Kr. 2022 2023 Fra dato
*Kistebegravelse utenbygdsboende 6 090 6 280 01.01.2023
*Urnenedsettelse utenbygdsboende 1 590 1 640 01.01.2023
Leie av organist for utebygdsboende 1 350 Sjekker 01.01.2023
Leie av båremottak for seremoni for utenbygdsboende 560 580 01.01.2023
Forsendelse av urne 330 340 01.01.2023
*Kors 435 450 01.01.2023
*Ventetegn 600 620 01.01.2023
*Planting, vanning og stell av grav (ulike tilbud) 1 090 1 125 01.01.2023
*Høstplanting (Calluna) pr. stk. 135 140 01.01.2023
*Krans til allehelgensdag 230 240 01.01.2023
*Krans til jul 230 240 01.01.2023
*Plantekasse (40-50 og 60 cm) 1 350 1 395 01.01.2023
*Plantekasse 80 cm 1 630 1 680 01.01.2023
*Montering av plantekasse 540 560 01.01.2023
*Bytte jord og veke til privat plantekasse 230 240 01.01.2023
*Jord til plantekasse pr. sekk 115 120 01.01.2023
*Gravminne til enkel urnegrav ferdig montert 4 080 4 210 01.01.2023
*Oppsetting av støtte 850 880 01.01.2023
*Oppretting av støtte - omfattende 850 880 01.01.2023
*Oppretting av støtte - mindre omfattende 445 460 01.01.2023
*Bolting 660 680 01.01.2023
*Anleggskostnader for tilrettelagt grav for utenbygdsboende 

(til den anktuelle gravferdsforvaltning) 40 400 41 655 01.01.2023
Honorar til prest ved begravelse/bisettelse av 
utenbygdsboende 3 470 Sjekker 01.01.2023
* Inkl. mva

TJENESTEOMRÅDE MEDBORGERSKAP
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