
 

 

Protokoll fra møte i Asker kirkelige fellesråd (AKF) 

Møtedato: Lørdag 12.09.2020 

Tid: Kl. 09:00 – 12:00  

Sted Holmsbu badehotell 

 

Til Medlemmer av Asker kirkelige fellesråd 

Tilstede:  Fra menighetsrådene:  

Cecilie Vivette Arnet (Asker), Ragnhild Øvland Tjelle (Heggedal), Morten Sandnes (Nordre Hurum),  
Nils Inge Haus (Vardåsen), Åge Rasmussen (Røyken), Cathrine Jensen (Holmen), 

Kommunens representant: Lasse Narjord Thune 

Fra administrasjonen:  

John Grimsby (kirkesjef), Else Teige (økonomisjef), Maud Berntsen (personalsjef) 

 Referent: Øyvor Sekkelsten 

Forfall: Hallvar Gisle Hognestad (Heggedal), Hege Merete Andersen (Søndre Hurum), Alise Narjord Thue 
(Slemmestad og Nærsnes), Guro Høgeli Sjåfjell (Åros), John Kristian Stranden (Østenstad), Tor 
Øystein Vaaland (prost) 

 

Programmet for Asker kirkelige fellesråds seminar 11.– 12. september 2020.   

Fredag 11. september  

1900  Kunst- og kulturprogram i Holmsbu kirke  

2030  Felles middag og uformelle samtaler på hotellet.  

Lørdag 12. september  

Fra 0800  Frokost  

0900  Fellesrådets møte  

1200  Lunsj, og deretter avreise.  

 

Ord for dagen ved John Grimsby  

Saksliste 

Sak 64/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 65/20 Godkjenning av protokoll fra møte 25.8. 

Sak 66/20 Beredskapsplan for kirkelig fellesråd og menighetsråd i Asker – 1. gangsbehandling  

Sak 67/20 Fordeling av trosopplæringsmidler  

Sak […] Valg av kandidater til Sameiestyre i Teglen, Spikkestad kirke og kultursenter. Utsatt til 16.9. 

Sak 68/20 Andre orienteringssaker 

a. Program for felles møte i Røyken middelalderkirke og Røyken menighetshus 16.9. kl. 1900 

  

Sak 69/20 Eventuelt 
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Sak 64/2020   

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Se saksliste. 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Sak 65/2020  

Godkjenning av protokoll fra møtet 25.8. 

Protokoll fra Asker kirkelige fellesråd 25. august 2020 er publisert på Asker kirkelige fellesråds nettsider.  

Det er ikke mottatt kommentarer til protokollen. Møteboken er i henhold til rutine (sak AKF 02/2020) derfor å betrakte som 
godkjent. 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd godkjenner møtebok fra 25.8.2020. 

 

Sak 66/2020  

Beredskapsplan for kirkelig fellesråd og menighetsråd i Asker – 1. gangsbehandling 

Kirkesjefen presenterte innledningsvis i møtet beredskapsfeltet og utkast til beredsskapsplan for fellesråd og menighetsråd i 
Asker. Deler av presentasjonen følger protokollen som vedlegg. 

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

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

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

Utkastet som blir lagt fram for fellesrådet har to deler: 

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

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

Etter presentasjonen, var det en kort lesepause for at fellesrådets medlemmer skal danne seg et førsteinntrykk av utkastet. 
Deretter følger en innledende samtale om beredskaps- og sikkerhetsarbeid i fellesråd og menigheter.  

Fellesrådets arbeidsutvalg har gitt tilslutning til slik skisse til prosess for det videre arbeidet med planen: 

12.9. AKF - 1. gang 
16.9. AKF - 2. gang: Utsendelse til menighetsrådene, med frist for tilbakemelding 13.11.   
[…] Forankring hos tillitsvalgte 
[…] Forankring i AMU 
[…] Asker kommune: kommunikasjon, samvirke og avtaler  
[…] Dialog om myndighetsområder og samvirke mellom arbeidsgiverlinjene (KR/KA: mal for gjensidighetsavtaler) 
24.11  AKF – 3. gang (vedtak) 
15.6.  AKF Neste revisjon av beredskapsplan 
 

https://kirken.no/globalassets/fellesrad/asker/dokumenter/2020%20protokoller%20akf/25.08.2020%20protokoll%20asker%20kirkelige%20fellesr%C3%A5d.pdf
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Fra møtet 

Fellesrådet hadde en innledende samtale om beredskap i fellesråd og menighetsråd i Asker. Fellesrådet hav uttrykk for 
anerkjennelse og støtte til arbeidet, og understreket blatn behovet for eierskap til beredkspasplanen og lokale vurderinger 
og rutineri menighetene og enheten. Kirkesjefen bekreftet at innspillene vil bli tatt hensyn til i utsendelse av neste interne 
arbeidsdokument til utsendeelse før annengangsbehandling i fellesrådet 16.9. 
 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd ber kirkesjefen fortsetter arbeidet med beredskapsplan for fellesråd og menigheter. 

Fellesrådet ber om å få ny intern versjon til annengangs behandling i møtet 16.9, med hensyn til de kommentaer som 
framkom i møtet. Fellesrådet ønsker deretter å sende ut forslaget til høring i tråd med arbeidsutvalgets forslag.  

 

Sak 67/2020  

Fordeling av trosopplæringsmidler 

Saksforbereder: Maud Berntsen og Else Teige 

Bakgrunn 

Oslo bispedømmeråd tildeler midler til gjennomføring av trosopplæring i Den norske kirke for aldersgruppen 0-18 år. 
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 2020 er Asker kirkelige fellesråd tildelt kr. 5.652.000 i midler til gjennomføring av trosopplæring i alle menigheter i Asker 
prosti. Midlene er basert på tildelingene som er avtalt for hver menighet, og skal dekke 7,1 stillinger. Det er lagt til grunn er 
en lønnskostnad inkl. sosiale utgifter på kr. 650.000 per stilling, samt 5 % administrasjonskostad til AKF. Resterende del av 
midlene går til fordeling til menighetenes øvrige driftskostnader relatert til trosopplæring. Det er denne resterende delen på 
kr. 754 000 AKF skal ta stilling til. 

Fordeling etter tilskuddsbrev fra Oslo bispedømme. 

Tabellen viser hva den enkelte menighet får til fordeling til lønnskostnad og driftskostnader, dersom man legger tildelingen 
fra Oslo bispedømme til grunn. 

    Total  Kostnadsfordeling 

MENIGHET Stilling tildeling Lønnskost Adm. Driftskostn. 

Asker 1,0 831 000 650 000 41 550 139 450 

Heggedal 0,6 492 000 390 000 24 600 77 400 

Holmen 1,0 877 000 650 000 43 850 183 150 

S N Hurum 0,7 560 000 455 000 28 000 77 000 

S&N, R og Å  2,0 1 395 000 1 300 000 69 750 25 250 

Vardåsen 0,8 643 000 520 000 32 150 90 850 

Østenstad 1,0 854 000 650 000 42 700 161 300 

SUM TOTALT 7,1 5 652 000 4 615 000 282 600 754 400 

 

Av tabellen ser vi at det er store ulikheter i fordeling av midlene til driftskostnader basert på denne fordelingsnøkkelen. For 
eksempel ser vi at Slemmestad og Nærsnes, Åros og Røyken etter denne beregningen får et betydelige lavere beløp til 
dekning av driftskostnader enn de øvrige menighetene. 

Solidarisk fordeling 

I gamle Asker har midlene til trosopplæring tidligere vært fordelt solidarisk mellom menighetene, etter antall medlemmer i 
aldersgruppen. Dette for å få en jevnere fordeling av midlene til dekning av driftskostnader utover lønn og 
admiistrasjonskostnader. Forutsetter fellesrådet en slik videreføring av praksis i nye Asker, vil fordelingen se slik ut: 
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  Medl.     Total  Kostnadsfordeling 

MENIGHET 0-18 år Prosent Stilling Tildeling Lønnskost Adm. Driftskostn. 

Asker 2 277 15 % 1,0 803 217 650 000 41 550 111 667 

Heggedal 1 103 7 % 0,6 468 692 390 000 24 600 54 092 

Holmen 3 050 20 % 1,0 843 426 650 000 43 850 149 576 

S N Hurum 1 351 9 % 0,7 549 255 455 000 28 000 66 255 

S&N, R og Å   3 976 26 % 2,0 1 564 738 1 300 000 69 750 194 988 

Vardåsen 1 150 7 % 0,8 608 547 520 000 32 150 56 397 

Østenstad 2 476 16 % 1,0 814 126 650 000 42 700 121 426 

SUM TOTALT 15 383 100 % 7,1 5 652 000 4 615 000 282 600 754 400 

 

Av tabellen ser vi at etter at lønnsmidler og administrasjonskostnader er fordelt, er resterende midler til øvrige 
driftskostnader kr. 754.400 fordelt solidarisk etter medlemstall. Vi får dermed en jevnere fordeling mellom menighetene. 

 

Vedtak 

a. Asker kirkelige fellesråd tar orienteringen til etterretning.  

b. Fellesrådet viderefører for 2020 en solidarisk fordeling av kr. 754 000 til trosopplæring. Dette innebærer at etter at 
midler til lønn- og administrasjonskostnader er fordelt, vil resterende midler til driftsutgifter bli fordelt etter 
medlemstall i aldersgruppen.  

 

Sak 68/2020 

Andre orienteringssaker 

c. Program for felles møte 16.9. i Røyken middelalderkirke kl. 18:00 og Røyken menighetshus kl.. 19  

d. Det ble i forlengelse av fellesrådets møte 25.8. bedt om en kort orientering krkelig organisering. Kirkesjefen viste til 
sak 56/20 og opplyste oat den nye trosopplæringsloven fra 1.1.2021 vil erstatte dagens kirkelov. Kirkemøtet har 
som midlertig kirkeordning besluttet i all hovedsak å videreføre dagens ordninger, fram til Kirkemøtet tidligst i 2023 
kan vedta ny organisering av Den norske kirke. Kirkerådet planlegger i 2021 å sende ut på høring forslag til ny 
kirkeordning, blant annet med forslag til én arbeidsgiverlinje. 

e. AKF skal i møte 16.9. oppnevne kandidatert til landsråd i Arbeidsgiverorgansiasjonen for kirkelige virksomheter 
(KA)  

 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning. 
 

Sak 69/2020 

Eventuelt 

Ingen saker 


