
 

 

Protokoll fra møte i Asker kirkelige fellesråd (AKF) 

Møtedato: Lørdag 12.09.2020 

Tid: Kl. 18:00 – 21:00  

Sted Røyken middelalderkirke og Røyken menighetshus 

 

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), John Kristian 
Stranden (Østenstad), Hege Merete Andersen (Søndre Hurum), Alise Narjord Thue (Slemmestad og 
Nærsnes) 

Prost: Tor Øystein Vaaland (prost) var med på første del av møtet 

Kommunens representant: Lasse Narjord Thune 

Fra administrasjonen:  

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

Andre: Geir Erik Bardalens, Anniken Mjøen Haraldsen, Terje Ingebrigtsen, Marte Fjøse 

 Referent: Øyvor Sekkelsten 

Forfall Hallvar Gisle Hognestad (Heggedal), Guro Høgeli Sjåfjell (Åros) 
 

Saksliste 

Sak 70/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 71/20 Rehabilitering av Røyken middelalderkirke (felles med bygningsutvalget): Innledning ved faglig leder i 

Castor kompetanse, Geir Erik Bardalen 

Sak 72/20 Status for vedlikehold og nye tiltak i øvrige kirkelige bygg 

Sak 73/20 Godkjenning av protokoll fra 12.9. 

Sak 74/20 Beredskapsplan for kirkelig fellesråd og menighetsråd i Asker – 2. gangsbehandling  

Sak 75/20 Oppnevnelse av kandidater til Sameiestyret i Teglen  

Sak 76/20 Oppnevnelse av kandidater til Landsråd i Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter 
(KA) 

Sak 77/20 Kommunedirektørens budsjettforslag for 2021 og videre budsjettprosess 

Sak 78/20 Andre orienteringssaker 

a. Presentasjon av Røyken menighetshus (ved innledningen til møtet)  
b. Presentasjon av ny rådgiver/prosjektleder kirkebygg, Marte Fjøse  
c. Nytt fra menighetsrådene  
d. Program for fellesmøte for menighetsrådene onsdag 7. oktober kl. 1800-2100 i Vardåsen 

kirke  
e. Nytt fra prosten  
f. Nytt fra kommunens representant  
g. Forberedelser for advent og jul i ny normalsituasjon  
h. Ny driftsbygning Asker kirkegård  
i. Tema for Styringsgruppe for kirkesaker 6.10.  
j. AKF og Oslo bispedømmeråd: Ledige stillinger og tilsettinger  

k. AKF Seminar: Forslag om 11.-12.6.2021, og at ordinært møte 15.6.2021 utgår.  
Sak 79/20 Eventuelt 
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Sak 70/2020   

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Se saksliste. 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Sak 71/2020  

Rehabilitering av Røyken middelalderkirke (felles med bygningsutvalget): Innledning ved faglig leder i Castor 

kompetanse, Geir Erik Bardalen 

Møtet var felles for fellesrådets bygningsutvalg (AKF BU) og fellesrådet. 

Det ble i møtet bli redegjort for status og videre plan for rehabiliteringen for Røyken middelalderkirke. Faglig leder i Castor 
kompetanse, Geir Erik Bardalen redegjorde for arbeidet som er gjort og for planene videre 

 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning. 

 

Sak 72/2020  

Status for vedlikehold og nye tiltak i øvrige kirkelige bygg 

Fellesrådets Bygningsutvalg har gjennomgått plan for budsjett, tiltak og regnskap i sine møter 1.9. og 16.9.  

Se vedlegg fra interne oversikter over vedlikehold og investeringer per 10.9.2020. Øremerkede tiltak og egne prosjekter, slik 
som rehabilitering av Hurum, Røyken, Asker og Holmsbu kirker, samt kirkegårder og maskiner er registrert på andre 
oversikter.  

Fellesrådet fikk i møtet en gjennomgang av status for de enkelte kirkebyggene, for de videre planene, og for bruk av 
kommunale tiltaksmidler og søknad om nye statlige midler. 

 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning. 

 

Sak 73/2020  

Godkjenning av protokoll fra møtet 12.09. 

Link her 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 12.9.2020. 

 

  

https://kirken.no/globalassets/fellesrad/asker/dokumenter/2020%20protokoller%20akf/25.08.2020%20protokoll%20asker%20kirkelige%20fellesr%C3%A5d.pdf
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Sak 74/2020  

Beredskapsplan for kirkelig fellesråd og menighetsråd i Asker – 2. gangsbehandling 

Se AKF Sak 66/20 

Utkast til felles beredskapsplan for fellesråd og menighetsråd i Asker ble innledningsvis diskutert første gang i fellesrådets 
møte 12.9. En nytt internt arbeidsdokument følger vedlagt til 2. gangsbehandling i fellesrådets møte 16.9.  

Vær oppmerksom på at dokumentet inneholder 62 siden, slik at det ikke blir skrevet ut i vanvare.  

Bakgrunn 

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

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

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. 

 

Prosess 

Fellesrådet gav i møte 12.9. tilsutning til slik skisse til prosess for det videre arbeidet med planen: 

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 

 

Vedtak 

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

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

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

d. Fellesrådet ber om å få forslag til beredskapsplan og gjensidighetsavtaler lagt fram til ny behandling i sitt møte 
24.11.2020. 

.  

https://www.ka.no/organisasjon/beredskap
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Sak 75/2020  

Oppnevnelse av kandidater til Sameiestyret i Teglen 

Bakgrunn 

Teglen, Spikkestad kirke og kultursenter er et sameie mellom kirke og kommune. Sameiestyret har det siste året hatt 
beskjeden aktivitet, og behøver fornyelse.  

Kirke og kommuner har to styremedlemmer hver i styret. Åge Rasmussen er i dag kommunens vararepresentant i styret. 
Han har sagt seg villig til å stille som kirkens kandidat til rollen som styreleder. Som kirkens andre representant har 
økonomisjef Else Teige sagt seg villig.  

 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd ber kirkesjefen forankre i Røyken menighetsråd fellesrådets forslag til oppnevnelse av slike 
kandidater til årsmøtet i Sameiet Teglen: 

Fellesrådets medlem Åge Rasmussen (leder), med fellesrådets medlem og medlem av Asker kommunestyre Cathrine 
Jensen som vararepresentant for Åge Rasmussen 

Økonomisjef Else Teige, med kirkesjef John Grimsby som vararepresentant for Else Teige  

 

Sak 76/2020  

Oppnevnelse av kandidater til Landsråd i Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA) 

Bakgrunn 

Ellen Hagemo har sittet som representant fra AKF i Landrådet for Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter 
(KA). Hun sitter nå i nominasjonskomiteen og skal finne forslag til representasjon fra AKF for perioden 2021-2025. Dette blir 
en usedvalig spennende periode, blant annet med arbeidsgiverpolitikk og prosess fram mot ny kirkeordning.  

Det er ikke uvanlig at leder og nestleder av fellesrådet blir nominert, men det er heller ikke en selvførlge. I fellesrådets møte 
12.9. ble følgende navn trukket fram: 

• Alise Narjord Thue (medlem av fellesrådets arbeidsutvalg) 

• Morten Sandnes (nestleder av fellesrådet) 

• Cecilie Viviette Arnet (medlem av fellesrådet) 

• Cathrine Jensen (medlem av fellesrådet) 
 

Vedtak 

Til KA sitt Landsråd for 2021-2025 foreslår Asker kirkelige fellesråd som sin representasjon i prioritert rekkefølge: 

1. Alise Narjord Thue (medlem av fellesrådets arbeidsutvalg) 
2. Cecilie Viviette Arnet (medlem av fellesrådet) 
3. Morten Sandnes (nestleder av fellesrådet) 

 
 

Sak 77/2020 

Kommunedirektørens budsjettforslag for 2021 og videre budsjettprosess 

Se Kommunedirektørens budsjettforslag for 2021. Forslaget vil bli lagt fram for Kommunestyret 15.6. 

Det ble i møtet redegjort for høstens budsjettprosess i Asker kommune og hvordan fellesrådet kan sikre dialogen med 
politikere og administrasjon om begrunnede og tilstrekkelige rammer for virksomheten i 2021.   

 

 

https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/handlingsprogram/budsjettprosessen/
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Fra møtet 

Det ble stilt spørsmål om den nye trossamfunnsloven er tatt hensyn til i kommunens budsjett i budsjettet. Kirkesjefen ble 
bedt om å følge opp kommunen på dette punktet. Lovpålagte tjenester må dekkes. Det er et hovedmål for fellesrådet å 
opprettholde tilstrekkelige tilskudd til å videreføre aktiviteten. 

 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd tar orienteringen til etterretning.  

 

Sak 78/2020 

Andre orienteringssaker 

a. Presentasjon av Røyken menighetshus (ved innledningen til møtet)  v/Anniken Mjøen Haraldsen og Terje 
Ingebrigtsen 

b. Presentasjon av ny rådgiver/prosjektleder kirkebygg, Marte Fjøse  
c. Nytt fra menighetsrådene  
d. Program for fellesmøte for menighetsrådene onsdag 7. oktober kl. 1800-2100 i Vardåsen kirke  
e. Nytt fra prosten  
f. Nytt fra kommunens representant  
g. Forberedelser for advent og jul i ny normalsituasjon  
h. Ny driftsbygning Asker kirkegård  
i. Tema for Styringsgruppe for kirkesaker 6.10.  
j. AKF og Oslo bispedømmeråd: Ledige stillinger og tilsettinger  
k. AKF Seminar: Forslag om 11.-12.6.2021, og at ordinært møte 15.6.2021 utgår. 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning. 
 

Sak 79/2020 

Eventuelt 

Ingen saker 


