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Sak 34/2020 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Se saksliste. 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste. 

Sak 35/2020 

Godkjenning av protokoll 

Protokoll for Asker kirkelige fellesråds møte 30.3.2020 er publisert på Asker kirkelige fellesråds nettsider: 

https://kirken.no/globalassets/fellesrad/asker/dokumenter/2020%20protokoller%20akf/30.03.2020%20protokoll%20asker%2
0kirkelige%20fellesråd.pdf  

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 30.3.2020. 

Sak 36/2020 

Kirken i Asker – status for beredskap, smittevern og tilpasset aktivitet 

Saksforberedelse: Kirkesjef John Grimsby og prost Tor Øystein Vaaland 

Vi er glade for å kunne formidle godt nytt i disse krevende tider! Vi åpner gradvis – og med varsomhet. Men vi åpner opp. Vi 
viser til fortløpende informasjon på nettsidene til Asker kirkelige fellesråd og Den norske kirke. 

Som vedlegg følger siste informasjon fra prost og kirkesjef til kirkelige ansatte og menighetsråd, datert 7.5. Som følge av 
endring i forskrift er enkelte endringer gjort etter dette.  

Smittevernveilederen for gudstjenester og kirkelige handlinger danner grunnlaget for gradvis gjenåpning av kirkene og 
menighetsarbeidet. Den lokale kirkelige beredskapsgruppen i Asker oppdaterte 8. mai lokal beredskapsplan og anbefalinger 
for den videre opptrappingen. Planen og rådene er avstemt i tråd med informasjon fra Kirkerådet, KA og beredskapsstaben i 
Oslo bispedømme. 

Biskopen i Oslo har tillyst alminnelige gudstjenester fra søndag 24. mai. Antall personer i kirkerommet er inntil 15. juni 
begrenset til det antallet det er plass til med en meters mellomrom, med en øvre grense på 50 pluss medvirkende. De som 
bor sammen, kan sitte sammen på vanlig måte. Det vil også være gudstjenester i noen kirker før 24. mai. Det skjer etter 
avtale mellom prost/kirkesjef og sokneprest/daglig leder.  

Det er også laget veiledere for undervisning og annet barne- og ungdomsarbeid og for sjelesorg og andre én-til-én samtaler 
i Den norske kirke. Prinsippene bygger på smittevernveilederen.  

Ingen kirkelige ansatte i Asker er registrert smittet av Covid-19. 

Blant mange utfordringer har tilpasset gravferdsvirksomhet vært den mest krevende. Underveis har mange sørgende erfart 
at familiemedlemmer og venner ikke har kunnet delta i gravferdene. Vi opplever at kirkelige ansatte i begge linjer har 
samarbeidet og løst utfordringene på en utmerket måte innenfor smittevernregimet.   

https://kirken.no/globalassets/fellesrad/asker/dokumenter/2020%20protokoller%20akf/30.03.2020%20protokoll%20asker%20kirkelige%20fellesr%C3%A5d.pdf
https://kirken.no/globalassets/fellesrad/asker/dokumenter/2020%20protokoller%20akf/30.03.2020%20protokoll%20asker%20kirkelige%20fellesr%C3%A5d.pdf
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/askerfellesrad
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/
https://www.ka.no/_service/300851/download/id/506106/name/Smittevernveileder+for+Den+norske+kirke+pr+050520.pdf
https://www.ka.no/sak/article/1552796
https://www.ka.no/sak/article/1553353
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Kirkens feltarbeid i Asker har holdt delvis åpent gjennom hele perioden. Allerede siden uken etter koronautbruddet, har 
feltarbeidet, i samarbeid Asker Røde kors og Asker kommune, tatt ansvar for matutdeling til inntil 75 enkeltpersoner og 
familier. 

Menighetsbarnehagene åpnet som foreskrevet 22. april. 

Lokal kirkelig beredskapsgruppe i Asker har bestått av kirkesjef, prost, personalsjef, leder for fellestjenester og 
stedfortredende prost. 

I Oslo bispedømme satte stiftsdirektøren kirkelig beredskapsstab 6. mars. Oslo biskop har også hatt utvidede ledermøter 
med proster, kirkeverger og fellesrådenes personalsjefer. Det har i tillegg vært en nasjonal kirkelig beredskapsledelse. 

Som følge av en dialog om beredskapsorganiseringen i Asker, viste stiftsdirektøren i e-post 26. mars til en avtale av 
4.2.2015 mellom kirkesjefen i daværende Asker kirkelige fellesråd, prosten i Asker og stiftsdirektøren. Avtalen omhandler 
organisering når Oslo bispedømme setter beredskapsstab, og gir prosten fullmakter til å kalle ut og benytte personell under 
kirkelig fellesråd når bispedømmet har satt beredskapsstab.  

Etter samtaler mellom kirkesjef, fellesrådets leder, stiftsdirektør og prost, ble det avtalt at Asker skulle fortsette lokal 
organisering som ellers, med vekt på samvirke, i tråd med «Asker-modellen». Kirkesjef og prost har i hele perioden 
samarbeidet om å lede det kirkelige beredskapsarbeidet i Asker.   

Ansvarsforholdet mellom linjene i en krisesituasjon vil bli vurdert i senere felles evalueringer av kirkelige beredskapsplaner. 

Vi planlegger å avvikle lokal kirkelig beredskapsstab i møte mandag 18. mai, mens det i Oslo bispedømme planlegges å 
avvikle kirkelig beredskapsstab 6. juni. 

Når kirkene nå åpnes opp, skal vi ikke og vil ikke, åpne alt samtidig. Å åpne betyr heller ikke å gjøre alt som før. Prost og 
kirkesjef har i tråd med den nasjonale kirkens råd anbefalt menighetene å prioritere gudstjenester og kirkelige handlinger, 
diakoni, konfirmanter og det øvrige barne- og ungdomsarbeidet.  

Og: vi skal fortsette å bruke nettet! Se sak 37/2020 om Askerkirken og menighetene på Facebook. 

Fra møtet 
Menighetsrådene i Asker har i tråd med fellesrådets anbefalinger avlyst alle konfirmantleire, bortsett fra i Holmen (Senere 
tillegg: Denne ble besluttet avlyst av HMR 19.5.) 
Det ble pekt på at smittevernreglene er i endring, og at det etter planen vil bli åpnet for inntil 200 mennesker i juni. Det ble 
stilt spørsmål om hvordan fellesrådet skal tilrettelegge for endringene. Administrasjonen svarte at menighetsrådene skal 
legge til grunn de nasjonale veilederne for smittevern, og at fellesrådet i forlengelse av sitt arbeidsgiveransvar har ansvar 
for HMS-tiltak og opplæring av ansatte, i tillegg til å formidle informasjon og gir råd til menighetene. Menighetsrådene har 
selv ansvaret for at alle arrangementer skjer i tråd med reglene for smittevern. Det ble også pekt på sammenhengen 
mellom tiltak for smittevern og omdømme:  hvordan menigheter og enheter håndterer og kommuniserer retningslinjene for 
smittevern påvirker i stor grad kirkens og lokalmenighetens omdømme i Askersamfunnet. 

Det ble stilt spørsmål om hvordan fellesrådets administrasjon legger til rette for mennesker i de ulike risikogruppene. 
Administrasjonen viste til Folkehelseinstituttets råd og informasjon om risikogrupper og deres pårørende. (Senere tillegg – 
se kopling). Fellesrådet oppfordrer menighetene til å legge til rette for risikogrupper der det er mulig. Menighetene må selv 
vurdere mulighetene for å legge til rette i sine kirkebygg. De som er i risikogruppene må dessuten selv gjøre egne 
vurderinger for hva de finner forsvarlig. 

Vedtak  
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringen til etterretning.  
Fellesrådet gir sin tilslutning til de anbefalte prioriteringene. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/
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Sak 37/2020 

Askerkirken på nett 

Saksbehandler: Jørgen Svartvasmo, leder for Fellestjenester 

Nettsiden 

Vi har brukt nettsiden til fellesrådet som sentral informasjonskanal i hele fasen, og opplever at sidene nå fremstår som 
levende sider med oppdaterte og korrekt informasjon. Vi gjennomførte i vinter et kurs i nettpublisering og registrerer at 
mange medarbeidere i menighetene har brukt denne tiden på å jobbe godt med de lokale nettsidene, slik at vi også disse 
fremstår levende. I tillegg har hele organisasjonen fått mengdetrening og økt kompetanse i nettpublisering. 

Facebook 

Vi startet arbeidet med facebooksiden Den norske kirke i Asker i den innledende fasen av nedstenging under korona-krisen. 
Målet var da å etablere en side der vi kunne spre informasjon til målgruppen som benytter Facebook, og samtidig arbeide 
for å fortsette å levere på levende, nær og tilgjengelig kirke. 

Vi foretok en større evaluering av digital påskefeiring der vi samlet informasjon om aktivitet og erfaringer fra både 
menighetene og på fellesråds- og prostiplan. Statistikken viser at vi hadde forholdsvis bra seertall og god deltakelse på 
digitale plattformer gjennom påske, både gjennom menighetenes produksjoner lokalt og det som ble sendt på 
facebooksiden Den norske kirke i Asker.  

Facebook i påsken 

Gudstjeneste- og andaktsproduksjonene knyttet til påskedagene i Askermenighetene hadde 7.700 unike visninger, med en 
gjennomsnittlig visningstid på over 1 minutt. I snitt var det mer enn 149 ettminuttsvisninger av hvert innslag. 

På prostisiden er det særlig tre musikkinnslag som har fått god oppslutning. Disse tre oppnådde gjennom påsken til 
sammen 20.700 unike visninger, en gjennomsnittlig visningstid på 22 sekunder, men totalt 4.183 ettminuttsvisninger. 

Også menighetene produserte annet innhold gjennom stille uke og påskehøytiden. Syv videoinnlegg fra Vardåsen, Asker og 
Slemmestad oppnådde til sammen over 7.000 unike visninger, gjennomsnittlig visningstid på 27 sekunder og et snitt på 253 
ettminuttsvisninger for hvert innlegg. 

Arbeidet på facebooksiden Den norske kirke i Asker har utviklet seg til å handle om informasjon, deling, innholdsproduksjon 
og kontakt i kommentarfeltet. Vi opplever at vi har greid å etablere både fellesskap, lokal tilhørighet og samtidig profilert 
masse dyktige medarbeidere! 

Tre faser i arbeidet med facebooksiden Den norske kirke i Asker 

1. Fra starten av Korona-krisen og frem til 2. påskedag.

Vi etablerte facebooksiden med et ønske om å spre informasjon og gjøre Den norske kirke i Asker synlig og tilgjengelig 
digitalt. Vi delte innhold fra menighetenes sider og henviste til Den norske kirkes sentrale sider. Vi produserte også mye 
innhold selv og utfordret en del ansatte til å produsere innhold. Det var stort engasjement og svært stor kirkelig aktivitet inn 
mot og gjennom påskehøytiden, med tekst-, bilder-, video- og musikkinnslag, produsert på egne initiativ og ved konkrete 
utfordringer 

2. Perioden etter høytidsdagene og frem til 1. mai

I løpet av påsken opplevde vi at Facebook kanskje ble litt mettet. Facebooksiden ble da driftet videre med litt færre innlegg, 
mer tekst og bilder, særlig ved én sentral medarbeider: sokneprest Marita Bjørke Ådland. 
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3. Fra 1. mai 

For mai og første del av juni er det laget en publiseringsplan for siden, med utgangspunkt i de erfaringer og råd for 
innholdsproduksjon som er kommet opp i evalueringen. Vi har sendt konkrete utfordringer til flere kantorer, diakoner, 
menighetspedagoger og prester. Vi satser på 5 ulike konsepter som vil gå igjen i disse ukene, som alle er korte videoer: 

• Miniandakt 

• Musikkinnslag 

• Refleksjonsinnslag 

• Ord for dagen 

• Søndagsandakt 
I tillegg er det lagt inn en direktestreamet samtale og et eget innslag på 17. mai. 

Ved å arbeide systematisk med enkelte definerte tiltak på sosiale medier ønsker vi å sikre en fortsatt solid aktivitet digitalt 
frem til sommeren, samtidig som vil å finne ett eller flere konsepter som fungerer godt og kan videreutvikles som digitale 
tiltak også i fremtiden. 

Internkommunikasjon 

I tillegg til det store arbeidet med digital tilstedeværelse på eksterne plattformer har vi arbeidet aktivt med å oppdatere og 
tilgjengeliggjøre informasjon og viktige dokumenter på intranettet Kirkebakken. Også her opplever vi at det er en positiv 
utvikling både i innhold og nytteverdi. Kirkebakken er startside for nettleseren til alle kirkelige ansatte, og informasjonen blir 
dermed veldig lett tilgjengelig. 

Vi har benyttet Microsoft Teams som hovedplattform for møter, og noen har også tatt i bruk dette til løpende kommunikasjon 
gjennom korte samtaler, chat og deling av dokumenter. Fremover vil det også bli tilgjengelig Webinarer om digitale verktøy 
fra Kirkerådet og Oslo bispedømme i Microsoft Teams. Det er et verktøy som alle ansatte nå har fått trening i å bruke, og 
som vi ser store fordeler av også i fremtiden for Asker. 

Fra møtet 

Det ble av flere pekt på at Askerkirken har markert seg positivt på nett, og at evaluering av statistikkene må spille med i 
vurderingene av hvordan fellesrådet skal føre arbeidet videre.  

Askerkirkens digitale krafttak har ført til betydelig økt interesse fra grupper som er digitale. Bekymringen er gruppene som 
ikke er så digitale, slik som mange eldre. Kirkesjefen pekte på at det diakonale arbeidet har hatt et tilsvarende fokus, 
nettopp for å holde kontakt og opprett kontakt med de som har behov for det. Fra 12.3. var budskapet til alle kirkelige 
ansatte: forsøk å holde kontakt med de som nå kan avstengt og ensomme, ikke minst de som ikke mottar kommunale 
tjenester og blir fulgt opp. Diakonale tiltak i Slemmestad og Nærsnes ble trukket fram som gode eksempel. 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning.  

Fellesrådet vil takke alle som har bidratt til den digitale åpningen av kirken, spesielt ildsjelene som jevnlig har publisert 
innslag og fulgt opp de digitale plattformene gjennom hele korona-perioden. 

Fellesrådet ønsker å videreføre den digitale tilstedeværelsen, og ber administrasjonen legge til rette og følge opp 
videreutvikle arbeidet i tråd med de erfaringene og evalueringene som er gjort. 
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Sak 38/2020  

Vedlikehold og investeringer 2020: Tiltak og budsjett 

Se sak 20 og 29/2020. Se også saken i lys sak 39 (driftsbudsjett 2021) og 40 (investeringsbudsjett 2021) senere i dette 
møtet. 

Ekstrabevilgning fra Asker kommune: 15 mill. kroner 

Asker kommune har i forlengelse av koronakrisen bevilget ekstraordinært tilskudd på 15. mill. kroner til 
rehabilitering/vedlikehold av kirkebygg. Dette er en del av kommunale tiltaksmidler. AKF er veldig takknemlige for tilskuddet, 
som vil bli brukt til å realisere planlagte tiltak og framskynde oppgaver som ikke har hatt finansiering. 

Det ekstraordinære tilskuddet er planlagt brukt slik: 

• Hurum middelalderkirke: 5 mill. kroner (investering) 

• Røyken middelalderkirke: 4 mill. kroner (investering) 

• Holmsbu kirke: 4 mill. kroner (investering) 

• Asker kirke: 1 mill. kroner (investering) 

• Slemmestad, Nærsnes og Åros kirker: 1 mill. kroner (vedlikehold) 
Nærmere redegjørelser vil bli gitt i møtet. 

Ordinært Vedlikehold 

Fellesrådet har et samlet driftsbudsjett for vedlikehold på 2,7 mill. kroner, inkludert 1 mill. fra den kommunale 
tilleggsbevilgningen. Planlagt vedlikehold for 2020 beløper seg foreløpig til 3 mill. Medregnet ubundet disposisjonfond har vi 
fortsatt 1 mill. kroner til vedlikehold som foreløpig ikke er anvendt. Behovene og formålene er imidlertid mange.  

Bygningsutvalget (AKF BU) bidrar til å sikre at menighetenes behov knyttet til vedlikehold og investeringer blir meldt inn til 
administrasjonen og lagt til grunn for prioriteringer innenfor vedtatt budsjett.  

Investering 

Investeringsbudsjettet har to innretninger:  

• Øremerkede tilskudd fra stat og kommune, se eget vedlegg 

• Frie investeringsmidler, se nedenfor 

Frie investeringsmidler 

Asker kommune har for 2020 bevilget tilskudd til 3 mill. kroner i frie investeringsmidler, ekstrabevilgningen ikke medregnet. 
Med ubrukte midler fra tidligere år og bruk av disposjonsfond har fellesrådet ytterligere 1 mill. til disposisjon for 2020.  

I foreløpig oversikt over planlagte investeringer for 2020 er 4,3 mill. kroner anvendt. Beløpet er inkludert 1 mill. per år, til og 
med 2021, som fellesrådets andel av Underetasjen i Vardåsen kirke.  

Det er mulig å anvende ubrukte vedlikeholdsmidler til investering, men ikke motsatt. Forutsetning for å anvende 
investeringsbudsjettet er at tiltaket koster over kr. 100 000 og og er en fornyelse med varighet over 3 år. 

Asker kirkelige fellesnemnd anmodet i sak 37/2019 Asker kommune om opprettelse av en fagstilling knyttet til kirkebygg. 
Administrasjonen er fortsatt i dialog med Asker kommune om innretning av en slik ressurs, både i et kulturminneperspektiv 
og som verdiskapende vedlikehold av levende kirkebygg i lokalmiljøene. Saken er omtalt og meldt i drifts- og 
investeringensbudsjettet for 2021, jf. sak 39 og 40/2020 
 
Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning.  
Fellesrådet gir sin tilslutning til anvendelse av ekstraordinært tilskudd til rehabilitering og vedlikehold av kirkebygg. 
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Sak 39/2020  

Forslag til budsjett for driftstilskudd Asker kirkelige fellesråd 2021 

Se vedlegg 1 

Etter møte med Asker kommune 5.5.2020 og møte i fellesrådets arbeidsutvalg 12.5, leverte AKF samme dag forslag til 
budsjett for 2021. Den kommunale budsjettprosessen for 2021 har som følge av Koronautbruddet skjedd med korte frister.  

Asker kommune varsler at det i 2021 vil bli lite rom for nye tiltak, og at virksomhetene må være forberedt på behov for 
innsparinger. Fellesrådets arbeidsutvalg ser følgelig kun rom for å foreslå ett nytt tiltak med delfinansiering. 

I lys av kommunens føringer, foreslår administrasjonen å videreføre hovedlinjene i budsjettet for 2020. Forslaget til budsjett 
for det samlede kommunale tilskuddet i 2021 har en ramme på 55,5 mill. kroner. Av dette utgjør 48,7 mill. ordinære tilskudd 
og 6,8 mill. tilskudd til Kirkens feltarbeid. I tillegg kommer tilskudd til Elveplassen med 6,7 mill. og til sosialt arbeid med 0,4 
mill. Kommunen vil legge til deflator for lønns- og prisvekst senere i prosessen. 

I tråd med fellesrådets økonomireglement vil menighetene bli involvert i fastsettelse av budsjett innenfor de enkelte 
funksjonsområder 1. Kirkesjefen anmoder menighetsrådene om fortløpende å melde behov som har betydning fellesrådets 
budsjett for 2021.  

Nytt tiltak (samfinansiert) 

Asker kirkelige fellesnemnd varslet ved flere anledinger behov for en fagstilling knyttet til kirkebygg (Sak AKFN 37/19 og 
69/19). Stillingen skal bidra til at kirkens og kommunens samlede ressurser og kompetanse blir utnyttet best mulig, samt 
lede arbeidet med å søke eksterne tilskudd.  

Etter møte i Styringsgruppe for kirkesaker 5.5.2020, er det i budsjettforslaget for 2021 foreslått en prosjektstilling i 2 år. Dels 
finansiert som nytt tiltak med kr. 500 000 i driftsbudsjettet for 2021 og tilsvarende i 2022, og dels ved innleie til fellesrådets 
prosjekter finansiert av investeringsmidler. 

Vedlegg 

• Oversendelsesbrev til Asker kommune 
• Forslag til budsjett 2021 
• Forslag til budsjett 2021 (detaljert) 

 

Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning.  
Fellesrådet gir sin tilslutning til forslag til budsjett for kommunale tilskudd i 2021.  
Fellesrådet ber kirkesjefen komme tilbake 16.6. med konkret plan for innretning av foreslått fagstilling for kirkebygg. 
 
Sak 40/2020  

Budsjett for kommunalt tilskudd til investeringer 2021-2024 

Se sak 28/19. Se vedlegg 2. 

Se vedlagte oversendelsesbrev og forslag til kommunale tilskudd til kirkelige investeringer 2021-2023. Innretningen av 
forslaget til langtidsbudsjett er foretatt i dialog med Asker kommune. 

Det er fortsatt det kirkelige fellesrådets oppfatning at investeringer for kirkelige bygg og gravplasser skjer i en kombinasjon 
av rammetilskudd og tilskudd til øremerkede tiltak. De frie investeringsmidlene må imidlertid ha en slik størrelsesorden at det 

                                                           
1 Før arbeidet med budsjettet begynner, skal kirkesjefen innhente opplysninger fra menighetsrådene om forhold i menighetene som har 
betydning for neste års budsjett, slik at dette kan inngå i fellesrådets behandling av budsjettet». 
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er mulig å drive verdiskapende vedlikehold for de i alt 19 kirkelige byggene i Asker, inkludert Asker gravkapell som nå er 
overdratt til kirken. 

Middelalderkirkene Røyken (1229) og Hurum (1150) er fredede kirkebygg og kulturminner i en særstilling. Investeringer 
knyttet til restaurering av Hurum og Røyken middelalderkirker blir i forslaget til langtidsbudsjett derfor beholdt som atskilte 
tiltak fra øvrige investeringer. Eksisterende budsjetter for Hurum kommune og Røyken kommune er tilsvarende foreslått 
endret i tråd med tilstandsbeskrivelser og planprogram for restaurering av de to middelalderkirkene. 

I forslaget til til kommunen har kirkesjefen foreslått slik inndeling av kommunale investeringer2 for perioden 2021-20233. 
Oppsettet følger inndelingen i vedlagte forslag til budsjett: 

 Investering Foreslått budsjett 

1 Røyken kirke Resterende behov for å nå 
vedlikeholdsnivå 2021-2023: 9,8 mill. 

2 Hurum kirke Resterende behov for å nå 
vedlikeholdsnivå 2021-2023: 13,7 mill.  

3 Rammetilskudd til øvrige kirkelige bygg og gravplasser 2021: 6 000 

2022-2023: 7 000  

4 Andre prosjekter (øremerkede tilskudd) Se vedlagte budsjettforslag.  

I oversendelsesbrevet til Asker kommune er det påpekt at en fagstilling for kirkebygg vil gi mer effektiv forvaltning av 
tilskudd. Kostnaden knyttet til tiltaket er delvis lagt inn i forslaget til driftsbudsjett for Asker kirkelige fellesråd i 2021, og delvis 
regnet som kostnad i investeringsbudsjettet. 

Fra møtet 

Kirkesjefen informerte fellesrådet om at kommunal prosjektleder for ny driftsbygning ved Asker kirkegård har varslet at vil 
komme ekstrakostnader knyttet til grunnarbeider. Asker kommune er tilsvarende varslet om merkostnadene, som foreløpig 
ikke er endelig kostnadsberegnet.  

 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd tar orienteringen til etterretning.  

Fellesrådet gir sin tilslutning til forslag til budsjett for kommunale tilskudd i 2021.  

 

Sak 41/2020 

Teglen – status og konsekvenser av at entreprenør er konkurs 

Saksforberedere: Per Ivar Finne (kommuneadvokaten i Asker) og John  Grimsby 

Se oppslag i RHA 10. mai 2020 (betalingsmur). 

Dette saksframlegget inneholder en oppsummering av historikk ved oppføringen av Teglen, Spikkestad kirke- og 
kultursenter, og plan for videre oppfølging av vannintrenging. Notatet er i hovedsak basert på en foreløpig oppsummering fra 
advokat Per Ivar Finne hos Kommuneadvokaten i Asker. Teglen er et sameie mellom Asker kommune og Asker kirkelige 
fellesråd, og ble ferdigstilt og vigslet våren 2018. 

                                                           
2 Alle tall i hele 1000. 
3 Tallene er foreløpig ikke indeksregulert for perioden 

https://www.rha.no/bermingrud-konkursen-kan-fa-konsekvenser-for-vannlekkasjene-i-teglen-kirke/s/5-70-221165?access=granted


- 9 -

Samarbeidsavtale om prosjektering, oppføring, eierskap og drift av Spikkestad kirke- og kultursenter ble inngått 14. mars 
2015 mellom Røyken kirkelige fellesråd, Røyken Eiendom AS (REAS) og Røyken kommune. Etter avtalen fikk REAS ansvar 
for prosjektledelsen. I avtalen ble det opprettet en styringsgruppe. Avtalen regulerer også andre forhold som fremdeles vil 
være av betydning bl.a. eierskap, drift og finansiering. 

Det ble allerede 15. november 2018 foretatt reklamasjon på taklekkasjene. Denne ble sendt av prosjektleder i Asplan Viak, 
både til prosjekterende og utførende (entreprenør). 

Det ble 15. januar 2019 tatt ut forliksklage mot prosjekterende (to arkitektfirmaer) for økonomisk tap knyttet til 
prosjekteringsfeil for anslagsvis 6 millioner kroner. Klagen ble innstilt 2. april 2019. Vanninntrengning var ikke en del av de 
forhold som ble påberopt i klagen. Motparten har i ettertid vedtatt utsatt foreldelse til 31.12.2020. 

I mars 2020 ble det inngått avtale mellom Asker kommune og REAS om at førstnevnte følger opp tvisten mot 
prosjekterende, samt entreprenør. I tillegg skal kommune ha ansvar for å følge opp lekkasjer og med forslag til tiltak for 
utbedring. REAS skal honorere videre oppfølging fra Asplan Viak, som har vært innleid som prosjekt- og byggeleder. 

Asker kommune sendte brev i april 2020 brev til prosjekterendes advokat mht. oppfølging av kravet og utbedring av 
lekkasjene.  

Det ble åpnet konkurs hos Bermingrud Entreprenør AS 30. april 2020. Frist for innmeldelse av krav til bostyrer er 4. juni 
2020.  

Sintef holdt befaring av lekkasjene 23. mai 2019, og ferdigstilte rapport 5. desember 2019. Rapporten ble drøftet med både 
prosjekterende og entreprenør i møte 11. desember 2019. Rapporten fa Sintef har ikke entydige konklusjoner mht. årsak til 
lekkasjene og dermed heller ikke anbefalte tiltak for utbedring. Sintef skal derfor utarbeide en oppdatert rapport som i større 
grad søker å angi årsaker til lekkasjene og forslag til tiltak. Denne rapporten vil danne grunnlag for utbedring av lekkasjene. 
Før utbedring iverksettes vil relevante aktører involveres, inklusive brukerne, og gis mulighet til å uttale seg. Finansiering av 
utbedring må også avklares, og påhviler i utgangspunktet eierne av bygget.  

 Lekkasjene kan skyldes både mangelfull prosjektering og oppføring. Sistnevnte vil entreprenør være ansvarlig for. Et 
eventuelt ansvar for entreprenør vil vanskelig kunne avklares før 4. juni. For det tilfellet at lekkasjer skyldes forhold 
entreprenør er ansvarlig for, vil krav måtte rettes mot underentreprenør (direkte krav etter punkt 37 i NS 8405). I tillegg 
foreligger det ekstern garanti/sikkerhetsstillelse som kan komme til anvendelse. 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning. 
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Sak 42/2020 

Revidert møteplan for fellesråd, fellesrådets arbeidsutvalg og bygningsutvalg 2020 

Vedtatt 25.2.2020. Forslag til endringer som følge av Koronautbruddet 

Dato Tid Møte Sted 

18.5. 1800-2100 Fellesråd: budsjett 2021 Østenstad kirke 

8.6. 1800 AKF AU AKF Kirkelia 

16.6. 1700-1900 AKF BU (delvis felles med AKF) Hurum kirke 

16.6. 1800-2100 Fellesråd: regnskap 1. tertial, vedlikehold kirker Hurum kirke 

18.8. 1630-1745 AKF PSU AKF Kirkelia 

18.8 1800 AKF AU AKF Kirkelia 

25.8 1800-2100 Fellesråd Slemmestad kirke og kirkestue 

Avventer 1800-1300 AKF Seminar (foreløpig – utsatt fra 8.-9.5) Holmsbu badehotell/Holmsbu kirke 

1.9. 1800-2100 AKF BU Filtvet og Holmsbu kirker 

9.9. 1800 AKF AU AKF Kirkelia 

16.9. 1700-1900 AKF BU Røyken kirke og menighetshus 

16.9. 1800-2100 Fellesråd. Røyken kirke og menighetshus 

6.10. 1800-2100 AKF BU (foreslått flyttet til 16.9) Asker kirke og Askertun 

7.10. 1800-2100 AKF Fellessamling for menighetsråd Vardåsen 

20.10. 1630-1745 AKF PSU AKF Kirkelia 

20.10 1800 AKF AU AKF Kirkelia 

27.10. 1800-2100 Fellesråd: Tema: Kirkens feltarbeid Askertun Heggedal kirke og Heggetun 

12.11. 1800-2100 AKF BU Holmen Kirke 

17.11. 1800 AKF AU AKF Kirkelia 

24.11. 1800-2200 Fellesråd. Felles måltid. Holmen Kirke 

Fra møtet 
Fellesrådet ønsket at det utsatte seminaret blir lagt til Holmsbu 11.-12. september. 
Forslag til vedtak 
Asker kirkelige fellesråd vedtar oppdatert møteplan som framlagt i møtet, men vil fortløpende vurdere behov for endringer. 
Fellesrådet ønsker seminar i Holmsbu 11. -12. september og ber kirkesjefen legge til rette for dette. 



- 11 -

Sak 43/2020 

Andre orienteringssaker 

a. Nytt fra menighetsrådene
b. Nytt fra prosten
c. Kommunal poliklinikk for smittevern høsten 2020 i Vardåsen Under
d. Kommunale tilskudd for økonomisk tap som følge av Koronautbruddet
e. Regnskap 1. tertial og regulert budsjett – utsatt til 16.6.
f. Referat fra møte ansattes representanter i AKF PSU 12.5.
g. AKF og Oslo bispedømmeråd: Ledige stillinger og tilsettinger
h. Dialogmøter og presentasjon av kirken i Utvalg for medborgerskap er utsatt.
i. Utlysning av anbudskonkurranse «Tilsyn og enkelt vedlikehold av kirkelige bygg»

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning. 

Sak 44/2020 

Eventuelt 

Ingen saker 



Tall i 1000

AKF Driftsbudsjett 2021

Inntekter
Brukerbetaling, salg, avg., leieinntekter -9 390 -9 027 -10 507
Refusjoner/overføringer -17 190 -15 743 -21 930
Tilskudd fra staten -8 297 -8 297 -7 678
Tilskudd fra kommune -62 655 -62 155 -61 151
Andre tilskudd, gaver, innsaml. midler -842 -1 093 -2 095

Sum driftsinntekter -98 374 -96 315 -103 361

Utgifter
Lønn og sosiale utgifter 69 381 67 336 68 746
Kjøp av varer og tjenester 22 409 22 659 24 187
Refusjoner/overføringer 5 114 5 080 7 455
Tilskudd og gaver 2 115 2 115 2 966

Sum driftsutgifter 99 018 97 190 103 354

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 645 875 -7

Renteinntekter -300 -90 -246
Renteutgifter 300 199 247

Netto finansinntekter/-utgifter 0 110 1

NETTO DRIFTSRESULTAT 645 985 -6

Bruk av udisponert fra tidligre år 0 -1 205
Bruk av disposisjonsfond -845 -1 714 -1 684
Bruk av bundne fond -53
Sum bruk av investeringer -845 -1 714 -2 941
Avsetning til dekn. tidl. år (underskudd) 0
Avsetning til ubundne fond 588 1 159
Avsetning til bundne fond 131
Overføring til investeringsregnskapet 200 140 158
Sum avsetninger 200 728 1 448

REGNSKAPSMESSIG RESULTAT 0 0 -1 499

Budsjett                       
2020

Regnskap 2019         3 
fellesråd

Asker kirkelige fellesråd

Budsjett 2021

Vedlegg 1 



Tall innhentet fra Asker kommune

12.05.2020

INVESTERINGSBUDSJETT      Rest Total Anslag Kommentarer

bevilgning Prognose Prognose bevilgning total

Alle beløp eks. MVA. (AKF har refusjon) tom 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2026 2027-2030 tom. 2024 kostnad

1  Røyken kirke 0 6 000 2 119 4 781 2 952 0 0 0 15 852 15 852

Rehabilitering 0 6 000 2 000 2 000 2 000 12 000 12 000 Beløp HP, 2 mill. fra år 2020-2023. Ekstrabevilgning 2020, 4 mill.

Forslag endringer 119 2 781 952 3 852 3 852 Foreslått endring, ref. tilstandsanalyse og prosjektprogram 2021-2023= 3,852 mill.

2  Hurum kirke 0 5 750 887 7 792 6 510 0 0 0 20 939 20 939

Rehabilitering 5 750 750 750 7 250 7 250 Beløp HP 0,75 mill. fra år 2020-2022. Ekstrabevilgning 2020, 5 mill.

Forslag endringer 137 7 042 6 510 13 689 13 689 Foreslått endring, ref. tilstandsanalyse og prosjektprogram 2021-2023= 13,689 mill.

3  Rammetilskudd kirkelige bygg (behov) 4 081 7 875 6 194 7 015 8 220 4 800 0 0 38 185 38 185

Gamle Asker Rammetilskudd 1 328 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 14 328 14 328 Beløp HP: 3 mill. redusert med 1 mill 2018-2021 til Vardåsen. 2024: Behov ikke beregnet.

Kongsdelene kirke Rehabilitering 473 875 210 840 2 398 2 398 Drenere grunn, nytt gulv/rehabilitere gulv. El-tilførsel. Etappe 2 i år 2021 gjelder El.

Holmsbu kirke Rehabilitering 2 280 4 000 425 1 575 970 9 250 9 250 Sprinkler, HC-WC, universell utforming, værhud. Prosjektprogram 2020-2023 = 9,25 mill.

Asker kirke Rehabilitering 1 000 1 000 1 000 Innvendig mur, retusjer tak etc.

Asker driftsstasjon 200 200 200 Ny Asker driftsstasjon: innredning

Asker kirke 200 200 200 HC WC, innvendig trapp i kirkerom

Asker gravkapell 800 3 000 3 800 3 800 Værhud, vinduer, dører, omdisponere krematoriedel

Barnas katedral 400 400 400 Reparasjon av mur og vinduer.

Holmen kirke 300 300 300 Varmestyring

Nærsnes kirke 200 800 1 000 1 000 Innvendig rehabilitering, HC-WC, (universell utforming)

Slemmestad kirke 759 759 759 Gjerde. Prosjektkostnad 1,7 mill. Innestående midler innsamlet 0,9 mill.

Slemmestad kirkestue 100 100 100 Ventilasjon.

Vardåsen kirke 250 250 250 Flombelysning etter at utvendig tak er lagt om

Østenstad kirke 200 200 200 Varmestyring

Gravplasser 0 1000 1 000 1 000 1 000 4 000 4 000 Arbeidsbiler, gressklippere, utstyr etc.

4  Andre prosjekter (øremerkede tilskudd) 1 300 18 000 17 000 1 000 22 700 1 000 0 99 000 61 000 160 000

Vardåsen kirke Urnelund 800 1 000 22 700 1 000 25 500 25 500 HP 2020-2022

Asker kirkegård Ny driftsbygning 13 000 13 000 13 000 HP 2019-2020: 13 mill.

Åstad Ny gravlund 500 99 000 500 99 500 Foreløpig plan: 2027

Vardåsen kirke Utbedring av tak utvendig 5 000 17 000 22 000 22 000 Ramme: 22 000. Forprosjekt 2019: 1 000

SUM TOTALT 5 381 37 625 26 200 20 588 40 382 5 800 0 99 000 135 976 234 976

Vedlegg 2
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