
 

 

Protokoll fra møte i Asker kirkelige fellesråd (AKF) 

Møtedato: Tirsdag 25.08.2020 

Tid: Kl. 18:00 – 21:00  

Sted Slemmestad kirke og kirkestue 
 

Til Medlemmer av Asker kirkelige fellesråd 

Tilstede:  Fra menighetsrådene:  
Cecilie Vivette Arnet (Asker), Ragnhild Øvland Tjelle (Heggedal), Morten Sandnes (Nordre Hurum),  
Alise Narjord Thue (Slemmestad og Nærsnes), Nils Inge Haus (Vardåsen),), Frode Stub Andersen 
(Søndre Hurum), Åge Rasmussen (Røyken), John Kristian Stranden (Østenstad), Guro Høgeli Sjåfjell 
(Åros), 
Prost: Tor Øystein Vaaland (prost) 
Kommunens representant: Lasse Narjord Thune 
Fra administrasjonen:  
John Grimsby (kirkesjef), Else Teige (økonomisjef) 

 Referent: Øyvor Sekkelsten 

Forfall Maud Berntsen (personalsjef), Hallvar Gisle Hognestad (Heggedal), Cathrine Jensen (Holmen), Hege 
Merete Andersen (Søndre Hurum), 

 

Møtet ble innledet i kirkerommet med Ord for dagen.  
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Saksliste 

Sak 54/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 55/20 Godkjenning av protokoll fra møte 16.6. 

Sak 56/20 Tema: Ny trossamfunnslov fra 1.1.2021 – fundament for ny kirkeordning.  
Innledning ved Øystein Dahle, direktør for Avdeling for sektorpolitikk og styring i 
Arbeidsgiverforeningen for kirkelige virksomheter (KA) 

Sak 57/20 Revisjonsrapporter fra tidligere fellesråd 2019 og udekket finansiering av Teglen. 

Sak 58/20 Kommunal krisestøtte til menighetsrådene og Kirkens feltarbeid i Asker 

Sak 59/20 Fordeling av kommunale tilskudd til menighetsrådene 

Sak 63/20 Opprettelse av ny grunneiendom Holmen sokn – se også sak 61g/20 

Sak 60/20 Møteplan for våren 2021 

Sak 61/20 Andre orienteringssaker 
 

a. Nytt fra menighetsrådene 
b. Nytt fra prosten 
c. Nytt fra kommunens representant 
d. Prosten møter i fellesrådets arbeidsutvalg 
e. Nytt fra Styringsgruppe for kirkesaker i Asker kommune 
f. Status rehabilitering og vedlikehold av kirkebygg 
g. Eiendomsoverdragelser fra Asker kommune til soknene 
h. Innløsning av festetomt på Røyken kirkested - forhåndsorientering 
i. Kirkens høringsuttalelse i kommuneplanens samfunnsdel 
j. Beredskap og reviderte beredskapsplaner - forhåndsorientering 
k. AKF og Oslo bispedømmeråd: Ledige stillinger og tilsettinger 
l. Åpent møte om kirkelige organisering 8.9.2020 

 

Sak 62/20 Eventuelt 
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Sak 54/2020   

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Se saksliste. 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Sak 55/2020  

Rehabilitering av Hurum middelalderkirke 

Protokoll for Asker kirkelige fellesråds møte 16.6.2020 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 16.6.2020. 

 
Sak 56/2020  

Ny trossamfunnslov fra 1.1.2020 

Se AKFN Sak 56/19. 
Les ny Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) her. Den nye loven er det siste store arbeidet med å skille stat 
og kirke. Den nye loven blir fundamentet for arbeidet med ny kirkeordning. 
Øystein Dahle, direktør for Avdeling for sektorpolitikk og styring i Arbeidsgiverforeningen for kirkelige virksomheter (KA) 
innledet om den nye loven og om forberedelsene for at Kirkemøtet kan vedta ny kirkeordning.  
 
Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringen til etterretning. 
  
Sak 57/2020 

Revisjonsrapport tidligere fellesråd 2019 og udekket finansiering av Teglen 

Saksforberedere: Else Teige 

Asker kirkelige fellesråd har mottatt revisjonsberetning fra Viken kommunerevisjon for årsregnskap 2019 for fellesrådene 
Hurum, Røyken og Asker, samt for Asker kirkelige fellesnemnd.  
Etter revisjonens mening er [...] årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende 
fremstilling av  den finansielle  stillingen […]  per 31. desember 2019, og av resultatet  for  regnskapsåret  som  ble  avsluttet  
per  denne  datoen  i  samsvar  med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.  
Den eneste merknaden fra revisjonen er knyttet til revisjonsberetningen til Røyken kirkelige fellesråd under avsnitt «Andre 
forhold». Her kommenterer revisor en udekket finansiering i investeringsregnskapet på kr. 5.399.952, hvor kr. 3.864.174 er 
eldre enn 2 år. Dette gjelder i hovedsak den ene kontordelen i Teglen, som ble bygget for å kunne samlokalisere ansatte i 
de tidligere fellesrådene i Hurum og Røyken. Deler av investeringen er dekket av låneopptak på 1,7 mill. kroner. Tidligere 
Hurum kommune har stilt garanti for låneopptaket, ref. sak AKF 40/2020 - Budsjett for kommunalt tilskudd til investeringer i 
2021-2024 i Asker kirkelige fellesråd. 
Administrasjonen har gjennomgått gamle regnskap for Røyken kirkelig fellesråd i samarbeid med tidligere regnskapsfører 
Knif regnskap og tidligere kirkeverge i Hurum og Røyken. Gjennomgangen viser et noe forhøyet fondsregnskap kontra 
udekket investeringsregnskap. Et bundet investeringsfond tilbake i tid, navnet Røyken kirke, skulle i sin tid vært splittet 

https://kirken.no/globalassets/fellesrad/asker/dokumenter/2020%20protokoller%20akf/16.06.2020%20protokoll%20asker%20kirkelige%20fellesr%C3%A5d.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-04-24-31
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mellom Røyken kirke og Teglen, Spikkestad kirke og kultursenter. Administrasjonen foreslår derfor en korrigering i 
regnskapet for 2020, slik at Teglens andel av fondet blir motregnet udekket investering. Korrigeringen vil ikke ha betydning 
for prosjektprogrammet for Røyken kirke, fordi det i prosjektregnskapet for middelalderkirken allerede er tatt hensyn til feilen. 
I prosjektprogrammet framkommer således korrekte saldi.   
Etter motregning i 2020 vil udekket finansiering knyttet til kontordelen i Teglen da se slik ut: 

  2020 

  Teglen 

  Udekket investering 

IB 5 399 952 
Motregning låneopptak -1 727 272 
Motregning bundet fond -1 682 852 
Ny saldo 1 989 828 

 
Vedtak 

a) Asker kirkelige fellesråd tar orienteringen til etterretning.  
b) Fellesrådet vedtar at bundne fond blir korrigert som beskrevet i saksframlegget. 
c) Administrasjonen fortsetter dialogen med Asker kommune i Styringsgruppe for kirkesaker om  gjenstående udekket 

investering i Teglen. 
 

Sak 58/2020 

Kommunal krisestøtte til det frivillige arbeidet i Askermenighetene 

Se vedlegg. 
Asker kirkelige fellesråd har i Korona-krisen mottatt kommunale og statlige tilskudd som før. For fellesrådets virksomhet har 
krisen derfor hatt begrensede økonomiske konsekvenser. Annerledes er det for den delen av menighetenes virksomhet som 
ikke mottar slike tilskudd. Tap av inntekter, men i hovedsak samme kostnader har påført menighetene betydelig økonomisk 
tap. 
Asker kommune har utlyst 9 mill. kroner i krisestøtte til frivillige lag og foreninger i Asker. 8 av menighetsrådene har søkt om 
tilskudd. En av forutsetningene for statlige og kommunale tilskudd er at søkeren er registrert i Frivillighetsregistret. 
Menigheter i Den norske kirke kan ikke registreres i dette offentlige registeret. Dette er ikke endret, til tross for at KA1 flere 
ganger har tatt opp saken med departementet. Som det framkommer i Vedtak om tilskudd fra krisepakke til idrett-, kultur og 
frivillighet har Asker kommune følgelig avslått søknader fra menighetene. Dette skaper en skjevhet i tilskuddsordningen som 
neppe er tilsiktet fra kommunens side. 
Etter samtale med ordføreren 2.7. har Asker kirkelige fellesråd på vegne av 8 sokn i Asker anmodet Asker kommune om 
ekstra tilskudd til dekning av merkostnader og tap av inntekter som følge av Korona-utbruddet. 
Dersom menighetene kunne registrere seg i Frivillighetsregisteret, ville de 8 soknene på grunnlag av sine søknader vært 
berettiget til kr. 382 733 i tilskudd fra Asker kommune og kr. 173 845 fra Staten. Det er Asker kommunes egne vurderinger 
av menighetenes søknader som ligger til grunn for disse beregningene. Vi har overfor Asker kommune understreket at 
søknadene ikke er knyttet til kirkelig virksomhet som mottar annet kommunalt tilskudd. 
Kirkens feltarbeid 
Administrasjonen vil i samarbeid med Kirkens feltarbeid anmode Asker kommune om at tilsvarende inntektstap og 
merkostnad for feltarbeid i Korona-tiden vil bli kompensert som ekstra tilskudd i kommunens budsjettregulering knyttet til 2. 
tertial. 
 

                                                             
1 Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA). 
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Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringen til etterretning.  
Fellesrådet ber kirkesjefen følge opp anmodningen til Asker kommune om ekstra tilskudd på kr. 556 578 som det frivillige 
arbeidet i Askers menigheter ville vært berettiget til dersom menighetene hadde hatt anledning til å registrere seg i 
Frivillighetsregistret. 
 
Sak 59/2020 

Fordeling av kommunale tilskudd til menighetsrådene 

Saksforberedelse: Maud Berntsen, Else Teige og John Grimsby 

Bakgrunn 

Asker kirkelige fellesråd mottar for 2020 nesten samme kommunale tilskudd som de tre tidligere fellesrådene mottok i 2019. 
Det meste dekker lønn til kirkelige ansatte i menigheter og enheter. Dette tilsier en videreføring av fjorårets rammer for 
tildelinger til menighetsrådenes virksomhet. Innretningen for tilskuddet til menighetene i de tre tidligere fellesrådene var 
imidlertid ulik.  
I 2019 mottok de fem menighetene i gamle Asker kr. 100 000 i fast tilskudd og kr. 500 000 fordelt mellom de menighetene 
etter medlemstall. Som et særskilt tilskudd for frivillighetsarbeid mottok de fem menighetene ytterligere kr. 100 000 hver. 
Tilskuddet er bidrag til dekning av driftsutgifter ut over det som har med bygg, strøm, kommunale utgifter m.m. 
Kommunalt tilskudd 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. Likeledes har fellesrådet gitt 
menighetsrådene tilskudd etter søknad. En annen årsak til at fellesrådene i Røyken og Hurum har dekket kostnadene 
direkte, er hensynet til kompensasjon av MVA. Forutsetningen for slik kompensasjon er at MVA i et kalenderår utgjør minst 
20.000 kroner. Sokn med lave medlemstall kan ha problem med å overstige denne grensen. 
For 2019 ser tallene slik ut: 
Tilskudd menigheter gamle Asker                                                                             Kostnadsdekning menighetene i Hurum og Røyken  
                                                                                                                                  (fordelt etter medlemstall) 
 

  2019 
 

  2019 

      Tilskudd   
 

  Kostnader 
MENIGHET SUM Direkte fordelt etter Frivillighets- 

 
MENIGHET dekket av 

  TOTALT tilskudd medlemstall midler 
 

  fellesråd 

Asker 318 486 100 000 118 486 100 000 
 

Nordre Hurum 141 338 
Heggedal 254 069 100 000 54 069 100 000 

 
Røyken/Teglen 271 977 

Holmen 343 252 100 000 143 252 100 000 
 

Slemmestad og Nærsnes 216 798 
Vardåsen 263 786 100 000 63 786 100 000 

 
Søndre Hurum 108 716 

Østenstad 320 407 100 000 120 407 100 000 
 

Åros 72 552 
SUM TOTALT 1 500 000 500 000 500 000 500 000 

 
SUM TOTALT 811 381 

 
Forslag til fordeling 2020 

Fellesrådets arbeidsutvalget tar som utgangspunkt et prinsipp om at fordelingen av kommunale tilskudd til menighetene skal 
skje uavhengig av hvilket tidligere fellesrådsområde menigheten tilhørte. Samtidig er 2020 et år for å konsolidere det nye 
fellesrådets budsjett. Fellesrådets arbeidsutvalg foreslår derfor at innretning av tilskudd for 2020 forblir uendret fra 2019. 
Soknene i tidligere Røyken og Hurum har imidlertid hatt noen inntekter av kirkemusikernes gravferdsspill. I det nye 
fellesrådets satser for gravferd er denne inntekten falt bort. For å kompensere for bortfallet av inntekt disponerer daglig leder 
for menighetene i gamle Hurum og Røyken et eget budsjett på kr. 100 000.  
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Forslag til fordeling for 2021 

Arbeidsutvalget foreslår i hovedsak å videreføre innretning av fordeling av kommunalt tilskudd for 2021.  
Kontorfellesskapet i Teglen og hensynet til kompensasjon av MVA synes å gi god utnyttelse av ressursene for menighetene 
i tidligere Hurum og Røyken.  
Tilskudd for menighetene i gamle Asker utgjør 1,5 mill inkl. frivillighetsmidler. I gjennomsnitt tilsvarer dette en dekningsgrad 
på mellom 60-70 % av disse menighetenes driftsutgifter utover det som har med bygg, strøm, kommunale utgifter mv. 
Tilskudd til menighetene i tidligere Røyken og Hurum har for dekning av driftskostnader gjennom kontorfellesskapet i Teglen 
de siste årene ligget rundt kr. 800.000. Arbeidsutvalget foreslår at daglig leder for menighetene i tidligere Hurum og Røyken 
i tillegg til direkte utgiftsdekning for kontorfellesskapet i Teglen får disponere kr. 100 000 for tiltak i menighetene. 
Med en slik innretning vil fordelingen mellom menighetene se slik ut: 
    2021 
        Tilskudd  Kostnader     
MENIGHET Antall SUM Direkte fordelt etter dekket av Disponert av. Frivilligh. 
  medlemmer. TOTALT tilskudd medlemstall fellesråd daglig leder midler 

Asker 9 337 319 442 100 000 119 442     100 000 
Heggedal 4 157 253 178 100 000 53 178     100 000 
Holmen 11 232 343 683 100 000 143 683     100 000 
Nordre Hurum 3 791 159 356     139 356 20 000   
Røyken/Teglen    7 295 288 162     268 162 20 000   
Slemmest/Nærsnes 5 815 233 757     213 757 20 000   
Søndre Hurum 2 916 127 191     107 191 20 000   
Vardåsen 4 912 262 836 100 000 62 836     100 000 
Østenstad 9 448 320 862 100 000 120 862     100 000 
Åros 1 946 91 534     71 534 20 000   

SUM TOTALT 60 849 2 400 000 500 000 500 000 800 000 100 000 500 000 

 
Daglige ledere i de gamle menighetene i Asker har bedt AKF Fellestjenester overta ansvaret for anskaffelse av datautstyr, 
og at kostnaden blir trukket forholdsmessig ut av tilskuddet til menighetene. 
Fra møtet 
Det ble kommentert viktigheten av å omtale Askermenighetene som et fellessskap, uten å skjelne unødig til tidligere historie 
i ulike fellesråd. Det ble i forlengelsen av dette stilt spørsmål om det er mulig i enda større grad å harmonisere beregningen 
av tilskuddet menighetene imellom. Det ble samtidig pekt på at menighetene i Hurum og Røyken er samlokalisert i Teglen, 
med felles daglig leder. Dette til forskjell fra de gamle menighetene i Asker som er lokalisert hver for seg i egne 
kontorfellesskap. Den videre prosessen må ta ha som mål en mest mulig hensiktsmessig innretning av tilskuddet til hver 
enkelt menighet. 
Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd viderefører for 2020 samme ramme, fordeling og innretning av kommunalt tilskudd til 
menighetsrådenes virksomhet som i 2019. 
Fellesrådet viderefører for 2021 samme fordeling og innretning av kommunalt tilskudd til menighetsrådenes virksomhet med 
slik endring: daglig leder for menighetene i tidligere Hurum og Røyken disponerer i tillegg en sum på kr. 100 000 til 
disposisjon for tiltak i menighetene. Størrelse på overføring til menighetene vil avhenge av samlet størrelse for kommunale 
tilskudd i 2021. 
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Sak 60/2020 

Møteplan for råd og utvalg 2020/2021 

Versjon: 20.8.2020  

Dato Tid Møte Sted 
18.8. 1630-1745 AKF PSU AKF Kirkelia 
18.8 1800 AKF AU AKF Kirkelia 
25.8 1800-2100 Fellesråd Slemmestad kirke og kirkestue 
1.9. 1800-2100 AKF BU Filtvet og Holmsbu kirker 
9.9. 1800 AKF AU AKF Kirkelia 
11.-12.9 1800-1300 AKF Seminar  Holmsbu kirke/Holmsbu badehotell 
16.9. 1700-1900 AKF BU Røyken kirke og menighetshus 
16.9. 1800-2100 Fellesråd  Røyken kirke og menighetshus 
7.10. 1800-2100 AKF Fellessamling 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 
12.11. 1800-2100 AKF BU Holmen Kirke 
17.11. 1800 AKF AU AKF Kirkelia 
24.11. 1800-2200 Fellesråd. Felles måltid. Holmen Kirke 
2021 
12.1.  AKF AU AKF Kirkelia 
12.1.  AKF PSU AKF Kirkelia 
19.1.  Fellesråd (Vedta budsjett 2021) Asker kirke og Askertun 
26.1.  AKF BU Asker kirke og Askertun 
16.2.  AKF AU AKF Kirkelia 
16.2.  AKF PSU AKF Kirkelia 
2.3.  Fellesråd (Vedta regnskap 2020) Teglen 
10.3.  AKF BU Vardåsen 
23.3.  AKF AU AKF Kirkelia 
23.3.  AKF PSU AKF Kirkelia 
7.4.  Fellesråd  Heggedal kirke og Heggetun 
27.4.  AKF AU AKF Kirkelia 
27.4.  AKF PSU AKF Kirkelia 
11.5.  Fellesråd (Foreslå budsjett 2022) Kongsdelene kirke / Sætre kommunehus 
25.5.  AKF BU Åros og Kongsdelene kirker / Sætre 

 8.6.  AKF AU AKF Kirkelia 
8.6.  AKF PSU AKF Kirkelia 
15.6.  Fellesråd Filtvet kirke og Villa Malla 

 
Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd vedtar oppdatert møteplan som framlagt i møtet, men vil fortløpende vurdere behov for endringer. 
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Sak 61/2020 

Andre orienteringssaker 

a. Nytt fra menighetsrådene 
b. Nytt fra prosten 
c. Nytt fra kommunens representant 
d. Prosten møter i fellesrådets arbeidsutvalg 
e. Nytt fra Styringsgruppe for kirkesaker i Asker kommune 
f. Status rehabilitering og vedlikehold av kirkebygg 
g. Eiendomsoverdragelser fra Asker kommune til soknene 
h. Innløsning av festetomt på Røyken kirkested - forhåndsorientering 
i. Kirkens høringsuttalelse i kommuneplanens samfunnsdel 
j. Beredskap og reviderte beredskapsplaner - forhåndsorientering 
k. AKF og Oslo bispedømmeråd: Ledige stillinger og tilsettinger 
l. Åpent møte om kirkelige organisering 8.9.2020 

 
Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning. 
 
Sak 62/2020 

Eventuelt 

Ingen saker 

Sak 63/2020 

Overdragelse av kirkelig eiendom fra Asker kommune til Holmen sokn  

Asker kirkelige fellesråd har klaget på opprettelse av ny grunneieindom for 37/743, 39/875, 29/966 og 39/967 BNesbruveien 
55B Holmen kirkested. 
For Holmen sokn skiller kart over ny grunneiendom seg fra vedlegget til avtalen inngått mellom AKF og kommunen 
21.10.2019. Endringen er knyttet til veigrunn. Avviket mellom avtalt grunneiendom og vedtak om opprettelse av ny 
grunneiendom kommer tydeligst fram ved å sammenligne de vedlagte kartbladene. 
Asker kommune inviterte tilk å drøfte klagen Styringsgruppe for kirkesaker (samarbeidsmøte mellom Asker kommune og 
Asker kirkelige fellesråd) har møte 24.8. Ole-Johnny Yggeseth deltok i møtet som fellesrådets juridiske rådgiver. 
I møtet ble to forhold diskutert:  
Fellesrådets klage på delingsvedtak knyttet til Holmen Kirke og overføring av kirkelige eiendommer fra kommunen til soknet  
Det er fremmet privat reguleringsplan som berører Holmen sokn. Forslaget vil medføre en oppgradering av veien med fortau 
og berøre eksisterende parkeringsgrunn på kirkestedet. 
Kommunen foreslo i møtet at dersom fellesrådet frafaller klagen, kan atkomstveien på eget bruksnummer bli overført 
soknet, med unntak av arealet til kommunal vei inn til boligområdet syd for kirken. På denne måten vil fellesrådets 
partsposisjon bli ivaretatt i forestående reguleringsprosesser. 
Parallelt må kommune og kirke drøfte parkeringsløsninger knyttet til Holmen kirkested i lys av det private 
reguleringsforslaget. Plan- og bygningsetaten vil ta initiativ til eget møte med soknet og fellesrådet for videre oppfølging. 
 
Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringen til etterretning.  
Fellesrådet frafaller klage på delingsvedtaket i delegasjonssak 20/995 under forutsetning av at veigrunn som avtalt blir 
overført Holmen sokn. Fellesrådet frasier seg avgrenset areal til kommunal vei inn til boligområdet syd for kirkestedet. 
Fellesrådet ber kirkesjefen i samarbeid med Holmen sokn om å følge opp reguleringsforslaget som berører atkomstvei og 
parkeringsgrunn til Holmen kirkested. 
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