
Protokoll fra møte i Asker kirkelige fellesråd (AKF) 

Møtedato: Tirsdag 27.10.2020 

Tid: Kl. 18:00 – 21:00  

Sted Askertun 

Tilstede: 

Forfall 

Fra menighetsrådene: 
Cecilie Vivette Arnet (Asker), Ragnhild Øvland Tjelle (Heggedal), Elin Christel Volden Drijfhout 
(Nordre Hurum),  Nils Inge Haus (Vardåsen), Åge Rasmussen (Røyken), Cathrine Jensen (Holmen), 
John Kristian Stranden (Østenstad), Hege Merete Andersen (Søndre Hurum), Margaret Fjeld 
Karoliussen (Slemmestad og Nærsnes), Håkon Halvorsen (Åros) 
Prost: Ellen Martha Blaasvær (vara)
Kommunens representant: Ole F. Rødby (vara) 
Fra administrasjonen:  
John Grimsby (kirkesjef), Else Teige (økonomisjef), Maud Berntsen (personalsjef), 
Andre: Gudrun Brøvig Silde, Ellen Hagemo  
Referent: Øyvor Sekkelsten 

Hallvar Gisle Hognestad (Heggedal), Guro Høgeli Sjåfjell (Åros), Morten Sandnes (Nordre Hurum), 
Alise Narjord Thue (Slemmestad og Nærsnes), Tor Øystein Vaaland (prost), Lasse Narjord Thue 
(Asker kommune) 

Saksliste 

Sak 80/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 81/20 Godkjenning av protokoll fra møte 16.9. 
Sak 82/20 Tema: Kirkens feltarbeid i Asker 
Sak 83/20 Driftsregnskap 2. tertial, prognose for hele året og regulert budsjett 2020 
Sak 84/20 Investeringsregnskap 2. tertial, prognose for hele året og regulert budsjett 2020 
Sak 85/20 Gravplasstjenester 2021 
Sak 86/20 Tett tak i Teglen – ny rapport fra Sintef 
Sak 87/20 Andre orienteringssaker 

a. Nytt fra menighetsrådene
b. Nytt fra prosten
c. Nytt fra kommunens representant
d. Nytt fra Nettverk for fellesråd
e. Samarbeidsmøte mellom fellesråd og bispedømmeråd i Oslo 

bispedømme
f. Kirkepolitiske saker i Kirkemøtet 2020
g. Status for kommunens budsjettprosess 2021
h. Redegjørelse fra Styringsgruppe for kirkesaker 6.10
i. Status for bygningssaker
j. Søknad om grav ved Asker kirkegård
k. Forberedelser for advent og jul i Asker
l. AKF og Oslo bispedømmeråd: Ledige stillinger og tilsettinger

Sak 88/20 Eventuelt 
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Møtet ble innledet med Ord for dagen av stedfortredende prost Ellen Martha Blaasvær. 

Deretter takket Nils Inge Haus (fellesrådets leder) Ellen Hagemo for hennes innsats i Landsrådet for 
Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA). 

Sak 80/2020 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Se saksliste. 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste. 

Sak 81/2020 

Godkjenning av protokoll fra møtet 16.09.09 

Forslag til protokoll for Asker kirkelige fellesråds møte 16.9. er publisert på Asker kirkelige fellesråds nettside. 
Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner møtebok fra 16.9.2020. 

Sak 82/2020 

Tema: Kirkens feltarbeid i Asker 

Ny leder i Kirkens feltarbeid i Asker, Gudrun Brøvig Silde, presenterte feltarbeidets virksomhet. 
Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringen til etterretning. 
Fellesrådet ser Kirkens feltarbeid i Asker som et verdifullt sosialt og diakonalt arbeid som hele Askersamfunnet og alle 
menighetene i Asker anerkjenner og er takknemlige for. Feltarbeidet har Asker kirkelige fellesråds fulle støtte. 

Sak 83/2020 

Godkjenning Driftsregnskap 2. tertial, prognose for hele året og regulert budsjett 2020 

Saksforberedere: Else Teige og John Grimsby 

Se vedlagte oversikt over regnskap for 1.1.-31.8.2020 med prognose for hele året. 
Regnskap for Asker kirkelige fellesråd 
Regnskapet pr. 2. tertial viser sum driftsinntekter på 66 millioner kroner, mot budsjett 63,8 mill. 
På grunn av korona-utbruddet har fellesrådet reduserte inntekter på brukerbetaling, salg, avgifter og husleie med 0,8 mill. 
kroner.  
På refusjoner/overføringer har vi imidlertid merinntekter på 1,5 mill. Dette er på grunn av høyere viderebelastning av 
lønnskostnader, samt refusjoner sykefravær.  
Tilskudd fra kommunen ligger 1,4 mill. høyere enn budsjett. Dette har sin årsak i tilskudd på 0,4 mill. til dekning av 
underskudd i gravplassforvaltningen i Hurum kirkelige fellesråd i 2018. I tillegg er 1 mill. av de kommunale tiltaksmidlene 
overført fra investering til drift. Pengene er benyttet til male kirkene i Slemmestad, Nærsnes og Åros (vedlikehold).  
Regnskapet viser sum driftsutgifter på 65,4 millioner kroner mot budsjett på  63,4 mill. Vi har et merforbruk på  lønn og 
sosiale kostnader med 0,8 mill. På kjøp av varer og tjenester har vi et merforbruk på 0,6 mill. Dette skyldes i hovedsak de 
nevnte tiltaksmidlene som medfører høyere bokførte vedlikeholdskostnader. 
Netto driftsresultat for 2. tertial blir følgelig på 0,6 mill, mot budsjett 0,3 mill, hvilket betyr et mindreforbruk på 0,3 mill. 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/askerfellesrad/moter-dokumenter-info/moteboker/m%C3%B8teb%C3%B8ker%202020/
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Følger av Koronautbruddet 
Koronautbruddet har medført ekstrakostnader/tap av inntekter for menighetene tilsvarende 1,2 mill. kroner. Søknad om 
tilskudd over utlyst krisepakke til kultur, idrett og frivillighet i Asker kommune, ble avslått fordi menigheter i Den norske kirke 
ikke har anledning til å registrere seg i Frivillighetsregisteret.  
Dersom menighetene kunne vært registrert ville de være berettiget til kr. 382.733 fra Asker kommune og kr. 173.845 fra 
Staten, dette ifølge Asker kommunes egne vurderinger av menighetenes søknader som ligger til grunn. Vi har derfor sendt 
anmodning til Asker kommune om å bidra til å rette opp i skjevhetene i tilskudd og hjelpe denne delen av Askerfrivilligheten i 
en vanskelig økonomisk situasjon. 
Kirkens feltarbeid har siden 12. mars og frem tom 2. tertial hatt tap av inntekter og økte kostnader på til sammen kr. 
444.215. Disse kostnadene er ikke adresserbare til noen av kommunens støtteordninger. Vi har likevel anmodet Asker 
kommune om et ekstra tilskudd for å dekke dette pandemi-relaterte tapet. 
Regulert budsjett 
Prognose for 2020 er satt i samsvar med regulert budsjett 2 for 2020. Regulert budsjett 2 viser driftsinntekter på 100,8 mill. 
mot driftskostnader på 101,8 mill. Det gir et netto driftsresultat etter finans som viser et merforbruk på 1 mill, og ligger kant i 
kant med regulert budsjett 1 og opprinnelig budsjett for 2020. 
Etter disponeringer og avsetninger får vi et regnskapsmessig resultat i balanse. Regnskapet for 2. tertial, og planene som er 
lagt videre, viser at vi styrer innenfor rammene lagt i budsjettet. 
Fra møtet 
Kirkesjefen orienterte om at menighetenes tap som følge av koronautbruddet fortsatt er udekket. Søknaden ble behandlet i 
formannskapet 20.10, med innstilling fra kommunedirektøren om å utsette behandlingen av søknaden. Et forslag fra 
Arbeiderpartiet falt mot 4 stemmer. Det ble i fellesrådets møte opplyst at også kommunestyrets posisjonspartier fortsatt 
arbeider med å finne midler til å bevilge slik tilskudd senere i høst.  
Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning. 
Fellesrådet vedtar regulert budsjett 2 for 2020 med et netto driftsresultat på kr. 1.094.141, som etter disponeringer og 
avsetninger gir et regnskapsmessig resultat i balanse. 

Sak 84/2020 

Investeringsregnskap 2. tertial, prognose for hele året og regulert budsjett 2020 

Regulert investeringsbudsjett 2 viser et finansieringsbehov på 34,2 mill. kroner. Dette blir dekket opp av ekstern finansiering 
på 32,7 mill. samt egen finansiering på 1,5 mill. 
Vedtak 
Fellesrådet vedtar regulert investeringsbudsjett 2 med et finansieringsbehov på kr. 34.176.000. 
.  
Sak 85/2020 

Gravplasstjenesten 2021 

Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet (gravfl § 21). 
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. 
Forslag til priser er beregnet med pris- og lønnsvekst på 2,5 %. Slik deflator er i tråd med forslag til handlingsplan (HP) for 
Asker kommune 2021.  
Av hensyn til tid for oversendelse til Asker kommune,  fattet arbeidsutvalget 2.10. slik vedtak: Asker kirkelige fellesråds 
arbeidsutvalg gir sin tilslutning til forslaget om pris på gravferds- og kirkegårdstjenester for 2021.  
Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsen til orientering. Fellesrådet gir sin tilslutning til arbeidsutvalgets vedtak. 
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Sak 86/2020 

Tett tak i Teglen – ny rapport fra Sintef 

Saksforbereder: John Grimsby 

Det er vanninntrengning i Teglen, Spikkestad kirke og kultursenter. Sintef har 5.10.2020 kommet med nytt prosjektnotat for 
å svare på spørsmålet om hvordan og hvorfor vanninntrengningen skjer, hvilke skader som kan ha oppstått og hva som 
skal til for å løse problemet. Se rapporten som eget vedlegg. Rapporten er offentlig. 
Årsak til vanninntrengning 
Rapporten peker i korte trekk på at teglforblendingen lett blir vannmettet, og at vannet da kan renne rett gjennom. 
Rapporten understreker at skråtaket er et tak, ikke en vegg, og at eksisterende undertak ikke kan håndtere vannmengdene 
som taktekkingen på skråtaket slipper gjennom. Tetteløsningen rundt vinduene må dessuten tåle belastningen fra vann som 
renn gjennom teglfasaden. Eksisterende vindusløsning utgjør derfor også en svakhet ved prosjekteringen, i tillegg til valg av 
undertak. 
Alternative løsninger 
Prosjektnotatet skisserer i en matrise 4 mulig løsninger: 

• Beholde dagens utseende, med egnede tekniske løsninger
• Ny tekkingen utenpå tegnforblendingen, i tillegg til eksisterende konstruksjon
• Ny tekking i stedet for teglforblendingen, med annet utseende
• Nullalternativ, kun overvåke uten tiltak

Det ble i møtet redegjort for de ulike løsningene, slik disse er beskrevet i prosjektnotatet. 
Umiddelbart kan det synes som om alternativ 1 som best ivaretar byggets estetikk. Løsningen innebærer å nybygge de 
delene av konstruksjonen som ikke fungerer, med egnede byggtekniske løsninger og materialer. Bygget vil da beholde sitt 
arkitetoniske uttrykk.  
Vi oppfatter at alternativ 3 vil medvirke til god byggteknisk kvalitet, men at utvendig estetisk uttrykk vil bli endret med bruk av 
mer tradisjonelle tekkemetoder. Det framkommer i rapporten at en i alternativ 3 vil anvende kjente standardløsninger med 
god fuktsikkerhet.  
Videre prosess 
Asker kirkelige fellesråd har hatt innledende møte med Asker kommune for å vurdere vei videre. Kommunen og kirken har i 
sameiet sammenfallende interesse av å få tett tak.  
Asker kommune har allerede bestilt foreløpige vurderinger av kostnader knyttet til de ulike alternativene. Valg av alternativ 
vil skje i samarbeid mellom Asker kirkelige felleråd og Asker kommune, etter at det foreligger oversikt over kostnader ved de 
ulike løsningene.  
Vanninntregning er reklamert overfor både prosjekterende og entreprenør. Dette innebærer at det kan bli rettslig tvist med 
prosjekterende. Kostnader til tetting vil følgelig bli forsøkt dekket av prosjekterende og deres forsikringsselskap. 
Asker kommune vil i høst velge ny representanter til sameiestyret i Teglen. Kirken har valgt sine representanter, se sak 
75/2020. 
Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsen til orientering. 
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Sak 87/2020 

Andre orienteringssaker 

a. Nytt fra menighetsrådene
b. Nytt fra prosten
c. Nytt fra kommunens representant
d. Nytt fra Nettverk for fellesråd. Se her om høringer fra Kirkerådet
e. Samarbeidsmøte mellom fellesråd og bispedømmeråd i Oslo bispedømme
f. Kirkepolitiske saker i Kirkemøtet 2020. Til spørsmålet om kirkelig organisering, se arbeidsgruppenes rapporter
g. Status for kommunens budsjettprosess 2021
h. Redegjørelse fra Styringsgruppe for kirkesaker 6.10
i. Status for bygningssaker
j. Søknad om grav ved Asker kirkegård
k. Forberedelser for advent og jul i Asker
l. AKF og Oslo bispedømmeråd: Ledige stillinger og tilsettinger

Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsene til orientering. 

Sak 88/2020 

Eventuelt 

Ingen saker forhåndsmeldt. 

Ved en feil ble det under Eventuelt ikke referert om at Røyken menighetsråd i Sak RMR 72/20 har fattet slik vedtak, med 
referanse til AKF 75/20: Røyken menighetsråd oppnevner følgende personer til styret for sameiet Teglen for 2 år: 
Menighetsrådets medlem Åge Rasmussen (leder), med menighetsrådets medlem Ellen Martha Blaasvær som 
vararepresentant for Åge Rasmussen. Økonomisjef Else Teige, med kirkesjef John Grimsby som vararepresentant for 
Else Teige.  

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkelig%20organisering/aktuelt/aktuelt/arbeidsgrupperapportane%20er%20klare/


Tall i 1000 Prognose 2020

Asker kirkelige fellesråd

Inntekter
Brukerbetaling, salg, avg., leieinntekter -4 732 -5 476 -7 664 -8 213 -9 027 -10 507
Refusjoner/overføringer -12 347 -10 804 -19 237 -16 698 -15 743 -21 930
Tilskudd fra staten -5 695 -5 531 -8 542 -8 297 -8 297 -7 678
Tilskudd fra kommune -42 837 -41 437 -64 555 -62 155 -62 155 -61 151
Andre tilskudd, gaver, innsaml. midler -397 -502 -823 -753 -1 093 -2 095

Sum driftsinntekter -66 008 -63 750 -100 821 -96 116 -96 315 -103 361
Utgifter

Lønn og sosiale utgifter 44 707 43 863 70 793 69 077 67 336 68 746
Kjøp av varer og tjenester 14 802 14 232 21 912 20 912 22 659 24 187
Refusjoner/overføringer 4 360 3 891 6 540 5 102 5 080 7 455
Tilskudd og gaver 1 500 1 380 2 560 2 070 2 115 2 966

Sum driftsutgifter 65 369 63 365 101 805 97 161 97 190 103 354

BRUTTO DRIFTSRESULTAT -640 -385 984 1 045 875 -7

Renteinntekter -60 -60 -90 -90 -90 -246
Renteutgifter 133 133 199 199 199 247

Netto finansinntekter/-utgifter 73 73 110 110 110 1

NETTO DRIFTSRESULTAT -567 -313 1 094 1 155 985 -6

Bruk av udisponert fra tidligere år -1 205
Bruk av disposisjonsfond -547 -481 -2 221 -1 883 -1 714 -1 684
Bruk av bundne fond -53
Sum bruk av investeringer -547 -481 -2 221 -1 883 -1 714 -2 941
Avsetning til dekn. tidl. år (underskudd) 400 400 0
Avsetning til ubundne fond 446 792 287 588 588 1 159
Avsetning til bundne fond 131
Overføring til investeringsregnskapet 268 440 140 140 158
Sum avsetninger 1 114 793 1 127 728 728 1 448

REGNSKAPSMESSIG RESULTAT 0 0 0 0 0 -1 499

Budsjett                      
2020

Regnskap 2019         
3 fellesråd

Regnskap pr. 2. tertial 2020

Regnskap                  
31.08.2020

Reg. budsj 2             
2020

Reg. budsj           
31.08.2020

Reg. budsj 1                       
2020

Vedlegg sak 83/20



Regulert investeringsbudsjett 2020

Tall i 1000

Asker kirkelige fellesråd Reg. budsjett 2 Reg. budsjett Budsjett Regnskap
2020 2020 2020 2019

Kjøp av transportmiddel 846 129
Kjøp av maskiner 603 236
Investering i anleggsmidler 25 780 33 451 17 500 4 550
Momskompensasjon 6 807 8 363 4 375 1 226
Investeringstilskudd til menighetene 250
Kjøp av aksjer, andeler o.l. 140 158 158 158
Årets finansieringsbehov 34 176 41 972 22 033 6 549

Finansiert slik:
Salg av driftsmiddel -85 -87
Momskompensasjon -6 807 -8 363 -4 375 -1 226
Refusjon fra Asker kommune -35
Tilskudd fra Asker kommune -24 885 -31 592 -16 600 -2 491
Tilskudd over Statsbudsjettet -900 -900 -900
Tilskudd fra menighetsråd -640
Ekstern finansiering -32 677 -40 855 -21 875 -4 478

Overført fra driftsregnskap -440 -158 -158 -158
Bruk av ubundne fond -389 -389 -1 287
Bruk av bundne fond -670 -570
Sum intern finansiering -1 499 -1 117 -159 -1 446

Sum finansiering -34 176 -41 972 -22 034 -5 924

Udekket / udisponert 0 0 0 626

Vedlegg sak 84/20
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