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Møtebok 
for 

Asker kirkelige fellesråd 
 
 

Tid: 18.09.2014 kl. 19:00 
Sted: AKF - administrasjonen, Møterom 

___________________________________________________________________ 
Fremmøtte: 
Nils Inge Haus Leder 
Ingrid Torild Raustøl Tellsgård Nestleder 
Per Øystein Funderud Medlem 
Håvard Sporastøyl Medlem 
Bjørn Andreas Schwensen Medlem 
Annemor Onarheim Kommunal representant 
Dag Håland Vararepresntant 
 
Fra administrasjonen:  
 Øyvind Stabrun kirkesjef 
 Maud Berntsen personalsjef 
  
 _____________________
______________________________________________ 
Forfall: 

Berit Øksnes Geistlig representant 
 
___________________________________________________________________ 
 
Saker behandlet på møtet: 
  

Saksnr Tittel 

43/2014 Innkalling, saksliste og referatsaker 

44/2014 NOU 2014: 2  Lik og Likskap - Høring 

45/2014 Budsjettkontroll pr 2.tertial 2014 

46/2014 Investeringsbudsjett 2014 

47/2014 Handlingsprogram 2015-2018 

48/2014 Orienteringssaker 2014 
 

Meldinger:  

 
 
 

Asker, 19.09.2014 
 
Underskrifter: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. 
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AKF 2014/43 Innkalling, saksliste og referatsaker 

 

UTREDNING 

 Godkjenning av innkalling og sakliste  

 Godkjenning av møtebok 20. august 2014 

 Referatsaker 
 
 
 

INNSTILLING 
 Innkalling godkjennes 

 Sakliste godkjennes 

 Referatsaker tas til etteretning  
 
 
 

VEDTAK 
 Innkalling godkjennes 

 Sakliste godkjennes 

 Referatsaker tas til etteretning  
 
 
 

 

AKF 2014/44 NOU 2014: 2  Lik og Likskap - Høring 

 

UTREDNING 

Saksdokument: Bakgrunnsnotat og urkast til høringsuttalelse.. 
 
Se sak 40/2014. 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar høringsuttalelse som fremlagt med de endringer som fremkom i møtet.  
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd vedtar høringsuttalelse som fremlagt med de endringer som fremkom i møtet.  
 
 
 

AKF 2014/45 Budsjettkontroll pr 2.tertial 2014 

 

UTREDNING 

Saksdokument: Regnskapsrapport pr 1.september 2014. 
 
Rapporten viser at det er balanse mellom budsjett og faktisk forbruk. Det er en del interne varialsjoner 
som det vil bli redegjort for i møtet.  
 
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd tar budsjettkontrollen til etterretning.  
 
 
 

MØTEBEHANDLING 
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Ønske om å se hvordan det går med lysfabrikken, sett i forhold til budsjettes som ble laget. Ønsker dette 
som egen sak i et senere møte. 
 
Kirkesjefen sa noe om hvordan han vil jobbe med dette fremover. 
 
Det kom frem ønske om et lite notat ved siden av oversikten, og at hovedpostene skulle presenteres 
avdelingsvis. Adm. vil se på hvordan og om dette kan gjennomføes uten at det tar for mye ressurser. 
 
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd tar budsjettkontrollen til etterretning.  
 
 
 

AKF 2014/46 Investeringsbudsjett 2014 

 

UTREDNING 

I løpet av sommeren har det blitt klart at kirkegårdens bil for båretransport ikke lenger er egnet for 
formålet, og den må fornyes så raskt som mulig. 
Driftssjefen har rettet en anmodning om at det innvilges 300 000 kr til formålet på inneværende års 
investeringsbudsjett. 
 
Uteanlegget i Heggedal er såpass forsinket at det ikke vil bli realisert i 2014, så det er midler tilgjengelig 
innenfor årets bevilgning. Subsidiært kan det bevilges fra kirkegårdens investeringsfond.  
 
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd bevilger kr 300 000 til innkjøp av ny bårebil. Beløpet belastes det vedtatte 
investeringsbudsjettet.  
 
 
 

MØTEBEHANDLING 
Kirkesjefen la frem en oversikt over investeringer i 2014. 
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd bevilger kr 300 000 til innkjøp av ny bårebil. Beløpet belastes det vedtatte 
investeringsbudsjettet.  
 
 
 

 

AKF 2014/47 Handlingsprogram 2015-2018 

 

UTREDNING 

Se sak 35/2014 hvor det ble vedtatt: 
 Asker kirkelige fellesråd tar informasjonen til orientering, og ber om å få fremmet en ny sak 
  om investeringsbudsjettet for 2015-2018 i august- eller septembermøtet. 
 
Saken er ikke tilstrekkelig godt forberedt og vil bli lagt fram på Fellesrådets oktobermøte.  
 
 
 

INNSTILLING 
Saken utsettes til AKFs møte i oktober.  
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MØTEBEHANDLING 
Kirkesjefen vil sjekke videre når behandling av Handlingsplan skal foregå i de forskjellige partiene, og vil 
komme tilbake til når dette kan behandles i fellesrådet 
 
Fellesrådet ønsker en anbefaling fra kirkesjefen på priorietring av innmeldte investeringsbehov i neste 
møte. 
 
 

VEDTAK 
Saken utsettes til AKFs møte i oktober.  
 
 
 

AKF 2014/48 Orienteringssaker 2014 

 

UTREDNING 

 Fra menighetene. 

 Fra prosten 

 Fra kirkesjefen 

 Personalsituasjonen 

 Virksomhetene 

 Møtererat fra Daglig leder forum 28.august 2014 
 
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene og møtereferatene  til informasjon.  
 
 

MØTEBEHANDLING 
Heggedal: 
 Har hatt konfirmasjon. 4 gudstjenester som ble gjort verdig og flott. Menighetsråd og stab skal ha møte 
neste uke der de skal jobbe med strategiplan. 
 
Asker: 
har hatt konfirmasjon. Menighetsrådsmøte denne uken. Referet: Arne Sæther var og snakket om 
hvordan han kunne tenke seg endringer i Asker kirke. Håvard Sporastøyl oppfordret til økumenisk 
samarbeid i Asker prosti. Det var Semiade på søndag, kanskje kirken burde vært med på dette? 
 
Holmen: 
Svær konfirmasjon. Spennende med nye ansatte i konfirmasjonsarbeidet. 
MR-møte sist uke. Frivillighetsfest 8. oktober med Svein Tindberg 
 
Østenstad: 
Samling menighetsråd og stba neste uke. Staben vil da presentere de forskjellige arbeidsgrenene. 
Konfirmasjon med musikal - menighetsrådet setter stor pris på arbeidet og gjennomførigen. 
 
Vardåsen: 
Konfirmasjon. Menighetråd i går der de hadde evaluert samlingen i Bøler kirke for menighetrå i Oslo 
bispedømme. Syntes det hadde vært bra. 
Hatt seniortur til Lunden kloster. Startet myldredag igjen. 
 
Prosten:  
Janneke Riskild er tilsatt som vikar i 50% stilling i Asker menighet ut året.Bispevisitas i desember 2014. 
Bispedømmerådet har holdt pensjonskurs for alle ansatte over 58 år, anbefaler å sjekke om KLP holder 
tilsvarende kurs som Statens pensjonskasse. 
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Kirkesjefen: 
Er i gang med å gjøre seg kjent med organisasjonen.  
Det er laget strategi for Oslo bispedømme. Synes det er viktig at vi tar denne innover oss og gjør til vår, 
både i fellesråd og i menighetsråd. 
Innsettelse av Flemming Jakobsen som daglig leder/gateprest i Holmen kirke 21.9.14. 
Lysfabrikken har hatt studietur til Kristiansand 
 
Status personalsaker ble delt ut.  
 
Per Øystein Funderud 
minnet om at årets TV aksjon er til Kirkens nødhjelp og at det skal være et arrangement i forbindelse 
med dette som heter VANNdring søndag 12. oktober. 
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene og møtereferatene  til informasjon.  
 
 
 
 

 
 


