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Møtebok 
for 

Asker kirkelige fellesråd 
 
 

Tid: 16.10.2014 kl. 19:00 
Sted: Kirkelia 5, Møterom 

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

 
___________________________________________________________________ 
 
Saker behandlet på møtet: 
  

Saksnr Tittel 

49/2014 Godkjenning av protokoll 2011 

50/2014 Handlingsprogram 2015-2018 

51/2014 Høringsuttalelse Staten og Den norske kirke - et tydelig skille 

52/2014 Orienteringssaker 

53/2014 Felles møte med menighetsrådene og Fellesrådet 
 

Meldinger:  

 
 
 

, 04.11.2014 
 
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 2014/49 Godkjenning av protokoll 2011 

 

UTREDNING 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjenning av møtebok 18. september 2014 
Referatsaker 
 
 
 

INNSTILLING 
Møteinnkalling godkjennes 
Sakslisten godkjennes 
Møtebok for 18. september godkjennes 
 
 
 

MØTEBEHANDLING 
 
 

VEDTAK 
Møteinnkalling godkjennes 
Sakslisten godkjennes med følgende tillegg: 

Ingrid Tellsgård minnet om at det må bli fortgang i gruppe rundt prostidiakonen. 
Administrasjonen tar tak i dette.   
 
Møtebok for 18. september godkjennes 
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AKF 2014/50 Handlingsprogram 2015-2018 

 

UTREDNING 

 Orientering om dialogmøtet med kommunen (se vedlegg) 

 Fellesrådet bør sette opp en prioritert liste over hvilke saker som ønskes skal vektlegges i HP 2015-
2018. Orgel i Heggedal, orgel i Vardåsen og kjelleren i Vardåsen. 

 Spørsmålet som bør diskuteres er hva som er taktisk lurt av Fellesrådet å prioritere. Etter 
dialogmøtet kunne det virke som om at det var større politisk interesse for å støtte kjeller i Vardåsen. 
Når ingen av Fellesrådets prioriteringer i utgangspunktet ikke var kommet med HP er det grunn til å 
anta at det er vanskelig å få gjennomslag for alle tre sakene.  

 
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige Fellesråd velger følgende prioritering knyttet til HP 2015-2018:  
 
 

MØTEBEHANDLING 
 
 
Det ble orientert fra dialogmøte i Asker kommune. Kirkesjefen har påpekt at noe av 
virksomheten er lovpålagt, derfor må det være mulig å få en arena til å diskutere utenom 
frivillig sektor.  
Bakgrunn for at parkeringsplass og utbedring gravplass blir tatt opp er at AKF ikke fikk beholde 
overskudd fra kirkegården. Kirkesjefen vil sende innspill i morgen, 17.10 og vil da forsøke med 
et tydelig skille mellom Asker kommunes ansvarsområde og fellesrådets område. 
 
Prioritering til HP 2015 – 2018: 
Kirkesjefen orientert om at Vardåsen menighet på oppfordring fra han/AKF hadde sendt en 
begrunnet prioritering. Vardåsen prioriterer orgel framfor utbygging av kjeller. 
 
I samtalen ble det henvist til en mulighetsstudie som Asker kommune har laget. Den angir et 
beløp på 8,4 mill. for å få kjeller ferdigstilt. I diskusjonen ble det fremholdt at det er nå det er 
mulig å få gjennomslag for ferdigstillelse av kjeller i Vardåsen, i forbindelse med kommunens 
satsing på Borgen nærmiljøtiltak. På den andre side ble det fremholdt at orgelkomiteen i 
Vardåsen kirke har samlet inn og jobber aktivt for å få orgel til Vardåsen, o 
 
Håvard Sporastøyl presenterte et alternativt forslag til vedtak: 

 Asker kirkelige fellesråd søker Asker kommune om tilleggsbevilgninger til å innrede og 
ferdigstille Borgen-prosjektet. 

 Dersom Vardåsen og Heggedal kirker ønsker fortgang i anskaffelse av orgel kan Asker 
kirkelige fellesråd avsette kr 750 000 på investeringsbudsjettet til digitale orgler i 
Vardåsen og Heggedal kirker. Avsatte midler til pipeorgler på investeringsprosjektet 
2014 kan omgjøres til midler til digitale orgler. 

 
Det ble henvist til at valget er gjort. Asker kirkelige fellesråd har vedtatt at man ønsker 
mekanisk orgel i begge kirker. Likevel åpnet man for avstemming om forslag til vedtak.  
 
Per Øystein Funderud hadde følgende innspill til vedtak:  

Orgel i Heggedal kirke bør finansieres av fellesrådets årlige tildelte investeringsmidler og 
Heggedal menighets egenfinansiering, egenkapital 600 000. Finansiert innen 2018. 

Orgel i Vardåsen kirke bør søkes finansiert ved ekstrabevilgninger fra Asker kommune 
gjennom HP og Vardåsen menighets egenfinansiering.  
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Innredning i underetasjen i Vardåsen kirke bør søkes finansiert ved ekstrabevilgninger fra 
Asker kommune.  

Vardåsen menighet og til slutt fellesrådet må prioritere hvilke av de to prosjektene i 
Vardåsen kirke som skal prioriteres og spilles inn i kommunenes HP-prosess. Det som 
prioriteres foreslås å være finansiert innen 2018. 

 
Det ble stemt over forslagene: 
Håvard Sporastøyls forslag til vedtak: 

Asker kirkelige fellesråd søker Asker kommune om tilleggsbevilgninger til å innrede og 
ferdigstille Borgen-prosjektet. 

Dersom Vardåsen og Heggedal kirker ønsker fortgang i anskaffelse av orgel kan Asker 
kirkelige fellesråd avsette kr 750 000 på investeringsbudsjettet til digitale orgler i 
Vardåsen og Heggedal kirker. Avsatte midler til pipeorgler på investeringsprosjektet 
2014 kan omgjøres til midler til digitale orgler. 

Stemmetall: 6 stemmer mot, 1 stemme for. Forslaget falt. 
 
Så ble det stemt over følgende forslag: 

Orgel i Heggedal kirke bør finansieres av fellesrådets årlige tildelte investeringsmidler og 
Heggedal menighets egenfinansiering, egenkapital 600 000. Finansiert innen 2018. 

Stemmetall: 6 stemmer for, 1 stemme mot. Forslag vedtatt. 
 
Så ble det stemt om prioritering av hva fellesrådet skulle spille inn til den politiske prosessen i 
årets handlingsprogramprosess: 

Orgel i Vardåsen kirke bør søkes finansiert ved ekstrabevilgninger fra Asker kommune 
gjennom HP og Vardåsen menighets egenfinansiering. 

Stemmetall: 3  
Innredning i underetasjen i Vardåsen kirke bør søkes finansiert ved ekstrabevilgninger fra 

Asker kommune.  
Stemmetall: 4 
 
Asker kirkelige fellesråd prioriterer å spille inn ferdigstillelse av underetasjen i Vardåsen til den 
politiske prosessen for 2015 – 2018. 
 
Det ble samtidig presisert at Fellesrådet fremdeles ønsker mekanisk orgel i Vardåsen kirke.  
 
 

VEDTAK 
Orgel i Heggedal kirke finansieres av fellesrådets årlige tildelte investeringsmidler og Heggedal 
menighets egenfinansiering, egenkapital 600 000. Finansiert innen 2018 
Vedtatt med 6 mot 1 stemme 
 
Protokolltilførsel fra Håvard Sporastøyl: 
Asker kirkelige fellesråd bør satse på rimelig digitalt kvalitetsorgel fremfor kostbart pipeorgel i 
Heggedal kirke. I en åpen folkekirke må vi gi rom for folkets kultur og legge til rette for en 
moderne gudstjenestereform med moderne kulturuttrykk. Tradisjonell kirkemusikk og orgelspill 
kan utmerket godt ivaretas med et digitalt kvalitetsorgel. 
 
Asker kirkelige Fellesråd velger følgende prioritering knyttet til HP 2015 – 2018: 
 
Asker kirkelige fellesråd prioriterer å spille inn ferdigstillelse av underetasjen i Vardåsen til den 
politiske prosessen for 2015 – 2018 
Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
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AKF 2014/51 Høringsuttalelse Staten og Den norske kirke - et tydelig 
skille 

 

UTREDNING 

Saksdokument: Bakgrunnsnotat og utkast til høringsuttalelse 
(sakspapirer ettersendes) 
 
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelig fellesråd vedtar høringsuttalelsen som fremlagt med de endringer som fremkom i møtet. 
 
 
 

MØTEBEHANDLING 
Siste avsnitt av høringsuttalelsen ble tatt ut. 
Så ble det holdt avstemming om høringsuttalelsen. 
Stemmetall: 6 for 1 mot. 
 
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd vedtar høringsuttalelsen som fremlagt med de endringer som fremkom i møtet. 
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AKF 2014/52 Orienteringssaker 

 

UTREDNING 

 Fra menighetene 

 Fra Prosten 

 Fra Kirkesjefen 
         - Daglig leder forum 
         - Samarbeidsforum og tur til våren 
         - Ledermøtet 
         - Det daglige arbeid i administrasjonen 

 Status personalsaker 
         - AMU 
         - Lønnsforhandlinger 
          
 
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd tar den fremlagte informasjon til orientering. 
 
 
 

MØTEBEHANDLING 
 Fra menighetene 

 Asker: 
Hadde menighetsråd sist tirsdag. 3 ting som pågår:  
- endringer i Asker kirke, innspill fra Arne Sæther om kirkerom som liturgisk arena. 
- høringsuttalelsen Staten og Den norske kirke - et tydelig skille 
- novembermarked 1. november. 
 Østenstad: 
- møblering og belysning i kirkestua 
- fellessamling med staben. Veldig god og nyttig samling 
- julemarked 15. november 
- frivillighetsmelding av Gyrid Mangersnes øsnes tatt opp. Viktig å forholde seg til frivillige. 
 Holmen: 
- fest for frivillige (150) engasjerende 
- 50 nye frivillige i det siste. Har engasjer Ann Helen Frivold. 
- det er grønn uke denne uken. Har ingen grønn gruppe i Holmen for tiden 
- Vandring. Holmen menighet deltok under prosjektet Vanndring sist søndag.(prest med mange 
ungdommer) 
- Julemessearbeid. 
- Ønske om mer sammenheng og felles prosjekter i prostiet. 
 Vardåsen: 
- Grønn gudstjeneste på søndag med deltakelse av kirkens barnekor og Silje Winje fra BarneTV. 
- Høringsuttalelsen Staten og Den norske kirke, - et tydelig skille behandles onsdag i MR 
- Markedsdag 25. november der inntekt går til kjeller.  
- Julemarked 1. søndag i advent der inntekt går til nytt orgel og kjeller 
- Bispevisitas i desember. 
 
Fra Prosten 
 Det er mye felles arbeid i prostiet. Ansatte har mange møtepunkter. 

Alle menigheter har hatt runde på gudstjenesteordning. Viktig å gi tilbakemelding på hvordan dette 
har vært. 

 TV- aksjon Vann og Kirkens nødhjelp. Vi bli fokus på dette førstkommende lørdag( NB avlyst)  
 Prosten er i frivillighetsutvalget. Der har det kommet frem at Asker kommune har kjøpt Sem  
 gjestegård som de ønske å bruke som folkehelsearena. 2 fra Asker menighet er med i 
      arbeidsgruppe. 
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 Prestevikar i Vardåsen frem til 23. november 
 Vikar også i Asker og Holmen vil får ny vikar fra 1.11. 
 Berit Øksnes er tilbake på første ordinære fellesrådsmøte. 
Fra Kirkesjefen 
 Begynt på runde i stabene. Vært i Holmen til nå. Veldig nyttig og inspirerende. 
         - Daglig leder forum 
         - Samarbeidsforum og tur til våren 
         - Ledermøtet 
       er alle nyttige arenaer. Glad for at dette er etablert i Asker.  
         - Det daglige arbeid i administrasjonen 
       Det er trøkk i administrasjonen for tiden. Mer enn vanlig og det er en utfordring. Kan være behov for   
       en ny saksbehandler etterhvert. 
Status personalsaker ble delt ut. 
AMU - ønsker temadag med fokus på mobbing etter AFI-rapport som sier det er mer mobbing i    
          kirken enn andre arbeidsplasser.  
Lokale lønnsforhandlinger skal gjennomføres før 15. november 
 
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd tar den fremlagte informasjon til orientering. 
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AKF 2014/53 Felles møte med menighetsrådene og Fellesrådet 

 

UTREDNING 

 6. november er alle menighetsrådene og Fellesrådet innkalt til et felles møte i Vardåsen kirke. 

 Tema for møtet er: "mer himmel på jord" og Kirkevalget 2015 

 Orientering og diskusjon 
 
 
 

INNSTILLING 
Asker Kirkelige Fellesråd tar orienteringen til informasjon 
 
 
 

MØTEBEHANDLING 
 
 

VEDTAK 
Asker Kirkelige Fellesråd tar orienteringen til informasjon 
 
 
 

 
 


