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   Møtebok    
for                       

Asker kirkelige fellesråd  
  
 

Tid: 27.02.2014 kl. 19:00 
Sted: Kirkelia 5, Møterommet 

_________________________________________________________________________ 
Fremmøtte: 

Nils Inge Haus Leder 
Ingrid Torild Raustøl Tellsgård Nestleder 
Håvard Sporastøyl Medlem 
Bjørn Andreas Schwensen Medlem 
Per Øystein Funderud Medlem 
Berit Øksnes Geistlig representant 

 
Fra administrasjonen:  
 Arne Eggen kirkesjef 
 Maud Berntsen personalsjef 

____________________________________________________________ 
Forfall: 

 Annemor Onarheim Kommunal representant 
 

_________________________________________________________________________ 
 
Saker behandlet på møtet: 
  

Saksnr Tittel 

9/2014 Innkalling, saksliste og referatsaker 

10/2014 Årsregnskap 2013 

11/2014 Årsrapport 2013 

12/2014 Handlingsprogram 2015-2018 - Invitasjon til dialogmøte 

13/2014 Orienteringssaker 2014 
 

Meldinger: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asker den 27.februar 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 2014/9 Innkalling, saksliste og referatsaker 

 

REFERATSAKER 
 Brev fra bispedømmekontoret vedr. nye diakonstillinger. Ingen nye midler til delt Asker. 
 Møteinnkalling fra KFiO vedr. Ny kirkeordning. Leder FR og kirkesjef vil delta på møtet. 
 Prost Berit Øksnes er oppnevnt til å være AKF`s representant i Asker kommunes 

frivillighetsutvalg 
 Protokolltilførsler skrives på møter og ikke i etterkant fra nå av. 
 
 

VEDTAK 
 Innkallingen godkjennes 
 Saklisten godkjennes 
 Møtebok for 30. januar 2014 godkjennes 
 Referatsakene tas til orientering 
 

 
_______________________________________________________________ 
 

AKF 2014/10 Årsregnskap 2013 

 

UTREDNING 

Saksdokument: Årsregnskap 2013, med balanse og noter. 
 
Driftsregnskapet. 
Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmesssig mindreforbruk på 2 414 311 kr. Utgiftssiden ligger helt 
på budsjett, mens det er merinntekter på nær 2 mill kr. Det er en uventet økning i sykelønnsrefusjon på 1, 5 mill 
kr, noe som er et bekymringsfullt uttrykk for et stort sykefravær. Av andre større økninger på inntektssiden kan 
nevnes økning i gaveinntekter (feltarbeidet) på 400 000 kr og 600 000 kr fra Asker kommune (kompensasjon for 
lønnsoppgjøre og ubalanse i regnskapsår).  
 
Investeringsregnskapet. 
Investeringsregnskapet viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 947 451 kr.  
Ett stort prosjekt ble vesentlig rimeligere enn budsjettert, og i tillegg var det flere prosjekter som ikke lot seg 
gjennomføre etter planen. Uttaket av bevilgningen fra Asker kommune står i forhold til den til aktiviteten og 
berører ikke resultatet.  
Årsresultatet lar seg enklest forklare ved utbetaling av et forsikringsoppgjør samt at mindreforbruket fra  2012 
ikke ble brukt opp.  
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar regnskapet for 2013. 
 

MØTEBEHANDLING 
Det ble utrykt ros for arbeidet som var gjort. 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd vedtar regnskapet for 2013. 
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_______________________________________________________________ 
 

AKF 2014/11 Årsrapport 2013 

 

UTREDNING 

Saksdokument: Årsrapport 2013, Asker kirkelige fellesråd. 
 
Årsrapporten summerer opp engasjementet og aktivitetene i 2013.  
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar årsrapporten med de merknader som fremkom i møtet. 
 

MØTEBEHANDLING 
Årsrapporten sendes på mail til fellesrådet når redigering er ferdig. 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd vedtar årsrapporten med de merknader som fremkom i møtet. 
 

 
 

_______________________________________________________________ 
 

AKF 2014/12 Handlingsprogram 2015-2018 - Invitasjon til dialogmøte 

 

UTREDNING 

Saksdokument:  Asker kommune, komite for teknikk, kultur og fritid. Invitasjon til dialogmøte. 
   Asker kommune. Frivillighetsmeldingen - vedtatt januar 2014. 
 
Representanter for AKF inviteres til et 45 minutters enemøte med komiteen den 18. mars kl 19.  
Farget av den politiske vinden er det frivillighetsmeldingen og det programfestede fokus på folkehelse som 
nevnes i innkallingen.  
 
Kirkesjefens foreslår at vi velger ut noen personer til å møte komiteen, og forbereder en presentasjon av 
fellesrådets arbeids og anliggende. 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd utpeker 2 personer som sammen med kirkesjefen møter komiteen, og ber om at visse 
tema blir vektlagt i møtet.  
 

MØTEBEHANDLING 
Leder, Nils Inge Haus og nestleder Ingrid Tellsgård ønsket å møte komiteen sammen med 
kirkesjef Arne Eggen. Administrasjonen lager et forslag til materiale for å presentere for 
komiteen. Legge vekt på hvordan ansatte genererer frivillige, samt besøkstjeneste.  
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd utpeker Nils Inge Haus og Ingrid Tellsgård til å møte med komite for 
teknikk, kultur og fritid 18. mars kl 19.00.  
 

 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
 



Asker kirkelige fellesråd

 Side 4 av 4 
Asker kirkelige fellesråd 27. februar 2014 

AKF 2014/13 Orienteringssaker 2014 

 

Fra menighetene 
Vardåsen:  MR møte 26. 2 Planlegger stor 10 årsjubileumsuke 8. – 16. mars med mye 

program. Tårnagenthelg til helgen med 50 påmeldte (40% av målgruppen) 
Regnskap er godkjent og i pluss. Ny start for komite for kjeller. 

Østenstad: MR møte 26.2. Årsmøte i menigheten 16. mars. Er i ferd med å etablere  
  en stiftelse med formål å mottak arv/gaver som da menigheten kan  
  søke for å få midler til drift. 

Sak og parkeringsplass. Det er et forslag som kan øke kapasiteten med 39 
plasser. Dig Deeper (klubb for barn) har vokst til 40 – 50 deltakere   

Asker:  Menigheten skal ta imot sokneprestvikar Tor Øystein Våland førstkommende 
søndag. Har hatt mange vikarer i Asker. Sliter med rekruttering til frivillighet, 
særlig i barne- og ungdomsarbeidet. Har regulert utleiesatser for Askertun. 
Ønsker fornyelse/modernisering på Askertun, og nytt nøkkelsystem er 
nødvendig etter innbruddet. Kantor har dratt i gang innsamling til nytt flygel i 
kirken. 

Holmen: Økonomi går greit. Fremdeles glad for ny kateket. Har hatt en del  
vikarer i Holmen. Skal har felles seminar stab/MR om organisasjonsteori i 
forbindelse med daglig leders masteroppgave. Kirken har 50 års jubileum i 2015 
og har startet forberedelser. Er i starten på å renovere kjøkken. 

Heggedal: Enda mer bekymret for bemanningssituasjonen i Heggedal. Skjer mye  
  spennende i Heggedal sentrum ned nærmiljøsenter/sentral. Menigheten  
  er aktiv, og har spilt inn at de ønsker å ha kontor i dette nye senteret.  
  Menigheten er med i styret i Nærmiljøsenteret. 
 
Fra prosten Vardåsen arrangerte en fin og inspirerende felles stabsdag for Askerkirken. 

 Prosten representerer kirken i Asker kommunes frivillighetsutvalg. Det har vær 
møter der.  

  Boligsituasjon for prester. Boligen til sokneprest i Asker vil bli gjort om til bolig 
for kapellan i Vardåsen. Bispedømmet har besluttet å prioritere kapellaner for 
tjenestebolig. Soknepreststilling i Asker vil dermed lyses ut uten bolig.  

 
Fra kirkesjefen 
  Det er pr. i dag kommet inn 2 søkere på kirkesjef stilling. Fristen er 2. mars.  
  For øvrig gjennomgang personalsaker. 
  Tanker om organisering av administrasjonen. 

Kirkesjefen vil delta på KA`s strategisamling 5. mars. Leder og Nestleder vil 
delta på tilsvarende kveldssamling 10. april. Nytt Kardinalprogram er under 
implementering. Noe startvansker. Det jobbes med avtale om kjøp av 
lysfabrikken. Midlertidige boliger for bostedsløse, vi har sagt at vi trenger 4 nye 
stillinger for å drifte på heldøgn.Gyrid Mangersnes er engasjer i ledige midler til 
et prosjekt som skal utrede frivillighet.  

 
VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringssakene til informasjon. 

 
 


