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Møtebok     
for 

Asker kirkelige fellesråd 
 

Tid: 14. mai 2013 kl. 19:00 
Sted: Kirkelia 5,  

 

 

Fremmøtte: 
Nils Inge Haus Leder  

Ingrid Raustøl Tellsgård Nestleder  

Håvard Sporastøyl Medlem  

Bjørn Andreas Schwensen Medlem 

Kjell Vidar Jørgensen Medlem  

Dag Håland Geistlig representant 

 

Fra administrasjonen: 
Arne Eggen Kirkesjef 

Eigil Morvik Personalsjef 

 
Forfall: 
Annemor Onarheim Kommunal representant  

Berit Øksnes Geistlig representant  

 

Saker behandlet på møtet: 
 

AKF  24/2013  Innkalling, saksliste og referatsaker 

AKF  25/2013  Sysselsettingstiltaket - arbeidsleder 

AKF  26/2013  Møtedatoer høsten 2013  

AKF  27/2013  Østenstad kirkegård – endring av gravplan 

AKF  28/2013  Regnskapsrapport 1. tertial 2013 

AKF  29/2013  ”Englevakt” – søknad om støtte til trosopplæringsprosjekt 

AKF  30/2013  Budsjettjustering 

AKF  31/2013  Orienteringssaker 

 

 

 

 

 

Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.  



 
 
 

 
AKF 14. mai 2013 kl. 19:00  Side 2/7 

AKF  24/2013 Innkalling, saksliste og referatsaker 
Referatsaker: 

 Brev fra Eigil Morvik med melding om at han er innvilget permisjon fra Heggedal 

menighetsråd og Asker kirkelige fellesråd i den tiden han er personalsjef i fellesrådet. 

VEDTAK 

Innkalling og sakliste godkjennes 

Møtebok for 4.april 2013 godkjennes 

Referatsakene tas til orientering 

 

AKF  25/2013 Sysselsettingstiltaket - arbeidsleder 
Bakgrunn 

Asker kommune har økt tilskuddet til Asker kirkelige fellesråd øremerket arbeidet i Kirkens 

feltarbeid. Dette gjør det mulig å øke bemanningen knyttet til sysselsettingstiltaket. Erfaring 

fra drift av arbeidstiltaket og bruktbutikk viser at det er positivt for målgruppen med økt 

bemanning og at det også gir et økonomisk overskudd totalt sett. Man har sett at det å være 

flere arbeidsledere gir en bedre oppfølging og oversikt – og større mulighet til å påta seg 

oppdrag. 

Styringsgruppen for Sysselsettingstiltaket innstiller derfor på å ansette en arbeidsleder på 

fulltid til å drive virksomheten i tillegg til lederen. Ekstrabevilgningen vil kunne finansiere ca. 

90% stilling på årsbasis ut fra vårt lønnsnivå. Øvrige midler må kunne tas ut av 

driftsbudsjettet da bruktbutikken har betydelige inntekter.  

Kirkesjefens vurdering er at en slik finansiering er realistisk, og at en styrking av 

bemanningen i feltarbeidet med en arbeidsleder vil heve kvaliteten på arbeidet og sikre god 

drift og videreutvikling.  

Behandling 

Fellesrådet støtter innstillingen. Det ble stilt spørsmål om et eventuelt momskrav for 

bruktbutikken vil få økonomiske konsekvenser som har betydning for finansieringsmuligheten 

for denne stillingen. Dette er det tatt høyde for i beregningene.  

Innstilling 

Asker kirkelige fellesråd godkjenner opprettelsen av stilling som arbeidsleder i Kirkens 

feltarbeid. 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd godkjenner opprettelsen av stilling som arbeidsleder i Kirkens 

feltarbeid. 

 

AKF  26/2013 Møtedatoer høsten 2013 
Bakgrunn 

Fellesrådets administrasjon hadde følgende forslag til møtedatoer for fellesrådet høsten 2013: 

torsdag 29. august, torsdag 26. september, torsdag 24. oktober og torsdag 5. desember. I 

tillegg foreslås det at det årlige fellesmøtet med alle menighetsrådene i Asker avholdes 

torsdag 14. november. 

Behandling 

Fellesrådet menter det er behov for et eget fellesrådsmøte også i november. I tillegg ønsket en 

å forskyve møteplanen med en uke (se vedtaket nedenfor). Administrasjonen oppfordres også 
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til å utarbeide en samlet oversikt over hvilke saker som skal opp på hvilke møter til høsten 

(starten på et årshjul for behandling av saker i fellesrådet).  

Når det gjelder fellesmøtet med menighetsrådene, så ønsker fellesrådet at en tar opp tema 

knyttet til dagens kirkeordning og forholdet mellom de ulike rådene og råd og ansatte. Det 

kan være nyttig med en slik diskusjon/samtale når alle menighetsrådene har fått noen års 

erfaring. Kirkesjefen utnevner en arbeidsgruppe som forbereder samlingen.  

Innstilling 

Asker kirkelige fellesråd vedtar den framlagte møteplanen. 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd vedtar følgende møteplan for høsten 2013: Torsdag 22. august, 

torsdag 19. september, torsdag 17. oktober, torsdag 21. november og torsdag 12. 

desember. I tillegg avholdet det fellesmøte med menighetsrådene torsdag 14. november. 

 

AKF  27/2013 Østenstad kirkegård - endring av gravplan 
Saksdokumenter 

 Kart over Østenstad kirkegård med avmerking av de aktuelle felter og rader 

Bakgrunn 

Da Østenstad kirkegård ble planlagt var det bevissthet om at de gravfelt som hadde dybde nok 

til kistegraver skulle bygges som det, vel vitende om at det er behov for flere urnegraver enn 

kistegraver. Dette fordi ei kistegrav med letthet kan deles til to urnegraver, mens to 

urnegraver ikke kan slås sammen til ei kistegrav. Det har med jorddybder og 

dreneringsdybder å gjøre, og tanken var å omregulere gravplanen etter hvert som en så 

behovet.   

På den øverste delen som er tatt i bruk (feltene 11-18) er det omtrent like mange kiste- som 

urnegraver. Her er fordelingsforholdet i forbruk fram til nå 60 % på urnegraver og 40 % på 

kistegraver (i antall: 200 urnegraver og 142 kistegraver). Kremasjonsprosenten i Asker 

nærmer seg 80 %. Totalt er kirkegården delt inn i 1100 standard urnegraver mot 2700 

kistegraver i dobbel dybde. Når det nå er gitt brukstillatelse på hele kirkegården ser vi det 

naturlig at det søkes om endring av gravplanen før en tar i bruk flere felt.  

Feltene 22-27 og 32-34 har et fordelingsforhold på ca 200 urnegraver og 360 kistegraver. Det 

søkes om å ta en rad med kistegraver på disse feltene og endre til to urnerader. Da vil en få 

tilnærmet den samme fordelingen mellom gravtypene som det er på de feltene som allerede er 

tatt i bruk.   

Feltene 19, 28, 30 og 31 er planlagt som rene kistefelt. En ser for seg at disse ikke tas i bruk 

før en ser om det blir behov for å endre hele eller deler av disse feltene til urnegraver. 

Behandling 

Fellesrådet hadde ingen innsigelser mot forslaget til vedtak, men uttrykte ønske om snarlig 

befaring på Østenstad kirkegård.  

Innstilling 

Asker kirkelige fellesråd vedtar at gravplanen på feltene 22-27 og 32-34 på Østenstad 

kirkegård omreguleres slik at den kistegravraden som er nærmest veien deles og blir til to 

rader med urnegraver. 

Vedtak 
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Asker kirkelige fellesråd vedtar at gravplanen på feltene 22-27 og 32-34 på Østenstad 

kirkegård omreguleres slik at den kistegravraden som er nærmest veien deles og blir til 

to rader med urnegraver. 

 

AKF  28/2013 Regnskapsrapport 1. tertial 2013 
Saksdokumenter 

 Driftsregnskap 1. tertial 2013 

Bakgrunn 

Den vedlagte regnskapsrapporten viser følgende: 

 Inntektssiden er noe vanskelig å fortolke etter 1. tertial i og med at inntektene ikke er likt 

fordelt gjennom året. De kommunale overføringer er skjedd for 1. halvår, og inntekter på 

stell av graver er stort sett kommet inn allerede. Skjønnsmessig er vi i god rute i forhold til 

året sett under ett.  

 Refusjon sykepenger er på 480' kr, noe resultat av flere langtidssykemeldinger. 

 Lønn og sosiale utgifter viser et mindreforbruk på 500' kr i forhold til budsjett. I tillegg til 

sykemeldinger er det også stillingshjemler som står vakante av ulike grunner. Dette vil 

endre seg med det første.  

 Kjøp av varer og tjenester ligger 150' kr under budsjett, men dette vil snart jevne seg ut i 

og med at sommerhalvåret har et høyere aktivitetsnivå på tunge poster i denne gruppen.. 

Behandling 

Fellesrådet hadde ingen kommentarer til regnskapsrapporten.   

Innstilling 

Asker kirkelige fellesråd tar den fremlagte tertialrapporten til etterretning. 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd tar den fremlagte tertialrapporten til etterretning. 

 

AKF  29/2013 ”Englevakt” - søknad om støtte til trosopplæringsprosjekt 
 Saksdokumenter 

 Notat fra prost Berit Øksnes om prosjektet Englevakt 

Bakgrunn 

Himmelhøyt ved Ann-Helen Frivold har fått avslag på trosopplæringsmidler til 

Englevaktkonseptet. Prosjektet er etter det "skåret ned" med tanke på om fellsrådet kan 

finansiere det lokalt. Det søkes om kr. 66 000.  

Hovedhensikten med prosjektet er å få enda flere av Askers foreldre til å delta som frivillige i 

forbindelse med at deres barn deltar på breddetiltak i regi av lokalmenighetene. 

Englevaktkonseptet er et pilotprosjekt som bruker menighetene i Asker som arena.  

Himmelhøyt er lokalisert i Asker og det er Ann Helen Frivold som kommer til å drifte 

prosjektet. De deler av prosjektet som handler om kommunikasjon vil det være i samarbeid 

med Oddbjørg Aasen Bjørdal.  

Englevakter er et innarbeidet begrep i Holmen, men konseptet bør videreutvikles og spres til 

andre menigheter og prostier/fellesråd dersom det kan bidra til økt foreldreengasjement.  
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Utfordringen for fellesrådet er om det finnes midler i fellesrådets budsjett til prosjektstøtte slik 

at prosjektet kan gjennomføres.  

Behandling 

Fellesrådet er positive til prosjektets formål. Det er av stor betydning for framtidig 

trosopplæringstiltak at foreldregruppen i større grad kan bli involvert og være en ressurs i 

arbeidet. Samtidig er det viktig at denne typen tiltak og prosjekter forankres hos de 

undervisningsansvarlige/trosopplæringsansvarlige i menighetene. Fellesrådet ønsker derfor en 

uttalelse fra undervisningsgruppen før en tar stilling til selve søknaden.   

Innstilling 

Saken ble lagt fram uten innstilling. 

Vedtak 

Fellesrådet ber administrasjonen arbeide videre med saken og legge den fram for 

eventuell realitetsbehandling på neste møte. 

AKF  30/2013 Budsjettjustering 
Saksdokumenter 

 Budsjett 2013 for Asker kirkelige fellesråd 

Bakgrunn 

Det er behov for å gjøre enkelte mindre budsjettjusteringer. Disse er begrunnet i 4 forhold. 

 Årsoppgjør 2012 gjorde vedtak for avsetning av mindreforbruket 2012 (se vedtak sak 

19/2013). 

 Det var noen feilføringer i budsjettet som ble vedtatt i sak 14/2013. Til sammen gjelder 

det 70 000 kr.  

 Det er ikke avsatt egne midler til drift av gatekapellet. Det foreslås at 12 000 kr flyttes til 

avdeling 610 fra vedlikehold bygg.  

 De kalkulatoriske inntekter og utgifter for verdiene av kommunal tjenesteyting føres inn 

med 700 000 kr på begge sider.. 

Behandling 

Fellesrådet hadde ingen kommentarer til saken.  

Innstilling 

Asker kirkelige fellesråd vedtar de fremlagte budsjettendringene. 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd vedtar de fremlagte budsjettendringene. 

AKF  31/2013 Orienteringssaker 2013 
Fra menighetene: 

 Asker 

o Har nylig vedtatt en egen frivillighetsstrategi som del av 

menighetsutviklingsprosjektet menigheten er en del av. 

o Avholdt aktivitetsdag 5. mai med stor oppslutning. Alle kor i menigheten var 

med og arrangementet var svært vellykket. 

o Det jobbes ekstra med plan for oppgradering av Askertun..Viktig å ta vare på 

og utvikle bygningsmassen på en hensiktsmessig måte. 
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 Heggedal 

o Eigil har permisjon fra verv som MR leder og FR representant ut året. Kjell 

Vidar Jørgensen har gått inn i disse rollene.  

o Gudstjenestearbeidet er godt i gang med Anna som leder. Ny ordning vil 

komme på plass i henhold til plan og pålegg.  

o Det er noe ledighet fra sommeren av, bruken av disse midlene skal drøftes 

videre 

 Østenstad 

o Østenstad har diakon i 50% stilling, dette har til nå vært kombinert med annen 

stilling, men dette opphører fra jul. En bør drøfte strategi for å øke 

stillingsoprosenten til 100%, eventuelt omdisponere stillinger  

o Hvordan finansieres IKT i Østenstad når menigheten har valgt å stå utenfor 

fellesrådets fellesløsninger? 

o Østenstaddagen 2. juni - håper selvsagt på sol og fint vær. 

o Loppemarkedet fikk inn 130 000 

o Vedtatt handlingsplan for grønn menighet  

o Menighetsrådet vil drøfte ny kirkeordning på sitt neste møte 

 Holmen 

o Elvisaften i kirken med Jakob Conradi er en suksess  

o Knyttet kontakt med Luthran college i Ihowa om grønne menigheter  

o Menigheten har så mange prosjekter og aktiviteter at det kan være lett å miste 

oversikten. Det jobbes med informasjon om mangforldet til de ulike 

arbeidslagene.  

 Vardåsen 

o Avholdt den årlige dugnaden rundt kirken  

o Daglig leder sykemeldt ut mai  

o Ungdomsarbeider/menighetssekretæren har sagt opp stillingen  

o Planlegger 10-årsjubileum 14-16. mars 2014  

o Skal ha befaring med kommunen i kjelleren mm 22. mai. Dette har en ønsket 

lenge.  

o Jordet nedenfor kirken bør slås/vedlikeholdes bedre 

 

Fra prosten: 

 Prestetjenesten fungerer godt på tross av noen sykemeldinger  

 Det jobbes med grønne menigheter og grønn kirke i hele prostiet 

 

Fra kirkesjefen: 

 Leder av feltarbeidet ble slått ned på Varmestua i dag. Saken er anmeldt og vil bli fulgt 

opp. Illustrerer at flere og flere av dem som oppsøker varmestua har et bredt 

sammensatt "sykdomsbilde". 

 Gatekapellet brukes noe. Det er noe tagging, men ikke veldig skjemmende. Trengs noe 

vedlikehold i sommer. 

 Office 2010 er bestilt og vil bli innstallert i sommer  

 Parkeringsplassen mellom Heggetun og Kiwi eies delvis av Heggedal menighet. Arne 

har dokumentasjon på dette, og dette bør følges opp i den videre kontakten med de 

andre grunneierne. 
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Møtereferater 

 Referat fra Dagliglederforum 9. april 2013  

 Referat fra Arbeidsmiljøutvalget 24. april 2013  

 

Innstilling 

Asker kirkelige fellesråd tar møtereferater og orienteringer til orientering. 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd tar møtereferater og orienteringer til orientering. 


