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    Møtebok     
for  

Asker kirkelige fellesråd  
 

Tid: 15.05.2014 kl. 19:00 
Sted: Kirkelia 5, Møterom 

_________________________________________________________________________ 
Fremmøtte: 
Nils Inge Haus Leder 
Ingrid Torild Raustøl Tellsgård Nestleder 
Bjørn Andreas Schwensen Medlem 
Berit Øksnes Geistlig representant 
Annemor Onarheim Kommunal representant 
Anne Louise Tveter Vararepresntant 
Kjell Vidar Jørgensen Vararepresntant 
 
Fra administrasjonen:  
 Arne Eggen kirkesjef 
 Maud Berntsen personalsjef  
 _______________________________________________________________
_________ 
Forfall: 

Per Øystein Funderud Medlem 
Håvard Sporastøyl Medlem 
_________________________________________________________________________ 
 
Saker behandlet på møtet: 
  

Saksnr Tittel 

21/2014 Innkalling, saksliste og referatsaker 

22/2014 Budsjettkontroll pr 1. tertial 2014 

23/2014 Møtedatoer 2.halvår 2014 

24/2014 Handlingsprogram 2015-2018 

25/2014 Tilsetting av kirkesjef 

26/2014 Orienteringssaker 2014 

27/2014 Skifte av pensjonsleverandør 

28/2014 Prosjekt Lysproduksjon 

29/2014 Midlertidige boliger ved Varmestua 

30/2014 Søknad om grav på Asker kirkegård 
 

 
 
 

Asker, 19.05.2014 
 
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 2014/21 Innkalling, saksliste og referatsaker 

 

VEDTAK: 
Innkallingen godkjennes 
Saklisten godkjennes 
Møtebok for 3. april 2014 godkjennes. 
 

 
_______________________________________________________________ 
 

AKF 2014/22 Budsjettkontroll pr 1. tertial 2014 

 

UTREDNING 

Saksdokument: Budsjettkontroll pr 1. mail 2014. 
 
 

INNSTILLING 
AKF til budsjettorienteringen til etterretning. 
 

 
VEDTAK 
AKF til budsjettorienteringen til etterretning. 
 

 
 

_______________________________________________________________ 
 

AKF 2014/23 Møtedatoer 2.halvår 2014 

 

UTREDNING 

Forslag til møtedatoer for Asker kirkelige fellesråd  2. halvår 2014. 
 
28.08: Tariffoppgjøret 2014. Evt endringer i AKF- staben. 
18.09: Budsjettkontroll 2. Tertial 2014 
16.10: Budsjett 2015. Innspill til rådmannens forslag til HP 2015-2018  
 Strategiplan og langtidsbudsjett 2015-2018 (Foreløpig behandling)  
06.11: Felles Menighetsrådsmøte 
20.11 Strategiplan og langtiidsbudsjett 2015-2018 
11.12 Valg leder og nestleder 2015. Forberedende organisering av MR-valget høsten 2015 
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar den foreslåtte møteplanen og saksfordelingen for 2. halvår 2014.  
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd vedtar følgende møteplan og saker for 2. halvår 2014.  
28.08: Tariffoppgjøret 2014. Evt endringer i AKF- staben. 
18.09: Budsjettkontroll 2. Tertial 2014 
16.10: Budsjett 2015. Innspill til rådmannens forslag til HP 2015-2018  
 Strategiplan og langtidsbudsjett 2015-2018 (Foreløpig behandling)  
06.11: Felles Menighetsrådsmøte 
20.11 Strategiplan og langtiidsbudsjett 2015-2018 
11.12 Valg leder og nestleder 2015. Forberedende organisering av MR-valget høsten 2015 
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_______________________________________________________________ 
 

AKF 2014/24 Handlingsprogram 2015-2018 

 

UTREDNING 

Saksdokument: Innspill til Asker kommunes behandling av HP  2015-2018. 
 
Det vises til sak 19/2014 hvor det ble orientert om og drøftet hva en skulle spille inn til Asker kommune i starten 
av budsjettbehandlingen 2015-18. 
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til det som er forelagt for oversending til Asker kommune.  
 
 

MØTEBEHANDLING 
I møtet ble det presentert et utkast til en oversendelse til Asker kommune som innspill til den forberedende 
budsjettbehandlingen som pågår i administrasjonen og i komiteene. 
 
I driftsbudsjettet ble følgende momenter vektlagt: 

 Økte pensjonsutgifter det siste året har gjort det nødvendig å øke avsetningen til arbeidsgivers 
pensjonsandel fra 16 % av brutto lønnsmasse til 18 %. Årskostnad kr 500 000. 

 Utfordringen med at vårt tariffområde generelt ligger lavt lønnet i forhold til sammenlignbare sektorer. For å 
rekruttere og beholde gode kandidater er det ofte nødvendig å lønne høyere enn minimum. Beregnet 
ønsket rammeøkning er kr 500 00 på årsbasis. 

 
Investeringsbudsjettet. Se egen matrise. 

 Orgel Heggedal - beregnet kostnad 3 mill kr.  

 Orgen Vardåsen - beregnet kostnad 5 mill kr. 

 Underetasjen i Vardåsen kirke - 1 byggetrinn 3 mill kr. 
 
Det søkes om rentekompensasjon i Husbanken for orgelet i Vardåsen kirke.Disse midlene tilfaller Asker 
kommune i de følgende 20 år etter ferdigstillelse. Til sammen utgjør dette 1,8 mill kr ut fra forutsetningen om 3 
% rente i hele perioden.  
 
En mulig finansieringsplan for orglene i Vardåsen og Heggedal: 

 2014 2015 2016 2017 Totalt 

AKF (av gitte 
investeringsmidler)  

 1 700 000       500 000       500 000       500 000   3 200 000  

Egenfinasiering  Vardåsen      450 000       500 000       250 000    1 200 000  

Egenfinasiering Heggedal      100 000       300 000       200 000        600 000  

Asker kommune    1 000 000   1 000 000   1 000 000   3 000 000  

Til sammen      8 000 000  

 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd vedtar det fremlagte forslag med de endringer som fremkom i møtet 
og ber kirkesjefen å oversende saken i brev til Asker kommune så snart som mulig.  
 

 
 

_______________________________________________________________ 
 

AKF 2014/25 Tilsetting av kirkesjef 
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UTREDNING 

Saksorientering vil foreligge til møtet.  
 

MØTEBEHANDLING 
Kirkesjefen fratådte møtet under denne saken. 
Fellesrådets leder orienterte om rekrutterings- og utvelgelsesprosessen, og ga begrunnelse for 
innstillingsutvalgets anbefaling.  
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige vedtar å tilby stillingen som kirkesjef i Asker fra 1. august 2014 til Øyvind Stabrun. 
Dersom han ikke skulle ta imot tilbudet, går tilbudet til Eli Jordheim. Dersom hun heller ikke skulle ta imot 
tilbudet, går tilbudet til Tove Refsnes.  
 

 
 

_______________________________________________________________ 
 

AKF 2014/26 Orienteringssaker 2014 

 
 

VEDTAK 
Saken ble strøket av sakskartet fordi det var så mange saker som krevet mye tid.  
 

 
_______________________________________________________________ 
 

AKF 2014/27 Skifte av pensjonsleverandør 

 

UTREDNING 

Saksdokument: Brev fra Storebrand med forslag til informasjon og prosedyre for skifte av pensjonsleverandør.  
 
Det vises til tidligere saker om dette tema.  
Storebrand tilbyr ikke lenger offentlig tjenestepensjonsordning, og vil avslutte alle avtaler så raskt som mulig. 
Det vil være mulig å bli værende der lenger, men dette vil bli uforholdsmessig dyrt. 
Det er tatt kontakt med Asker kommune med forespørsel om det er mulig med et samarbeid om 
pensjonsordning, men her er svaret negativt, i alle fall i denne omgang.  
Det eneste alternativ som i dag finnes er å bli tilknyttet KLP. Alternativet med å danne en egen pensjonskasse 
anses å være urealistisk, og er derfor ikke utredet.  
Administrativt er arbeidet godt i gang med å skifte selskap, både hos oss, i Storebrand og i KLP. 
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd sier opp avtalen om offentlig tjenestepensjon med Storebrand med virkning fra 1. juli 
2014, og fra samme dato knyttes AKF seg til KLP. 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd sier opp avtalen om offentlig tjenestepensjon med Storebrand med virkning fra 1. juli 
2014, og knytter seg fra samme dato til KLP. 
 

 
 
 

_______________________________________________________________ 
 

AKF 2014/28 Prosjekt Lysproduksjon 

 

UTREDNING 
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Saksdokument: Utkast til avtale om kjøp av virksomheten til Vollen lys. 
 
Det er inngått en foreløpig avtale i den forstand at vårt tilbud er akseptert av selger. Den endelige avtalen 
fremlegges for fellesrådet for endelig godkjenning. 
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner den endelige avtalen om kjøp av virksomhet i Vollen Lys AS. 
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner den endelige avtalen om kjøp av virksomhet i Vollen Lys AS. 
 

 
 

_______________________________________________________________ 
 

AKF 2014/29 Midlertidige boliger ved Varmestua 

 

UTREDNING 

Saksdokument:  

 Midlertidige boliger ved varmestua. Bemanning. 

 Brev til Asker kommune v/rådmann angående midlertidige boliger. 

 Vedtak i Asker kommunestyre 13. mai 2014 
 
Det vises til orientering i forrige møte og til vedlagte dokumenter.  
Kommunestyrets vedtak 13. mai 2014 bekrefter ønsket om at Kirkens feltarbeid skal ha ansvaret for driften av 
de 8 midlertidige boligene som blir liggende ned mot Askerelva ved Varmestua. I utredninger er tiltaket gitt 
navnet Elveplassen. Det har vært ført forhandlinger om bemanningsgraden og driftsrammer for tiltaket og en 
endelig avtale er under utforming.  
Tiltaket skal være i drift fra 1. september 2014, hvilket betyr at det er knapp tid for å rekruttere de inntil 5 nye 
stillinger som trengs for å bemanne tiltaket. 
 
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd oppretter de nødvendige stillinger for å betjene de midlertidige boligene på 
Elveplassen. Ansettelsene forutsettes å bli økonomisk dekket inn av de gitte rammer fra Asker kommune. 
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd oppretter de nødvendige stillinger for å betjene de midlertidige boligene på 
Elveplassen. Ansettelsene forutsettes å bli økonomisk dekket inn av de gitte rammer fra Asker kommune. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
 

AKF 2014/30 Søknad om grav på Asker kirkegård 

 

UTREDNING 

Saksdokumenter: 
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 Brev av 21.04.14: Søknad om grav på Asker kirkegård. 

 Svarbrev av 6.05.14 fra Asker kirkelige fellesråd 

 Epost med begjæring om ny behandling av 15. 05.14 
 
Søkeren bor på Nesøya og søker om plass på Asker kirkegård i stedet for den anviste gravplassen på 
Østenstad. Grunnene som anføres er i tråd med begrunnelsene som har vært anført på mange andre søknader 
som har vært behandlet siden Østenstad kirkegård ble tatt i bruk.  
 
Asker kirkelige fellesråd har vært usedvanlig stringente i praktiseringen av de gjeldende kirkegårdsforskriftene, i 
og med at det er umulig å lage skjønnsmessige unntak fra en regel.  
Det anføres i begjæringen om ny behandling at det er gitt flere dispensasjoner fra vedtektene. Det medfører 
ikke riktighet,  i  2 saker har en ved fornyet behandling fortolket realitetene på nytt og kommet til en annen 
konklusjon. I denne saken er det snakk om å gjøre unntak for særlig fortjenestefullt arbeid i samfunnet, og 
kirkesjefen kan ikke anbefale fellesrådet å endre beslutningen ut fra dette grunnlaget.  
 
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd fastholder avgjørelsen om å avslå søknaden om grav på Asker kirkegård 
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd fastholder avgjørelsen om å avslå søknaden om grav på Asker kirkegård 
 
 

 
 

 
 


