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Møtebok     
for 

Asker kirkelige fellesråd 
 

Tid: 22. august 2013  kl. 19:00 
Sted: Kirkelia 5 

 

 

Fremmøtte: 
Nils Inge Haus Leder  

Ingrid Raustøl Tellsgård Nestleder  

Anne Tveter Varamedlem  

Kjell Vidar Jørgensen Medlem 

Annemor Onarheim Kommunal representant  

Berit Øksnes Geistlig representant 

 

Fra administrasjonen: 
Arne Eggen Kirkesjef 

Eigil Morvik Personalsjef 

 
Forfall: 
Håvard Sporastøyl Medlem  

Bjørn Andreas Schwensen Medlem 

 

Saker behandlet på møtet: 
 

AKF  41/13 Innkalling, saksliste og referatsaker 

AKF  42/13 Styret for Risenga Bo- og omsorgssenter 

AKF  43/13 Økning i stillingsstørrelse – Østenstad menighetsbarnehage 

AKF  44/13 Det livssynsåpne samfunn - høringsuttalelse 

AKF  45/13 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.  
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AKF  41/13  Innkalling, saksliste og referatsaker 
Referatsaker 

 Brev fra Asker kommune om grensereguleringer knyttet til Holmen, Vardåsen, 

Østenstad og Asker kirker, datert 27.06 

 Brev fra Heggedal menighetsråd vedr utskifting av orgel i Heggedal kirke, datert 

12.06. Nye orgler i Vardåsen og Heggedal må følges opp av fellesrådet i høst.  

 Oppstartsbrev for revisjonsåret 2013 fra Asker kommunerevisor, datert 13.8 

Vedtak 

Innkalling og sakliste godkjennes 

Møtebok for 13.juni 2013 godkjennes 

Referatsakene tas til orientering 

 

AKF  42/13  Styret for Risenga Bo- og omsorgssenter 
 Saksdokumenter 

 Brev fra Rolv Markus Horn, datert 31.07 

Bakgrunn 

Rolv Markus Horn har vært Asker kirkelige fellesråds representant i styret for Risenga Bo- og 

Omsorgssenter i 12 år. Han etterfulgte i sin tid rådmann Knut Apesland. Horn ønsker 

avløsning og har foreslått sin etterfølger, sivilingeniør Knut Møgedal. 

Behandling 

Fellesrådet ønsker noe mer informasjon om bakgrunn for fellesrådets representasjon i styret 

og hvilke oppgaver styret har.    

Innstilling 

Asker kirkelige fellesråd takker Rolv Markus Horn for innsatsen i styret for Risenga Bo- og 

Omsorgssenter. Fellesrådet oppnevner Knut Møgedal som nytt styremedlem i styreperioden 

2013-2017. 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd takker Rolv Markus Horn for innsatsen i styret for Risenga 

Bo- og Omsorgssenter. Fellesrådet oppnevner Knut Møgedal som nytt styremedlem i 

styreperioden 2013-2017. 

 

AKF  43/13  Økning i stillingsstørrelse – Østenstad 

menighetsbarnehage 
Saksdokumenter 

 Notat om bemanningssituasjonen i Østenstad menighetsbarnehage 

Bakgrunn 

I forbindelse med nytilsetting i Østenstad menighetsbarnehage er det avdekket behov for 

justering av stillingsprosenten i denne stillingen. Det er samtidig avdekket at tidligere 

justering av stillingsprosent ikke formelt er godkjent av fellesrådet.   

Behandling 

Fellesrådet støtter justeringen av stillingsprosent så lenge dette begrunnes i faktiske behov og 

dekkes inn av barnehagens driftsinntekter.  
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Innstilling 

Asker kirkelige fellesråd godkjenner at stillingen som assistent i Østenstad 

menighetsbarnehage økes til 53,33 % på ukesbasis / 49,28 % på årsbasis. 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd godkjenner at stillingen som assistent i Østenstad 

menighetsbarnehage økes til 53,33 % på ukesbasis / 49,28 % på årsbasis. 

 

AKF  44/13  Det livssynsåpne samfunn - høringsuttalelse 
Saksdokumenter 

 NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn 

 Høringsuttalelse fra KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon 

 Forslag til høringsuttalelse fra Asker kirkelige fellesråd 

Bakgrunn 

Kulturdepartementet fikk i vår overlevert utredningen NOU 2013:1 Det livssynsåpne 

samfunn. Målet med utredningen har vært å legge et nytt grunnlag for framtidig religion- og 

livssynspolitikk. Utredningen er på høring med frist 30. august.  

Fellesrådet ble på sitt forrige møte enige om å be administrasjonen utarbeide forslag til en 

høringsuttalelse fra Asker kirkelige fellesråd.  

Behandling 

En rekke instanser har allerede avgitt høringsuttalelse, og fellesrådet er stort sett enig i 

uttalelsen fra KA. Det var likevel enighet om at det er et viktig signal at et så stort fellesråd 

som Asker bør avgi sin egen uttalelse. 

Asker kirkelige fellesråd er i særlig grad opptatt av saker som angår 

fellesrådets/menighetsrådenes virksomhet, og vil konsentrere seg om dette i sin uttalelse.  

Innstilling 

Asker kirkelige fellesråd vedtar den fremlagte høringsuttalelsen. 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd vedtar den fremlagte høringsuttalelsen med enkelte endringer. 

Uttalelsen følger protokollen. 

 

AKF  45/13  Orienteringssaker  
Saksdokumenter 

 Notat om tilsettinger, permisjoner og oppsigelser 

 Søknad om fritak fra verv i MR og FR fra Eigil Morvik 

Fra menighetene: 

 Asker 

o Er midt i prosessen med tilsetting av vikar for kateket/menighetspedagog. 

Søkerlisten (2. gangs utlysning) ser nå bra ut.  
o Lekeapparater og sikkerhetsnett rundt ballbingen er nå på plass. Det er godt! 
o Konfirmasjonsforberedelsene er nå, med bruk av leir, blitt svært kostbare og 

konfirmantene må betale mye for å delta. Dette reiser en rekke prinsipielle 

spørsmål både av juridisk og teologisk art. Her er tiden ine for en ny og bred 

debatt i alle menighetene.   

 Heggedal 

o Konfirmantleiren i sommer var svært vellykket både for konfirmanter og den 

store gruppen medledere.   
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 Østenstad 

o Flott konfirmantleir i sommer og nå er det stort fokus på årets 

konfirmantmusical 

o Personalsituasjonen bedres med kapellanen på plass og kantor på vei tilbake fra 

sykemelding (gradvis opptrapping).  

o Menighetsrådet ønsker at fellesrådet og menighetsrådene skal behandle en 

grundig sak om diakoni og diakoner i Askerkirken (hele prostiet).   

 Vardåsen 

o Det er for tiden en krevende personalsituasjon med sykemeldinger og 

utskiftinger i staben. Målet er å «holde seg flytende» til nye folk er på plass.  

o Neste helg arrangeres familieleir med mer enn 60 påmeldte. Det er svært bra.  

Fra prosten: 

 Kapellanstillingen i Vardåsen lyses ut i disse dager med planlagt tilsetting i 

bispedømmerådet 4. november. 

 Det er fortsatt noe sykemeldinger og permisjoner i presteskapet, men disse dekkes opp 

av vikarer.   

Fra kirkesjefen: 

 Tidligere ansatt i Østenstad søker om erstatning i forbindelse med inneklimaet på 

kontoret. Dette følges opp av administrasjonen. 

 Microsoft har varslet lisenskontroll etter at programvaren vår blir oppdatert i disse 

dager. 

 Fellesrådets administrasjon gjennomførte en svært vellykket personaltur til 

Blaafarveverket og Koboltgruvene 21. august.    

 

Møtereferater 

 Møtereferat fra styringsgruppen kirkesaker 11.6 

 Møtereferat fra fagutvalget i Kirkens feltarbeid 15.8 

 Protokoll fra KAU 25.06 

 Protokoll fra forhandlingsutvalget 15.08 

 

Innstilling 

Asker kirkelige fellesråd tar møtereferater og orienteringer til orientering. 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd tar møtereferater og orienteringer til orientering. 

 


