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Møtebok 
for 

Asker kirkelige fellesråd 
 
 

Tid: 20.08.2014 kl. 18:00 
Sted: Vardåsen kirke,  

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

Berit Øksnes Geistlig representant 
Annemor Onarheim Kommunal representant 
 
___________________________________________________________________ 
 
Saker behandlet på møtet: 
  

Saksnr Tittel 

37/2014 Innkalling, saksliste og referatsaker 

38/2014 Hovedavtalen -  Uravstemming pr 01.01.2014 

39/2014 Tariffrevisjon pr 01.05.2014 - Uravstemming 

40/2014 NOU 2014: 2  Lik og Likskap - Høring 

41/2014 Kirkens feltarbeid - Nytt mandat for fagutvalget 

42/2014 Orienteringssaker 2014 
 

 
 
 

Asker, 12.09.2014 
 
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 2014/37 Innkalling, saksliste og referatsaker 

 

UTREDNING 

Godkjenning av innkalling og sakliste. 
Godkjenning av møtebok for 12. juni 2014. 
Referatsaker. 
 
 
 

INNSTILLING 
Innkallingen godkjennes. 
Saklisten godkjennes. 
Møtebok for 12.juni 2014 godkjennes. 
Referatsakene tas til etterretning. 
 
 
 

MØTEBEHANDLING 
I forbindelse med at investeringsbudsjettet må opp igjen i september ønskes det saksfremstilling fra 
administrasjonen.  
 
 
 

VEDTAK 
Innkallingen godkjennes. 
Saklisten godkjennes. 
Møtebok for 12.juni 2014 godkjennes. 
 
 
 

 

AKF 2014/38 Hovedavtalen -  Uravstemming pr 01.01.2014 

 

UTREDNING 

Saksdokumenter: 
KA-rundskriv 07.2014: Uravstemming - ny Hovedavtale pr 01.01.2014 
Uravstemming om ny Hovedavtale pr 01.01.2014. 
 
Hovedavtalen (HA) skulle egentlig ha vært ferdig forhandlet innen 31.12.2013, men partene ble enige 
om å forhandle denne saken samtidig med tariffrevisjon (HTA) pr 01.05.2014. 
 
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige felleråd stemmer JA til det fremlagte forslag til ny Hovedavtale 2014-2017. 
 
 
 

MØTEBEHANDLING 
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige felleråd stemmer JA til det fremlagte forslag til ny Hovedavtale 2014-2017. 
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AKF 2014/39 Tariffrevisjon pr 01.05.2014 - Uravstemming 

 

UTREDNING 

Saksdokumenter: 

 KA-Rundskriv 6.2014 

 Tariffrevisjonen pr 01.05.2014 - Uravstemmingsdokument. 
 
Hovedtariffoppgjøret 2014 blr fullført 19.juni i år og er nå ute hos medlemmene til godkjenning. Det er 
anbefalt å stemme JA til forslaget.  
Hovedpunktene i oppgjøret er  

 Prosenttillegg på 2,15%  

 Øket minimumslønn (G-regulering) 

 Lokal pott på 1  % med virkning fra 1.09.14. 
 
 
 

INNSTILLING 
 
Asker kirkelige fellesråd stemmer JA til forslaget til tariffrevisjon pr. 1.05.2014 
 
 
 

MØTEBEHANDLING 
 
 

VEDTAK 
 
Asker kirkelige fellesråd stemmer JA til forslaget til tariffrevisjon pr. 1.05.2014 
 
 
 
 
 

AKF 2014/40 NOU 2014: 2  Lik og Likskap - Høring 

 

UTREDNING 

Saksdokument:  
NOU 2014:2 Lik og likskap - Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav.. 
Høringsbrev fra Det konglige kulturdepartement.  
 
Høringsbrevet fremhever utvalgets 6 prinsipper: 

1. Gravlegging er et offentlig ansvar og skal være uten kostnad for de etterlatte. 

2. Gravplassene skal være allmenne, dvs. felles for alle. 

3. Forvaltningen skal legge til rette for at gravlegging skjer med respekt for personlig livssyn og i tråd med føringene til 

vedkommende livssynssamfunn. 

4. Lovgivningen skal likestille gravferdsformene og ikke stimulere til å velge den ene fremfor den andre. 

5. Ett menneske får én grav. 

6. Med tiden blir graven slettet og gravminnet tatt bort. 

Og følgende forslag til endringer.  
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• Kistegravlegging og kremasjon likestilles økonomisk og juridisk som gravferdsform 

• Kommunene skal være pliktige til å ta i mot utenbygds gravlegging. Brukerbetaling for gravlegging i 

en annen kommune enn avdødes bostedskommune oppheves 

• Endring av avgiften for feste av grav slik at innbyggerne behandles likt 

• Tiltak for å få bedre statistikk og mer forskning på gravferdsområdet 

• Endringer i forvaltningsoppgaver  

• Økonomiske og administrative konsekvenser  

• Forslag som utvalget vurderer til å være på siden av mandatet 

Utvalget foreslår også at det åpnes for askespredning på gravplass, og at det gis adgang til gravlegging 

i kolumbarium på gravplass. 

 

 
 
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd ønsker å gi en høringsuttalelse og ber kirkesjefen fremlegge et forslag til 
uttalelse til Fellesrådsets neste møte. 
 
 
 

MØTEBEHANDLING 
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd ønsker å gi en høringsuttalelse og ber kirkesjefen fremlegge et forslag til 
uttalelse til Fellesrådsets neste møte. 
 
 
 
 

AKF 2014/41 Kirkens feltarbeid - Nytt mandat for fagutvalget 

 

UTREDNING 

Saksdokumenter: 

 Referat fra utvidet møte i Fagutvalget for Kirkens Feltarbeid i Asker (KFA) den 12.08.2014. 

 Forslag til nytt mandat for Fagutvalget for KFA. 
 
Fagutvalget har gjennom en tid arbeidet med selvforståelse og mandat, og har nå arbeidet fram en 
justert forståelse av sammensetning og oppgaver.  
Mandatet fra 2005 trengte en oppdatering og forslaget fremmes på denne måten for Fellesrådet.  
 
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar nytt mandat for Fagutvalget i KFA, og vil i neste møte utnevne 
medlemmene i utvalget for resten av valgperioden.  
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MØTEBEHANDLING 
Det ble fremmet forslag om at det skal være kompetansekrav til medlemmene av utvalget. 
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd vedtar nytt mandat for Fagutvalget i KFA , og vil i neste møte utnevne 
medlemmene i utvalget for resten av valgperioden. Kompetanse skal tillegges vekt 
 
 
 
 
 

AKF 2014/42 Orienteringssaker 2014 

 

UTREDNING 

Fra menighetene 
Fra prosten 
Fra kirkesjefen 

 personalsaker 

 Kirkens Feltarbeid 
 
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til informasjon 
 
 

MØTEBEHANDLING 
Fra menighetene 
Vardåsen:  
Har hatt konfirmanteier sammen med Asker på Risøya med 150 konfirmanter. Bispevisitas 1. uken i 
desember. Sekretærvikar i 40% stilling skal tilsettes. SKal være møte angående utvikling av 
underetasjen.  
Østenstad: 
Stor konfirmantleir med 40 fjordårskonfirmanter. Ny daglig leder, Jacob Jacobsen ansatt. Skal ha 
samling med staben og menighetsrådet i septemer.  
 
Asker:  
Konfirmantleir sammen med Vardåsen. Hatt oppstartsmøte med både menighetsråd og stab. Er med i 
prosjekt menighetsutvikling. Ny tilsatt sokneprest, Tor Øystein Våland innsettes 31. august. Det har vært 
sommerkonserter i Asker kirke. 
 
Holmen: 
Konfirmantleir med 150 konfirmanter på Grenland folkehøyskole. Driver med renovering av kjøkken. 
Venter ny vaktmester etter hvert.  
 
Heggedal:  
Konfirmasjon 5 -6. septermber. Musikal i forkant. Stor leirdeltakelse 50/50 
konfirmanter/ledere.Menighetsråd og stab skal ha møte i slutten av august. 
 
Fra prosten 
Kapellan i Vaedåsen har permisjon, vikar i 2 måneder. Mangler 50% vikar i Asker menighet fra 1. 
september (ca.) 
 
Fra kirkesjefen 
Ny kirkesjef, Øyvind Stabrun. Det skal i høst være lokale forhandlinger. 
personalsaker . Det var ikke laget oversikt over status personalsaker 

 Kirkens Feltarbeid 
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26. og 28. august er det 30 års jubileum for Kirkens feltarbeid i Asker. Overtar Elveplassen hybelhus 
(hospits) 1. september. Flemming Jakobsen er ny daglig leer fra 1. september. Lysfabrikken er godt i 
gang. 
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til informasjon 
 
 
 

 
 


