
 
 
 

 
AKF 20. november 2013 kl. 19:00  Side 1/6 

 
 
   Møtebok 

for 

Asker kirkelige fellesråd 
 

Tid: 20. november 2013  kl. 19:00 
Sted: Kirkelia 5, Møterom 

 

 

Fremmøtte: 
ANNEMOR ONARHEIM Kommunal representant  

NILS INGE HAUS Leder  

HÅVARD SPORASTØYL Medlem  

KJELL VIDAR JØRGENSEN Medlem  

INGRID TELLSGÅRD Nestleder 

DAG HÅLAND Geistlig representant  

 

 

Fra administrasjonen: 
Arne Eggen Kirkesjef 

 
Forfall: 
BJØRN ANDREAS SCHWENSEN Medlem  

BERIT ØKSNES Geistlig representant  

 

Saker behandlet på møtet: 
 

AKF  59/2013  Innkalling, saksliste og referatsaker 

AKF  60/2013  Østenstad kirkegård - endring av gravplan 

AKF  61/2013  Endring av gravplan for felt 76 på Asker kirkegård 

AKF  62/2013  Møtedatoer 2014 

AKF  63/2013  KA strategiplan - høringsinnspill 

AKF  64/2013  Asker og Bærum KFUK-KFUM  Søknad om driftsstøtte 2014 

AKF  65/2013  Kommuneplan for Asker 2014-2026 - høring 

AKF  66/2013  Orienteringssaker 2013 

 

 

 

 

Asker den 20. november 2013 

 

 

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 20. november 2013 kl. 19:00  Side 2/6 

AKF  59/2013 Innkalling, saksliste og referatsaker 
 
Referatsak 
 Svar på søknad om grav på Asker kirkegård av 7.november 2013 
 
 
VEDTAK 
Innkalling og sakliste godkjennes 
Møtebok for 17. oktober 2013 godkjennes 
Referatsaken tas til etterretning 
 
 
 
 
AKF  60/2013 Østenstad kirkegård - endring av gravplan 
 
UTREDNING 
Saksdokument: Kart over Østenstad kirkegård.  
 
Endring av feltene 40 og 41 på Østenstad kirkegård 
 
Feltene 40 og 41 på Østenstad kirkegård har riktig himmelretning mot Mekka og 
benyttes som gravlegging av muslimer. Muslimer har tradisjon og kultur for å benytte 
ei grav kun en gang, og behovet for muslimske gravplasser er derfor mye større enn 
normalt. Det viser seg også at det er mange barn som dør, og så langt er 42% av de 
gravlagte på disse feltene dødfødte barn.  
Hver ordinære grav har et mål på 1,5x3meter. Gravferdslovens forskrifter §§13 og 15 
gir anledning til å endre målene ved gravlegging av barn under 1 år til en 
minimumsstørrelse til 0,75x1,50 meter pr. grav.  
For å opprettholde en viss orden i gravminners plassering og ha litt rom for graving 
foreslås det å opprettholde samme bredde, men hver kistegrav deles i to så hver 
barnegrav får et mål på 1,5 x 1,5 meter. Dette blir organisert slik at disse gravene blir 
samlet på hele rader. 
 
 
INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar at gravene på enkelte rekker på felt 40 og 41 på 
Østenstad kirkegård deles i to slik at det fortsatt kan gravlegges barn under 1 år på 
hver del. Kirkesjefen bes om å organisere dette. 
 
 
VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd vedtar at gravene på enkelte rekker på felt 40 og 41 på 
Østenstad kirkegård deles i to slik at det på hver del kan gravlegges barn under 1 år. 
Kirkesjefen bes om å organisere dette. 
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AKF  61/2013 Endring av gravplan for felt 76 på Asker kirkegård 
 
UTREDNING 
Saksdokument: Kart over Asker kirkegård.  
 
Se utredning og begrunnelse i foregående sak om felt 40 og 41 på Østenstad 
kirkegård.  
 
 
INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar at gravene på enkelte rekker på felt 76 på Asker  
kirkegård deles i to slik at det fortsatt kan gravlegges barn under 1 år på hver del. 
Kirkesjefen bes om å organisere dette. 
 
 
VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd vedtar at gravene på enkelte rekker på felt 76 på Asker  
kirkegård deles i to slik at det på hver del kan gravlegges barn under 1 år.  
Kirkesjefen bes om å organisere dette. 
 
 
 
 
AKF  62/2013 Møtedatoer 2014 
 
UTREDNING 
Møteplan for Asker kirkelige fellesråd legger opp til følende møteplan våren 2014. 

 30. januar: Årsregnskap og årsrapport 2013, foreløpig behandling.  

 27. februar: Godkjenning av årsrapport og årsregnskap 2013. 

 3. april: Strategiplan og handlingsprogram. Budsjettinnspill til Asker kommune 

 15. mai: Budsjettoppfølging 1. tertial 2013 

 12. juni Befaring. Kirkegårdssaker. 
 
 
INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd fastsetter møteplan som foreslått. 
 
 
VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd fastsetter møteplan som foreslått. 
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AKF  63/2013 KA strategiplan - høringsinnspill 
 
UTREDNING 
Saksdokument: Hva skal KAs strategi i fremtiden være? Debatthefte 
 
Følgende spørsmål stilles til drøfting og vurdering. Bakgrunnsstoff hentes i heftet.  
 
1.1 Bør KA fortsatt ha som målsetting at vi får en kirkeordning med felles 
arbeidsgiver for de som arbeider i soknet? 
1.2 Hvis ja – bør felles arbeidsgiveransvar forankres i et organ på: 

• Kommune/prostinivå? (kirkelig fellesråd/prostiråd) 

• Bispedømmenivå (bispedømmeråd) 

• Nasjonalt nivå (Kirkerådet) 

 
2.1 Bør KA arbeide for å videreføre denne økonomiske ansvarsdelingen? 
2.2 Eventuelt: Bør KA utrede andre måter å fi nansiere Den norske kirkes 
virk somhet på i fremtiden? 
2.3 Har dere tanker om hva som bør være bærebjelken i en justert 
fi nansieringsmodell? 
 
3.1 Er det tilslutning til å videreføre denne politikken? 
3.2 Hva bør alternativt være hovedelementene i en justert arbeidsgiverpolitikk? 
3.3 Er det tilslutning til denne samarbeidsstrategien? 
 
4.1 Bør KA fortsatt arbeide for at staten skal ta et fi nansielt ansvar for kirker 
som kulturminner? 
4.2 Bør KA ta et større ansvar for å vurdere hva man gjør med «overtallige» 
kirker eller kirker det er vanskelig å opprettholde som gudstjenestested? 
 
5.1 Bør KA fortsatt arbeide for gravferdsdrift som et ansvar for kirkelig 
fellesråd? 
 

 
INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd gir tilbakemelding til KA som foreslått i eget notat. 
 
 
MØTEBEHANDLING 
Fellesrådet startet behandlingen av saken, men valgte å la sluttbehandlingen utstå til 
neste møte. 
 
 
VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd fullfører behandlingen av denne saken i neste møte.  
 
 
 
 
AKF  64/2013 Asker og Bærum KFUK-KFUM Søknsad om driftsstøtte 2014 
 
UTREDNING 
Saksdokument: Søknad om driftsstøtte 2014. 
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Asker og Bærum krets av KFUK-KFUM søker om driftsstøtte fra Askerkirken i år som 
tidligere år. Fellesrådet har bevilget 60 000 kr de senere år. Årsaken til at denne 
søknaden er rettet til fellesrådet alene, og ikke til de ulike menigheter er en felles 
forståelse om at dette er arbeid som skjer på tvers av menighetsgrenser og skjer i 
fellesregi mer enn enkeltvis.  
 
Det rettes med andre ord ingen tilsvarende søknad direkte til menighetene.  
 
 
INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd bevilger 65 000 kr til Asker og Bærum KFUK-KFUM for 
2014. 
 
 
VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd bevilger 75 000 kr til Asker og Bærum KFUK-KFUM for 
2014. 
 
 
 
AKF  65/2013 Kommuneplan for Asker 2014-2026 - høring 
 
  
INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd fremmer sine synspunkter i fremlagt høringsuttalelse. 
 
 
MØTEBEHANDLING 
Fellesrådet drøftet ulike tema i kommuneplanen, slik som befolkningsutviklingen og 
kommunikasjonsløsningene i planperioden. En kom til at de viktigste tema å 
kommentere og utrede nærmere er  

  Askerkirken og folkehelseperspektivet 

 Askerkirken og kulturarven 

 Askerkirken og befolkningsutviklingen 

 Behovet for arealer for gravplass i planperioden og videre framover.  
 
Det ble opplyst at Vardåsen menighet overveier å lage sin egen høringsuttalelse.  
 
 
VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd ber kirkesjefen samle og utferdige en uttalelse som 
oversendes Asker kommune innen fristen. Innspill fra Kjell Vidar Jørgensen og 
menighetsrådene tas inn i en samlet uttalelse.  
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AKF  66/2013 Orienteringssaker 2013 
 
FR-leder og -nestleder har vært på KAs strategikonferanse for rådsmedlemmer på 
Gardermoen. Veldig lærerikt og inspirerende. En vil arbeide for å få et eget møte 
med formannskapet tidlig i 2014.  

 Østenstad. 

 Jan Erik Wilhelmsen er valgt til ny leder av MR, og Signe Jørgensen ny 
nestleder.  

 Ny salmebok er vedtatt og bestilt. 

 Planene for oppussing av kirkestua fortsetter.  

 Det planlegges start av nytt barnekor fra neste år. 

 Asker 

 Innbrudd på Askertun i helgen med mye hærverk på dører og utstyr. Ikke så 
mye stjålet ser det ut til.  

 Novembermarkedet er avviklet med stor aktivitet og god inntekt.  

 Stor konsert på søndag.  

 Soknepresten har fått ny stilling i Drammen, og det er spennende å se hvem 
som overtar.  

 Vardåsen. 

 Olaf Haraldstad er tilsatt som ny kapellan, og tiltrer i januar. 

 Julemarked er planlagt til 1. søndag i advent. Mange spennende aktiviteter.  

 Taket er sjekket og nye feil er funnet og utbedret. Det er undersøkt for sopp og 
råte, og ingen ting er funnet så langt. 

 Fjernvarmen har virket dårlig, og det ble oppdaget defekte rør fra 
varmesentralen. Disse er nå skiftet.  

 Heggedal 

 Troikaen (MR-leder, sokneprest og daglig leder) arbeider godt sammen for 
tiden, og har nok av oppgaver og utfordringer i tiden framover.  

 Det ansettes snart ny leder av menighetskoret.  

 Det skal være julemarked på søndag.  

 Sekretæren er borte og vikar er satt inn midlertidig.  

 Prosten 

 Det arbeides for å få inn vikar for soknepresten i Asker så raskt som mulig.  

 Det er behov for vikar for kapellanen i Holmen og delvis også i Asker. Det 
arbeides også med å få gode vikarløsninger på plass.  

 Kirkesjefen 

 Personalsituasjonen ble gjennomgått og det ble gitt status på de ulike saker 
som er under behandling.  

 Arbeidstilsynet har hatt tilsyn i Engelsrud barnehage, og det ble gitt noen 
pålegg i forbindelse med den renholdsavtalen som er inngått med et firma. 
Dette er et seriøst firma som har sine ting i orden, men kontrakten viser ikke at 
dette er dokumentert og hvordan det i det løpende skal dokumenteres.  

 Arbeidstiltaket under feltarbeidet utreder for tiden muligheten for å overta en 
virksomhet for arbeidstrening av personer som er på veg ut av rusmisbruk. 
Nærmere presentasjon er sendt fellesrådets medlemmer.  

 


