
 
 
 

 
AKF 12. desember 2013 kl. 18:00  Side 1/7 

 
 
   Møtebok 

for 

Asker kirkelige fellesråd 
 

Tid: 12. desember 2013  kl. 18:00 
Sted: Vettre,  

 

 

Fremmøtte: 
INGRID RAUSTØL TELLSGÅRD Nestleder  

NILS INGE HAUS Leder  

HÅVARD SPORASTØYL Medlem  

INGJERD KVALVAAG FLÆTE Varamedlem  

BJØRN ANDREAS SCHWENSEN Medlem  

KJELL VIDAR JØRGENSEN Medlem  

BERIT ØKSNES Geistlig representant  

 

 

Fra administrasjonen: 
Arne Eggen Kirkesjef 

Maud Kari Berntsen Personalsjef 

 
Forfall: 
ANNEMOR ONARHEIM Kommunal representant  

 

 

Saker behandlet på møtet: 
 

AKF  67/2013  Innkalling, saksliste og referatsaker 

AKF  68/2013  Takster for gravferdstjenester 2010 

AKF  69/2013  KA strategiplan - høringsinnspill 

AKF  70/2013  Engelsrud barnehage - utvidelse av stillinger 

AKF  71/2013  Konstituering av AKF 2011-2015 

AKF  72/2013  Påske og pasjon - søknad om økonomisk støtte 

AKF  73/2013  Driftsbudsjett 2014 

AKF  74/2013  Investeringsbussjett 2014 

AKF  75/2013  Orienteringssaker 2013 

AKF  76/2013  Søknad om permisjon  (Personalsak, unntatt offentlighet) 

 

 

 

Asker den 12. desember 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.  
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AKF  67/2013 Innkalling, saksliste og referatsaker 
 
 
VEDTAK 
Innkallingen godkjennes. 
Saklisten godkjennes med tillegg av sak i lukket møte 
Møtebok for 20. november 2013 godkjennes 
 
 
 
AKF  68/2013 Takster for gravferdstjenester 2010 
 
UTREDNING 
Saksdokument: Prisliste med forslag til endringer for 2014.  
 
Det foreslås en forsiktig heving av takster for noen av de tjenester som 
kirkegårdsavdelingen utfører.  
De fleste av disse tjenestene innbefatter også innkjøp av materiell som berører 
inntjeningen da vi av erfaring vet at innkjøp også stiger. Det er en policy på å holde 
avgifter og tjenesteytinger så lavt som mulig, men det er samtidig viktig at pris og 
tjeneste henger sammen med resten av samfunnet og omliggende kommuner.  
I tillegg er det lagt inn forslag til en ny tjeneste – leie av kapell for andre arrangement. 
Det er et stadig større ønske om å benytte kapellet til kor/musikkøvinger og det 
medfører bl.a. ekstra renhold.   
 
INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar de foreslåtte prisene slik det er foreslått. 
 
 
VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd vedtar de foreslåtte prisene slik det er foreslått. 
 
 
AKF  69/2013 KA strategiplan - høringsinnspill 
 
UTREDNING 
Se sak 63/2014. 
 
Saken ble påbegynt forrige møte, og fullføres i dette.  
 
INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd har drøftet KA sin strategiforespørsel, og ber kirkesjefen 
besvare saken slik drøftingene har gitt anvisning om. 
 
VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd har drøftet KA sin strategiforespørsel, og ber kirkesjefen 
besvare saken slik drøftingene har gitt anvisning om. 
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AKF  70/2013 Engelsrud barnehage - utvidelse av stillinger 
 
UTREDNING 
Engelsrud barnehage ønsker å utvide fast personale med totalt 100% stilling, fordelt 
på det ansatte ved at en av de faste assistentene  går fra 80 - 100% stilling og at en 
annen assistentstilling som p.t. er vikariat også går fra 80 - 100% stilling. I itllegg vil 
de da ha en 50-60% stilling som kan tilbys en som har vær vikar/sykevikar i lang tild. 
 
Saken har vær oppe i Vardåsen menighetsråd som gjorde følgende vedtak:  
 
MR støtter barnehagen i deres ønske om å utvide stillingsprosenten i Engelsrud 
barnehage. 
 
Saken har også vært oppe i Kirkelige administrasjonsutvalg (KAU) 
 
KAU Sak 36/13 Utvidelse av stillinger i Engelsrud Barnehage 
Vedtak: KAU anbefaler Asker kirkelige fellesråd å utvide hjemlene med en 100% 
stilling som kan fordeles på de ansatte i Engelsrud barnehage. 
 
 
INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner en utvidelse av inntil 100% stillingshjemmel i 
Engelsrud barnehage 
 
 
VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner en utvidelse av inntil 100% stillingshjemmel i 
Engelsrud barnehage 
 
 
 
AKF  71/2013 Konstituering av AKF 2011-2015 
 
UTREDNING 
Sakshenvisning: 
Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet § 1. Se 
håndbok for menighetsråd og kirkelige fellesråd side 119-121, samt side 196-198.  
 
Leder og nestleder velges for ett år av gangen. 
Leder er ansvarlig innkaller til rådets møter, leder møtene og er foresatt for 
kirkesjefen. Leder deltar i troikamøter (fungerer også som AU) sammen med prost og 
kirkesjef.  
Nestleder trer inn i leders fravær, ellers ingen særskilt definerte oppgaver.  
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VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd velger 
Nils Inge Haus som leder for 2014, og Ingrid Tellsgård som nestleder.  
 
 
 
AKF  72/2013 Påske og pasjon - søknad om økonomisk støtte 
 
UTREDNING 
Saksdokument: Påske og pasjon 2014. 
 
Påske og pasjon er et bredt sammensatt utviklings- og markedsføringstiltak med 
Kulturrådgiver i Oslo bispedømmeråd, Knut Erik Tveit som aktiv pådriver og 
sekretær. 
Søknaden er om et bidrag på 10 000 kr, samme beløp som vi har bidratt med de 
siste 2 årene.  
 
INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd bevilger 10 000 kr som bidrag til Påske og Pasjon 2014. 
 
MØTEBEHANDLING 
I 2013 ble det laget en oversikt over arrangementer som var i Asker prosti. Denne 
oversikten ble lagt på Asker kirkelige fellesråds hjemmeside. Dette bør videreføres. 
 
 
VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd bevilger 10 000 kr som bidrag til Påske og Pasjon 2014. 
 
 
 
 
AKF  73/2013 Driftsbudsjett 2014 
 
UTREDNING 
Saksdokument: Driftsbudsjett 2014. Regneark. 
 
Driftsbudsjett 2014 er karakterisert av en forsiktig stagnasjon. Det betyr at 
lønnsbudsjettet opprettholdes og at driftsbudsjettet reduseres med 300 000 kr. Dette 
betyr at det ikke er rom for nye tiltak som krever økt driftsramme. Samtidig vil dette 
medføre at en må gå nok en runde i organisasjonen og finne mulige områder hvor en 
kan spare driftsmidler. Driften av våre store bygg er en potensiell innsparingskilde, og 
det taler for at investeringsmidler må settes inn i overvåking/ styring av 
varmesystemene i byggene.  
 
INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar budsjettet slik det foreligger i forslaget.  
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VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd vedtar budsjettet slik det foreligger i forslaget.  
 
 
 
AKF  74/2013 Investeringsbussjett 2014 
 
UTREDNING 
Saksdokumenter: Forslag til investeringsbudsjett 2014.  
 
Investeringsønskene som er meldt inn er 
Orgel i Heggedal 
Orgel i Vardåsen 
Underetasje i Vardåsen 
 
Fellesrådet må prioritere mellom disse 
 
Ut over dette er det alle de mindre investeringsoppgavene som kommer listet opp i 
vedlegget. Av de er det særlig ett tema jeg trekker fram her, nemlig et driftssystem for 
å styre energibruken i kirkene, samt fornyelse og styrking av varmekapasiteten i 
kirkene. Dette er begrunnet i energiøkonomisering, innsparing av driftsmidler og 
bedre innemiljø for inventar og mennesker. 
 
Et grovt forslag er  
 1,5 mill kr til styringssystemer for varmeanlegg, inkludert økt varmekapasitet. 
 1 mill kr til de allerede planlagte tiltak 
 0,5 mill kr avsetning til kjeller/orgel etter fellesrådets prioritering  
 
 
INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar det foreløpige forslag til investeringsbudsjett. 
Fellesrådet ber om å få saken til endelig behandling i neste møte.  
 
 
MØTEBEHANDLING 
I møtet ble det lagt fram et ferdig utarbeidet vedlikeholds- og investeringsbudsjett. 
Kirkesjefen la videre fram disse vurderingene: 
 
Vedlikehold: 
De lokale eiendomsutvalg ble bedt om å sende inn sine behov til behandling i Bygningsutvalgets møte 
10. desember 2013. Resultatet er skrevet inn i fremlagte regneark og viser et totalt budsjett på 
1 060 000 kr. Den største enkeltsaken er rens av orgelet i Østenstad, og det må beregnes en 
hovedrengjøring av kirkerom og menighetssal i samme anledning.  Dette er tilnærmet samme nivå 
som i 2013.  
 
Investeringer.  
Den totale investeringsbevilgningen er på 3 mill kr.  
Det fremlagte forslaget disponerer 2.280.000 kr.  
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Det er flere større enkeltposter i forslaget 

 Oppgradering av kjøkkenet i Holmen kirke  250 000 kr 

 Ferdigstillelse av inngangsparti og uteområdene ved Heggetun 530 000 kr 

 Nytt tak på Engelsrud menighetshus   500 000 kr 

 Varmestyringsanlegg i Holmen, Asker og Østenstad   400 000 kr. 
 
Relevante fondsavsetninger som kan komme i betraktning.  

 Disposisjonsfond   2,8  mill kr 

 Vedlikeholdsfond   1,3 mill kr 

 Orgelfond Vardåsen  50 000 kr 
 

De store investeringsformålene i kommende år er  

 Orgel i Vardåsen  Grovt anslått til 6 mill kr 

 Orgel i Heggedal  Grovt anslått til 3 mill kr. 

 Utbygging av underetasjen i Vardåsen kirke.  

 Utredning og prosjektering 200 000 kr 

 Bunnledninger og gulv  1 mill kr 

 Ferdig innredning   5 mill kr 
 
Vurderinger og innstilling. 
Ut fra kjente vedtak i Asker kommune er det 3 mill kr som årlig blir bevilget til investeringsformål for 
AKF. Det er ut fra fremlagte forslag ca 750 000 kr til fri disposisjon. 
 
Kirkesjefen fremmet følgende forslag til strategisk fremdrift: 

 Det avsettes et fond for orgelfornyelse. Første innskudd 750 000 kr i  2014. 

 Prosjekteringen av underetasjen i Vardåsen går sin gang 

 Det arbeides med søknad om utvidet tilskudd til orgler i 2015 
 

 
VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd vedtar fremlagte investeringsbudsjett og går inn for følgende 
strategiske fremdrift: 

 Det avsettes et fond for mekaniske orgler i Heggedal og Vardåsen. Første 
innskudd kr 750.000 i 2014. Det er en intensjon om å gjøre dette årlig. 

 Prosjekteringen av underetasjen i Vardåsen fortsetter. 

 Det arbeides med søknad om utvidet tilskudd til orgelsaken i 2015. 
 
Avstemming: 6 stemmer for og 1 stemme mot. 
 
Representanten Håvard Sporastøyl stemte mot forslaget med følgende begrunnelse for 
stemmegivningen: 
- Det ville vært strategisk riktig for for barne- og ungdomsarbeidet i askerkirkene å legge til 
rette for sambruk med idrettsanleggene som kommer på Drengsrudjordene og i nærområdet 
til Vardåsen kirke, og bevilgningene burde i stedet vært brukt til innredning av kjelleren i 
Vardåsen kirke. 
- Investering i pipeorgler i Heggedal og Vardåsen kirker for inntil 9 millioner kroner får som 
konsekvens at man må skyve på viktige vedlikeholds- og investeringsprosjekter i andre 
menigheter som blant annet lyd- og musikkanlegg for å tilrettelegge for ungdommens 
musikk- og kulturuttrykk i kirkene og oppussing og modernisering av Askertun. 
- Askerkirken burde benyttet den unike anledningen en ny og moderne kirke gir til nyskaping 
og mangfold ved å satse på moderne musikkformer med lydanlegg og musikkinstrumenter 
som hovedelement i kirken framfor et kostbart pipeorgel. Den tradisjonelle kirkemusikken 
kunne utmerket vært ivaretatt med et digitalt kvalitetsorgel til en brøkdel av prisen. 
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AKF  75/2013 Orienteringssaker 2013 
 
Heggedal: Har hatt julemarked. Det var en veldig fin dag. 
 
Asker: det ble gjenvalg av leder og nestleder i menighetsrådet. Er ellers opptatt av 
rekruttering av ny sokneprest 
 
Holmen: Er fornøyd med de nye tilsettingene. Neste år er det 155 konfirmanter. Er 
fornøyd med inntektene på julemesse.  
 
Vardåsen: Har hatt julemesse for første gang. Vellyket dag! Er travlet opptatt med 
julegudstjenester for skoler og barnehager. 
 
Østenstad: Har også hatt julemesse. Fin dag, og resultatet ble som det pleier. 
 
Prosten: Margaret Tellhaug er ansatt som vikar i halv stilling kappellan. Det er lyst ut 
et års vikariat som sokneprest. Gustav Smith vil gå inn som vikar for kapellan i 
Holmen 
 
 
VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til informasjon. 
 
 
AKF  76/2013 Søknad om permisjon  (Personalsak og unntatt 
offentlighet) 
 
UTREDNING 
Saksdokument: Søknad fra Elisabeth Brøndal om permisjon fra AKFs administrasjon.  
 
 
VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd gir fullmakt til leder, nestleder og leder for KAU å gjøre de 
nødvendige undersøkelser og fatte avgjørelse i saken.  
 
 
 
 
 
 


