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Møtebok 
for 

Asker kirkelige fellesråd 
 
 

Tid: 14.01.2016 kl. 19:00 
Sted: Kirkelia 5, 1384 Asker,  

___________________________________________________________________ 
Fremmøtte: 
Nils Inge Haus Vardåsen 
Irene Egset Holmen 
Jan Erik Wilhelmsen Østenstad 
Ole Johnny Yggeseth Heggedal 
Anders B. Mikelsen Asker 
Berit Øksnes Geistlig representant 
Annemor Onarheim Kommunal representant 
 
 
Fra administrasjonen:  
 Øyvind Stabrun kirkesjef 
 Maud Berntsen personalsjef 
_________________________________________________________________ 
Forfall: 
 

___________________________________________________________________ 
 
Saker behandlet på møtet: 
  

Saksnr Tittel 

1/2016 Innkalling og sakliste  

2/2016 Konstituering av Asker kirkelige fellesråd 2015-2019 

3/2016 Referatsaker 

4/2016 Økonomi situasjonen og budsjett 

5/2016 Nytt orgel i Vardåsen menighet 

6/2016 Orienteringssaker 

7/2016 Status personalsaker 

8/2016 Orientering fra prosten og menighetene 

9/2016 Eventuelt 

10/2016 Forlengelse av kontrakten om drift av Elveplassen 

Asker, 14.01.2016 
 
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 2016/1 Innkalling og saksliste  
 
INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner vedlagte innkalling og saksliste med de kommentarer som måtte 
fremkomme i møtet.  
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner vedlagte innkalling og saksliste.  
Asker kirkelige fellesråd har et mål om å forbedre prosessen rundt innkalling og sakspapir i løpet av 1. 
halvår. 
Innkalling skal sendes til menighetsrådsleder og vara-representant som rutine.  

 
 
AKF 2016/2 Konstituering av Asker kirkelige fellesråd – valg av 
nestleder 

 
   
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd velger NN som nestleder for Fellesrådet.  
 

MØTEBEHANDLING 
Hege Nordset Blichfeldt ble foreslått til arbeidstakerrepresentant i Kirkelig administrasjonsutvalg i tillegg 
til Anders Mikelsen og Jon Kristian Stranden. 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd velger Irene Egset til nestleder for Fellesrådet.   
Asker kirkelig fellesråd velger Hege Nordset Blichfeldt til Kirkelig administrasjonsutvalg. Hun forespørres 
om dette.  

 
AKF 2016/3 Referatsaker 
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd tar referatsakene til orientering med de kommentarer som måtte fremkomme i 
møtet. 
 
 

MØTEBEHANDLING 
Følgende referatsaker ble orientert om i møtet. 

- Fra Asker kommune – tilskudd til kirken 1. halvår 2016 
- Hafslund Nett – forhåndsvarsel om vedtak  
- Hafslund Nett - revisjonsrapport 
- Parkeringsutfordringer utenfor Asker kirke julaften 

 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd tar referatsakene til orientering 
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AKF 2016/4 Økonomisituasjonen og budsjett 

 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å utsette budsjettbehandlingen til møtet 11. februar. 
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å utsette budsjettbehandlingen til straks etter at kirkens rammebevilgning 
blir vedtatt i Asker kommunes formannskap.  
 

 
 
AKF 2016/5 Nytt orgel i Vardåsen menighet  
 

INNSTILLING 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd vedtar at saken utsettes til neste møte. 
Asker kirkelige fellesråd ønsker da en tydelig og kortfattet oversikt over saken. 
 
 

 
AKF 2016/6  Orienteringssaker  
 

MØTEBEHANDLING 
Det ble orientert om følgende saker: 

- Omorganiseringsprosessen og veien videre 
- Brev fra 3 menighetsrådsledere 
- Oppsummering av kurset for fellesrådsrepresentantene 

 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd tar informasjonen til orientering.  
Asker kirkelige fellesråd ønsker å invitere MR-ledere til møte etter at kirkesjef, prost og fellesrådsleder 
har besøkt menighetsrådene. Hensikt med møtet er innspill til stillingsbeskrivelse og samkjøring av 
disse, samt klargjøring av skjæringspunktet mellom menighetsråd og fellesråd.  
 
 
 

AKF 2016/7  Status personalsaker 
 
VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd tar informasjonen til orientering. 
Asker kirkelige fellesråd ønsker en oversikt over personale i Askerkirken.  
 
 

 
AKF 2016/8  Orientering fra prosten og menighetene 
 
VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd tar informasjonen til orientering. 
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AKF 2016/9  Eventuelt 
 
Det var ingen saker til eventuelt  

 
 
AKF 2016/10  Forlengelse av kontrakten om drift av Elveplassen  
 
INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å fortsatt drifte Elveplassen hybelus på vegne av Asker kommune med 
forbehold om at det er samsvar mellom den bemanningen som kreves og den summen som utbetales 
av Asker kommune. 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å fortsatt drifte Elveplassen hybelus på vegne av Asker kommune med 
forbehold om at det foretas en kontraktsendring hvor det er samsvar mellom den bemanningen som 
kreves og den summen som utbetales av Asker kommune. Asker kirkelige fellesråd forutsetter at 
kommunen dekker oppstått underskudd fra 2015 og at driftstilskuddet er tilstrekkelig for driften fremover. 
 
 

 
 


