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Møtebok 
for 

Asker kirkelige fellesråd 
 

Tid: 15.09.2016 kl. 19:00 
Sted: Kirkens feltarbeid, Kirkeveien 224 Asker. 

___________________________________________________________________ 
Fremmøtte: 
Nils Inge Haus Leder 
Irene Egset Nestleder 
Anders Mikelsen Medlem 
Ole Johnny Yggeseth  Medlem 
Jan Erik Wilhelmsen  Medlem 
Annemor Onarheim Kommunal representant 
 
Fra administrasjonen:  
 Øyvind Stabrun kirkesjef 
 Maud Berntsen personalsjef   
 Flemming Jakobsen, daglig leder og gateprest, sak 84/2016 
 Siri Bakke, regnskapsfører, sak 87/2016 og 88/2016 
__________________________________________________________ 
Forfall: 

___________________________________________________________________ 
 
Saker behandlet på møtet: 
  

Saksnr Tittel 

83/2016 Innkalling og saksliste 

84/2016 Informasjon om arbeidet i Krikens feltarbeid 

85/2016 Konkurranseutsettelse av Elveplassen 

86/2016 Referatsaker 

87/2016 2. tertialrapport 

88/2016 Revidert budsjett 

89/2016 Prostidiakon 

90/2016 Utvidelse av ungdomsarbeiderstillingen i Østenstad menighet 

91/2016 Orienteringssaker 

92/2016 Status personalsaker 

93/2016 Eventuelt 
 

 
Underskrifter: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. 

 
 
 
 



Asker kirkelige fellesråd 
 

 Side 2 av 5 
Asker kirkelige fellesråd 15. september 2016 

 
 

AKF 2016/83 Innkalling og saksliste 

UTREDNING 

 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakslisten. 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakslisten. 
 
 

AKF 2016/84 Informasjon om arbeidet i Kirkens feltarbeid 

 

UTREDNING 

Flemming Jakobsen, daglig leder og gateprest ved Kirkens Feltarbeid i Asker informerer om det arbeidet 
som gjøres.  
 

INNSTILLING 
 

VEDTAK 

Asker kirkelige fellesråd tok informasjonen til orientering. 

AKF 2016/85 Konkurranseutsettelse av Elveplassen. 
 
Se vedlagte tilbudsinstruks fra Asker kommune.  

 
De diakonale og sosialfaglige vurderingene av at Kirkens feltarbeid drifter Askers lovpålagte hospits har 
vært utdelt positive. Ved å drifte dette tilbudet har Den norske kirke i Asker fått enda en mulighet til å 
være en nærværende kirke for en utsatt gruppe mennesker i vårt nærmiljø. Det å være hjemløs er en 
situasjon de fleste av oss ikke kan sette oss inn i hva handler om. Det å ikke ha noe sted som er 
hjemme, ingen steder å kunne lukke døren og være for seg selv, ingen seng å sove i, gir følelsen av 
kaos i menneskers liv. Det at kirken blir gitt muligheten til å skape en verdig ramme rundt denne fasen i 
livet til hjemløse i Asker, er veldig positivt. Tydelig tilstedeværelse med omsorg og tilrettelagte tilbud har 
vært nøkkelen til at dette har skapt mye bra for denne målgruppen. Det at vi kan tilby arbeid fra dag 1, et 
sosialt miljø, motivasjon til å ta tak i livet, til å ta kontakt og følge opp avtaler med det kommunale 
hjelpeapparatet.  
 
Administrasjonen jobber med å utarbeide et tilbud på driften av Elveplassen. I dette tilbudet er vi 
opptatte av å ikke gå på kompromiss med sikkerheten til ansatte og beboere og heller ikke det 
omsorgsfaglige. Det er viktig at vi priser oss riktig i forhold til de kostnadene Asker kirkelige fellesråd vil 
få ved en eventuell drift. Selv om vi har 2 års erfaring med drift vil det allikevel kunne oppstå noen 
situasjoner det er vanskelig å ta høyde for ved en prissetting. 100 % sikkerhet er umulig å få.  
 
Administrasjonen anbefaler Asker kirkelige fellesråd å gå inn for fortsatt drift av Elveplassen.  
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å legge inn et tilbud på drift av Elveplassen hybelhus. 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å legge inn et tilbud på drift av Elveplassen hybelhus. 
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AKF 2016/86 Referatsaker 

 

UTREDNING 

Det er følgende referatsaker: 
· Referat fra AMU 5. september 
· Protokoll ved åpning av tilbud på orgel i Vardåsen 
· Invitasjonsbrev sendt ut til fellesrådene i Asker, Røyken og Hurum 
· Protokoll fra møte med tillitsvalgte 24. august 2016 
· Arbeidsmiljøundersøkelse for alle ansatte innen Oslo Bispedømme - epost sendt til alle ansatte 2. 

september 2016 
 
 

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

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd tar referatsakene til orientering 

 
 

AKF 2016/87 2. tertialrapport 
 
UTREDNING 

Se vedlegg 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd tar 2. tertialrapport til etterretning. 
  

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd tar 2. tertialrapport til etterretning. 
 

 
AKF 2016/88 Revidert budsjett 2016  
 

UTREDNING 

Se vedlegg.  
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar det fremlagte reviderte budsjettet for 2016 med endringer som måtte 
fremkomme i møtet. 
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd vedtar det fremlagte reviderte budsjettet for 2016.  
 

 
AKF 2016/89 Prostidiakon.  
 

UTREDNING 

Det har i lengere tid vært jobbet med organiseringen rundt arbeidet til prostidiakon.  
Asker kirkelige fellesråd har tidligere bedt om at det skulle opprettes en ressursgruppe rundt 
prostidiakonen. Denne gruppen har jobbet frem et forslag til organisasjonsmodell for arbeidet rettet mot 
mennesker med utviklingshemming i Asker prosti. De har også utarbeidet et forslag til 
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stillingsbeskrivelse for stillingen.  
 
Administrasjonen anbefaler at stillingsbeskrivelsen utarbeides i samme ordlyd og format som de siste 
stillingsbeskrivelsene og at denne sendes til KAU til behandling.  
 
Administrasjonen anbefaler at Asker kirkelige fellesråd vedtar det alternative forslaget til 
organisasjonsmodell. Forslaget som er utarbeidet av ressursgruppa er etter administrasjonens vurdering 
for omfattende for det arbeidet som gjøres. I tillegg er det foreslåtte navnet, prostistyret, ikke 
hensiktsmessig å bruke. 
 
Se vedlegg 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar det alternative forslaget til organisasjonsmodell for arbeidet rettet mot 
mennesker med utviklingshemming i Asker prosti.  
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd vedtar det alternative forslaget til organisasjonsmodell for arbeidet rettet mot 
mennesker med utviklingshemming i Asker prosti.  
 
 

AKF 2016/90 Utvidelse av ungdomsarbeiderstillingen i Østenstad 
menighet  
 
UTREDNING 

saken ettersendes 

 
KAU SAK 24/16 ØKNING I STILLINGSSTØRRELSE FOR 

UNGDOMSARBEIDER I ØSTENSTAD MENIGHET 
Vedtak: KAU anbefaler at Asker kirkelige fellesråd godkjenner at Østenstad 
menighetsråd utvider ungdomsarbeiderstillingen fra 40 % til 50 % stilling. 

 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner at Østenstad menighetsråd utvider ungdomsarbeiderstillingen fra 40 
% til 50 % stilling. 
 

 
AKF 2016/91 Orienteringssaker 
 

UTREDNING 

Følgende orienteringssaker: 
· Orientering fra menighetene 
· Orientering fra prosten 
· Møte med Asker kommune om ny avtale 
· Driftsbygning Østenstad 
· Flombelysning Asker kirke  
· Møte med Dekar As og Asker kommune – eiendomsoverdragelser, (møtet utsatt) 
· Kirkepartner IKT 
· Orgler 

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

AKF 2016/92 Status personalsaker 

 

UTREDNING 

Saken er unntatt offentlighet.  
Arbeidsmiljøundersøkelse  
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd tar status personalsaker til orientering. 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd tar status personalsaker til orientering. 

 
 

AKF 2016/93 Eventuelt 

 

UTREDNING 

 

MØTEBEHANDLING 
Ingen saker til eventuelt 

 
INNSTILLING 
 
 

 


