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Møtebok 
for 

Asker kirkelige fellesråd 
 

Tid: 16.06.2016 kl. 19:00 
Sted: Kirkelia 5, Møterom 

___________________________________________________________________ 
Fremmøtte: 
Nils Inge Haus Leder 
Irene Egset Nestleder 
Anders Mikelsen Medlem 
Ole Johnny Yggeseth  Medlem 
Jan Erik Wilhelmsen  Medlem 
Berit Øksnes Geistlig representant 
Annemor Onarheim Kommunal representant 
 
Fra administrasjonen:  
 Øyvind Stabrun kirkesjef 
 Maud Berntsen personalsjef 
 _________________________________________________________ 
Forfall: 

 
___________________________________________________________________ 
 
Saker behandlet på møtet: 
  

Saksnr Tittel 

57/2016 Bedriftsintern aldersgrense 70 eller 72 år 

65/2016 Innkalling og saksliste 

66/2016 Referatsaker 

67/2016 Kirkepartner - ny IKT løsning 

68/2016 Søknad om gravplass på Asker kirkegård 

69/2016 Søknad til Asker kirkelige fellesråd om å påta seg rollen som 
byggherre for Kjellerprosjektet, Vardåsen kirke 

70/2016 Kommunesammenslåing - oppfølging etter et eventuelt vedtak i 
kommunestyret 14. juni 

71/2016 Status personalsaker 

72/2016 Orienteringssaker 

73/2016 Eventuelt 
 

Meldinger:  

20.06.2016 
 
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 2016/57  Bedriftsintern aldersgrense 70 eller 72 år 

 

UTREDNING 

Saken er blitt behandlet i KAU med følgende anbefaling til Asker kirkelige fellesråd:  
KAU SAK 7/2016 
Vedtak: KAU anbefaler at Asker kirkelige fellesråd fastsetter bedriftsintern aldersgrense på 70 år. 
 
Saken har også vært behandlet i møte med tillitsvalgte hvor anbefalingen vi har bedt om 
tilbakemeldinger fra tillitsvalgte på saken om bedriftsintern aldersgrense. Delta ønsker aldersgrense på 
72 år, FO ønsker aldersgrense på 70 år og de øvrige har ikke svart.  
 
Administrasjonens anbefaling er å legge bedriftsintern aldersgrense på 70 år.  
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å fastsette bedriftsintern aldersgrense til 70 år.  
 
 

MØTEBEHANDLING 
Avstemming: 
6 stemte for å vedta 70 års bedriftsintern aldersgrense 
1 stemte mot  
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å fastsette bedriftsintern aldersgrense til 70 år.  
 
Protokolltilførsel fra Jan Erik Wilhelmsen: 
 
AKF har tidligere ikke hatt bedriftsintern aldersgrense. Stortinget har vedtatt økning fra 70 til 72 år. Jeg 
mener AKF ikke skal tilpasse oss bort fra Stortingets vedtak. 
Bedriftsintern aldersgrense handler om arbeidsgivers rett til å ensidig si opp sine ansatte med alder som 
begrunnelse. Jeg ser ingen grunn til at AKF skal tvinge ansatte fra arbeidet kun på grunn av alder. Jeg 
er glad for at AKF har en god pensjonsordning for sine ansatte som gjør at de fleste har mulighet til å 
pensjonere seg tidligere etter eget ønske.  
 
 
 

AKF 2016/65 Innkalling og saksliste 

 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner vedlagte innkalling og saksliste. 
 
 

MØTEBEHANDLING 
Jan Erik Wilhelmsen synes det er uakseptabelt at innkalling kom så sent. 
 
 

VEDTAK 

Asker kirkelige fellesråd godkjenner vedlagte innkalling og saksliste. 
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AKF 2016/66 Referatsaker 

 

UTREDNING 

Følgende referatsaker:  
· Høringssvar fra Asker kirkelige fellesråd - kommunesammenslåing 
 
 
 

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 2016/67 Kirkepartner - ny IKT løsning 

 

UTREDNING 

Se vedlegg.  
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å gå til anskaffelse av IKT løsning med Kirkepartner IKT med en 
kostnadsramme på ca. 3 500 000 kr over en 3 årsperiode. Dette er inklusive investeringer og drift av 
systemet.  
 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å ikke inkludere barnehagene i den nye IKT løsningen og ber 
barnehagene om å finne egne løsninger for IKT.  
 
 
 

MØTEBEHANDLING 
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd velger alternativ med innskudd slik beskrevet i sak 67/2016. 
 
Asker kirkelige fellesråd ber administrasjonen avklare med barnehagene om det er ønskelig å være en 
del av IKT-løsningen under forutsetning av at de finansierer dette selv. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 

 
 

AKF 2016/68 Søknad om gravplass på Asker kirkegård 

 

UTREDNING 

Sakspapirer blir ettersendt når saken er ferdig utredet.  
 
 
 

INNSTILLING 
Saken utgår 
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AKF 2016/69 Søknad til Asker kirkelige fellesråd om å påta seg rollen 
som byggherre for Kjellerprosjektet, Vardåsen kirke 

 

UTREDNING 

Se vedlagte søknad fra Vardåsen menighet.  
Det er viktig at det er en profesjonell prosjektledelse av dette arbeidet. Vi må ta en vurdering på om vi 
kan påta oss dette oppdraget internt eller om vi må kjøpe denne tjenesten.  
 
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å påta seg rollen som byggherre for Kjellerprosjekt Vardåsen kirke. 
Administrasjonen bes om å gjøre en vurdering på om det skal leies inn prosjektledelse av prosjektet.  
 
 
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å påta seg rollen som byggherre for Kjellerprosjekt Vardåsen kirke. 
 

 
 

 

AKF 2016/70 Kommunesammenslåing - oppfølging etter et eventuelt 
vedtak i kommunestyret 14. juni 
 

UTREDNING 

Resultatet av kommunestyrevedtaket foreligger ikke før etter 14. juni. Det er ønskelig at Asker kirkelige 
fellesråd diskuterer fremdriften i når AKF skal ta et initiativ overfor Hurum og Røyken kirkelige fellesråd.   
 
Det bør nedsettes en kirkelig nemnd og det bør ansettes en prosjektleder for fellesrådssammenslåingen. 
Arbeidet med dette bør begynne så raskt som mulig etter kommunenes vedtak om sammenslåing.   
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd ber administrasjonen om å komme med en invitasjon til innledende samtaler om 
sammenslåing av fellesråd med Hurum og Røyken kirkelige fellesråd så raskt som mulig etter ferien.  
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd ber administrasjonen om å komme med en invitasjon til innledende samtaler om 
sammenslåing av fellesråd med Hurum og Røyken kirkelige fellesråd så raskt som mulig etter ferien.  
 
 

 

AKF 2016/71 Status personalsaker 

 

UTREDNING 

Saken er unntatt offentlighet og vil bli presentert i møtet.  
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd tar status personalsaker til orientering. 
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AKF 2016/72 Orienteringssaker 
 

UTREDNING 

Følgende orienteringssaker: 
· Økonomi - orientering om vedtak i kommunestyret 14. juni.  
· Orientering om prosessen rundt arbeidet knyttet opp mot en arbeidsgiverlinje i Oslo bispedømme 
· Nytt fra menighetene  
· Prosten orienterer  
· Kirkesjefen orienterer 
· Nytt fra kirkens feltarbeid 
 
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringssakene til orientering. 
 
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringssakene til orientering. 
 

 
 
 

AKF 2016/73 Eventuelt 

 
 

INNSTILLING 
 
 

MØTEBEHANDLING 
Administrasjonen bes sjekke med KA hvordan vi bør forholde oss til forhandling om tomt rundt Heggedal 
kirke og om ev. Heggedal kan få fullmakt til å forhandle på fellesrådets vegne.  
 
 

VEDTAK 
Administrasjonen bes sjekke med KA hvordan vi bør forholde oss til forhandling om tomt rundt Heggedal 
kirke og om ev. Heggedal kan få fullmakt til å forhandle på fellesrådets vegne.  

 
 
 

 


