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102/2016 Innkalling og saksliste 

 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste. 
 

VEDTAK 

Asker kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste. 

 
 
 

103/2016 Referatsaker 

 

UTREDNING 

Følgende referatsaker: 
· Referat fra Styringsgruppe for kirkesaker 23.08.2016 
· Referat fra Bygningsutvalg 26.10.2016 
· Innspill til HP 2017 – 2020 fra AKF 21.10.2016 
· Referat fra AMU 28.10.2016 
· Avtale om drift av Elveplassen overnatting (avtalens innhold er ikke offentlig) 
 
 

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

VEDTAK 

Asker kirkelige fellesråd tar referatsakene til orientering. 

 
 
 

104/2016 Fastsettelse av møtedatoer for AKF vår 2017 

 

UTREDNING 
Følgende møtedatoer foreslåes til vår 2017: 
19. januar 
16. februar 
23. mars 
27. april 
18. mai 
15. juni 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar de vedlagte møtedatoene for våren 2017. 
 
 

VEDTAK 

Asker kirkelige fellesråd vedtar de vedlagte møtedatoene for våren 2017. 
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105/2016 Prosesser i Kirken 

 

UTREDNING 
Notat – situasjonsbeskrivelse 

 

Asker kirkelige fellesråd (AKF) er inne i en omorganisering av Asker kirkelige fellesråd. Daglige ledere 

har fått endret arbeidsoppgaver og utvidet ansvarsområder til å gjelde 2 menigheter eller utvidet 

arbeidsfeltet på annen måte. Denne omorganiseringen ble gjennomført i vinter etter varslede kutt i 

AKF sine bevilgninger fra Asker kommune. AKF har enda ikke helt funnet rytmen etter de grepene som 

måtte tas i vinter og hverdagene bærer fremdeles litt preg av en ny og annerledes arbeidshverdag for 

menighetsstabene og menighetsrådene og for Fellesrådets administrasjon. En samordnet 

sekretærfunksjon er i ferd med å iverksettes, noe som også vil bety endringer i stabene.  

Kommunesammenslåing med Asker, Røyken og Hurum kommuner får konsekvenser for fellesrådene i 

de tre kommunene.  Det betyr at fellesrådene også blir slått sammen til ett fellesråd. Kirkeloven sier at 

det skal være ett kirkelig fellesråd i hver kommune. AKF står overfor en ny og omfattende 

omorganisering som allerede er i gang. En kirkelig nemnd, bestående av representanter fra de tre 

fellesrådene blir satt ned og det blir forhåpentligvis ansatt en prosjektleder. Nemda skal jobbe frem 

grunnlaget for det nye fellesrådet, hvor det blant annet skal ansettes en ny kirkesjef/kirkeverge. Det er 

organisatoriske forskjeller på de tre fellesrådene og ulike kulturer, en ny organisasjon skal opprettes og 

den skal opptre som en kirke i den nye kommunen. Det er viktig å understreke at jobben med dette 

ligger ikke hos den enkelte ansatte eller den enkelte menighet, dette er en jobb som skal gjøres av den 

kirkelige nemda, hvor tillitsvalgte og verneombud og begge arbeidsgiverlinjer blir hørt.  

En annen stor endring AKF står overfor er arbeidet med å iverksette vedtaket fra kirkemøtet, hvor det 

ble oppfordret til å finne løsninger på en enhetlig ledelse av Den norske kirke med én arbeidsgiverlinje. 

Arbeidet med dette er så vidt i gang. Oslo bispedømmeråd fattet et vedtak 9. mai i år, hvor de ønsker å 

sette i gang en prosjektgruppe som skal jobbe frem mulige forslag på hvordan man i Den norske kirke i 

Oslo bispedømme kan jobbe mer sammen om ulike oppgaver og også finne en løsning med én 

arbeidsgiver. Dette er også en meget krevende prosess som krever mye tid og skaper mye uro i 

organisasjonen.  Noe av utfordringen for AKF er at det ikke er tatt stilling til om Asker kommune skal 

ligge i Oslo eller Tunsberg bispedømme. Det er heller ikke avklart hva som skjer med Asker kommune 

mht regions reformen, om det blir en stor Viken region og om Oslo blir en del av denne, og igjen om vi 

blir en del av Oslo bispedømme eller ikke.  

AKF vedtok i sitt møte 16. juni å inngå i Kirkepartner IKT. Dette betyr endringer i måten ansatte jobber 

på i hverdagen. Et nytt verktøy er anskaffet og utfordringen ligger i det å benytte seg av de 

mulighetene som ligger i dette. På sikt vil det være mange besparelser i dette, men det er en prosess å 

få alle ansatte til å innse dette og til å ta det i bruk. Det kreves en del opplæring og det tvinger frem 

nye og andre behov i organisasjonen som f.eks arkiv ansvarlig, kommunikasjonsmedarbeider, IKT 

ansvarlig. 

En annen ny og stor omveltning vi kan stå overfor er at regjeringen har varslet en gjennomgang av 

finansieringsordningen til Den norske kirke. KA informerer: «Regjeringa har varsla ein gjennomgang av 

finansieringsordningane. For tre veker sidan inviterte departementet til eit møte med innleiande 

presentasjon og uformelle samtalar. 6 representantar for Den norske kyrkja og 6 representantar for STL 

(Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn) var inviterte. 
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Kulturministeren har ved fleire høve, både i media og overfor Stortinget varsla at departementet i 2017 
vil utarbeide eit høyringsnotat om ein ny og heilskapleg lov for trus- og livssynssamfunn. I dette inngår 
også utgreiing av alternative finansieringsløysingar for Den norske kyrkja og trus- og livssynssamfunn 
utanom Den norske kyrkja. I møtet la departement fram fem modellar dei vil sjå nærare på: 

1. Vidareføring av dagens ordning for Dnk. Statleggjering av tilskot til andre trus- og livssynssamfunn. 

2. Endringar for Den norske kyrkja for å oppnå fridom i lokal organisering. Statleggjering av tilskot til 
andre trus- og livssynssamfunn. 
Fortsatt statlege og kommunale tilskot til Dnk som i dag, men mindre regulering. Inga lovregulering av 
kyrkjelege fellesråd. Dnk kan innføre medlemsavgift som supplement til statleg finansiering. 

3. Statleg modell 
Statleggjering av tilskot til alle trus- og livssynssamfunn, inkl. Den norske kyrkja. Kyrkjemøtet fordeler 
midlane til Dnk. Dnk avgjer eiga organisering. Dnk får ansvar for drift av kyrkjebygg. Dnk kan innføre 
medlemsavgift. 

4. Livssynsavgift 
Livssynsavgift for alle skattebetalarar. Staten avgjer innretning og storleik. 

5. Medlemsavgiftsmodell 
Medlemsavgift som erstattar offentleg finansiering. Staten kan ta på seg innkreving til Dnk, og evt 
andre. 

Departementet varslar at dei vil sende eit lovforslag ut på høyring i juni neste år. Det inneber at 

Stortinget tidligast kan vedta eit nytt finansieringssystem i 2018.» 

AKF er inne i en tid hvor vi står overfor store organisatoriske endringer og som vil vare i en 5 -6 

årsperiode, det vil kreve mye av den enkelte ansatte, av ledelsen og av de folkevalgte rådene. Det er 

endringer som ikke er avklarte og endringer AKF har lite innflytelse på utfallet av. Disse endringene 

sammenfaller med det faktum at vi har behov for mer enn noen gang å være en utadrettet og 

inkluderende folkekirke. Alle tall viser at vi mister oppslutning om Den norske kirke, dette er dramatisk 

for kirkens fremtid og posisjon i samfunnet. Det ligger et stort ansvar og et stort press på folkevalgte så 

vel som ansatte i AKF og hele Den norske kirke. Faren er at vi alle mister fokus på det å være kirke og 

blir mer opptatte av indre organisering og indre maktkamp. Skal vi lykkes med omorganiseringer og 

sammenslåinger er vi avhengig av at vi opprettholder og øker vårt fokus på det å være en inkluderende 

og service innstilt folkekirke. Det er avgjørende viktig at AKF og menighetsrådene innser det ansvaret 

de har for å fokusere på de store spørsmålene og finner måter å samarbeide på, trekke i samme 

retning. Slaget står ikke mellom menighet og menighet eller mellom fellesråd og menighetsråd. Slaget 

står om å finne gode løsninger på hvordan kirken skal være organisert for å kunne oppfylle sitt oppdrag 

som kirke. Tillitsforholdet mellom rådene og mellom rådene og administrasjonen må være på plass, 

hvis ikke er det usedvanlig vanskelig å komme i mål med alle de store oppgavene som ligger fremfor 

oss. Mistenksomhet og interne konflikter har vi ikke råd til i den situasjonen vi er oppe i. Vi må alle 

gjøre det vi kan for å bygge varemerket Den norske kirke. Det vi legger ned av arbeid de neste 5 – 6 

årene vil bli av historisk viktig verdi. Det har aldri i Den norske kirkens historie vært mer avgjørende 

hvordan vi velger å utføre vervene og jobbene våre. Vi er ikke lenger i en religiøs monopol situasjon, vi 

har ikke lenger tilgang på så mye midler som vi har hatt, vi har aldri måttet tenke så grundig gjennom 

hvordan vi bruker tiden vår i jobb og i råd.  
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INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å invitere menighetsrådslederne i Asker menighetene til et 
informasjonsmøte om prosesser i kirken og i Asker kirkelige fellesråd 
 

VEDTAK 

Asker kirkelige fellesråd vedtar å invitere menighetsrådslederne i Asker menighetene til et 
informasjonsmøte torsdag 2. mars 2017 om prosesser i kirken og i Asker kirkelige fellesråd. 
 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å invitere til møte med menighetsrådene torsdag 20 april 2017.  

 
 
 

106/2016 Mandat til enhetlig ledelse i Oslo bispedømme. 

 

 UTREDNING 
 
Asker kirkelige fellesråd har tidligere uttalt seg om "Veivalg for Den norske kirke". Hovedspørsmålet var 
hvordan vi i fremtiden skal organisere kirken og at vi får èn arbeidsgiverlinje. Kirkemøtet konkluderte 
tidligere i år med en modell C, som tilsier at man inntil videre fortsetter som nå hvor bispedømmerådet 
er arbeidsgiver for prestene og fellesrådene er arbeidsgiver for øvrige ansatte i kirken og de eventuelt 
andre ansatte som har menighetsråd som arbeidsgiver. På kirkemøtet var det ellers en åpenhet for å 
søke om å få prøve ut ulike modeller på enhetlig ledelse i de ulike bispedømmene, såkalte 
forsøksordninger. Oslo bispedømme ble sett på som et naturlig sted for en forsøksordning med et 
samlet arbeidsgiveransvar. Her er det tre geografiske fellesråd, alle med en relativt stor størrelse. I 
andre bispedømmer, som har mange små fellesråd, ansees en forsøksordning å være mer krevende.  
 
Den norske kirke er tvunget til å vurdere sin organisering, da dagens løsning med mange arbeidsgivere 
er økonomisk krevende. Det skaper også organisatoriske utfordringer å være delt. Asker kirkelige 
fellesråd bør være en del av denne prosessen i Oslo bispedømme. Det er et krevende tidspunkt for 
Asker kirkelige fellesråd, da denne prosessen vil gå parallelt med fellesrådssammenslåing. Dessuten er 
spørsmålet om hvilket bispedømme den nye Asker kommune skal tilhøre, ikke avklart. I tillegg er det 
også usikkerhet knyttet til en ny kirkelov og da eventuelt en ny finansieringsordning for Den norske kirke. 
Dette er også en prosess som vil gå parallelt med de to andre. Asker kirkelige fellesråd har tidligere i 
høst stilt seg positive til å være med i prosessen knyttet til en enhetlig ledelse av Kirken i Oslo 
bispedømme.  
 
Det er nå utarbeidet et prosjektmandat som vil bli lagt frem for fellesrådene i bispedømmet for 
godkjenning. Det er sentralt i mandatet at det skal utvikles forslag til modeller for en forsøksordning. Det 
vil kreve en klar vilje til fleksibilitet og kompromissvilje fra alle parter. Det er enighet om at ingen skal 
kunne overkjøres av et flertall. Uten at det er en forutsetning bør det inngå i prosjektet at man ser på den 
demokratiske strukturen også. Det er viktig at forslag og modeller for dette kommer frem tidlig i 
prosessen. En av målsetningene med en enhetlig ledelse av kirken i Oslo, må også være å spare 
penger og byråkrati. Det vil kunne bety at man da ikke lager nok et nivå/organ, men at man også ser på 
strukturen slik den er i dag og hvordan den kan videreutvikles.  
 
Kirkesjefen anbefaler Asker kirkelige fellesråd å støtte forslaget til mandat for prosjektgruppen enhetlig 
ledelse i Oslo bispedømme.  
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd støtter etablering av prosjekt enhetlig ledelse av Den norske kirkei i Oslo 
bispedømme. Dette i henhold til vedlagte prosjektmandat. 
 
 

VEDTAK 

Asker kirkelige fellesråd støtter etablering av prosjekt enhetlig ledelse av Den norske kirke i Oslo 



Asker kirkelige fellesråd 

 Asker kirkelige fellesråd 17.11.2016                                                                                     Side 6 av 8 

bispedømme i henhold til vedlagte prosjektmandat. Asker kirkelige fellesråd ønsker en tydeliggjøring av 
eventuelle økonomiske gevinster.  

 
 

107/2016 Orgel Vardåsen 

 

UTREDNING 

Se vedlegg 
 

Bakgrunn /begrunnelse: 
Orgelutvalget i Vardåsen menighet har i mange år arbeidet med orgelprosjektet og foreløpig samlet inn 
kr 828.000 til nytt orgel. 
 
I 2015 ble det gitt klarsignal fra AKF om at prosjektet kunne utlyses på www.doffin.no. Utlysningen ble 
foretatt i mai 2016, med tilbudsfrist 25. august 2016. Det kom inn seks tilbud, og etter en første sortering 
anbefalte orgelkonsulenten at tre gikk videre til forhandlinger, hvilket vi si at de tre beste ble tilskrevet og 
gitt samme anledning til å gi utfyllende opplysninger samt å foreta mindre tilpasninger av tilbudene der 
det var ønsket av oss. 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å inngå kontrakt med Metzler Orgelbau (Dietikon, Sveits) om levering av 
nytt orgel til Vardåsen kirke. . 
 

VEDTAK 

Asker kirkelige fellesråd vedtar å inngå kontrakt med Metzler Orgelbau (Dietikon, Sveits) om levering av 
nytt orgel til Vardåsen kirke. . 

 
 

108/2016 Valg av representanter til kirkelig nemd 

 

UTREDNING 

I møtet mellom ledere og nestledere i kirkelig fellesråd fra Asker, Røyken og Hurum var man enige om 
at man ønsker å bruke KA`s veileder for sammenslåing av kirkelige fellesråd samt at alle tre fellesråd 
burde ha like representasjon i kirkelig nemd (se vedlagte referat fra møtet) 
 
Asker kirkelige fellesråd oppfordres til å velge 2 representanter som skal sitte i den kirkelige nemda frem 
til sammenslåing av fellesrådene Røyken, Hurum og Asker. 
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å følge veiviseren KA har utarbeidet for sammenslåing av kirkelige 
fellesråd. 
 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å ha likt antall representanter i kirkelig nemd som fellesrådene i Røyken 
og Hurum. 
 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å oppnevne 2 representanter fra Asker kirkelige fellesråd til den kirkelige 
nemda som vil jobbe frem mot fellesrådssammenslåingen 1.1.2020 
 
Asker kirkelige fellesråd velger (enstemmig): 
Nils Inge Haus og Annemor Onarheim. Som vara velges Irene Egset.  
  

 
 

109/2016 Orienteringssaker 

 

http://www.doffin.no/
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UTREDNING 
Følgende orienteringssaker: 

 Fra kirkesjef 

 Kirketorg 

 Fra menighetene 

 Fra prosten. 
 
 

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

 

VEDTAK 

Asker kirkelige fellesråd tar orienteringssakene til orientering.  

 

 

110/2016 Søknad om driftsstøtte fra KFUM/KFUK Asker og 
Bærum krets 

 

UTREDNING 
Se vedlagte søknad 
 
Asker kirkelige fellesråd fattet et vedta i 2015: «Asker kirkelige fellesråd vedtar å støtte KFUM/K med 
en økning med et påslag på5% for 2014 og et %5 påslag for 2015». 
Dette utgjorde en støtte til KFUM/K på kr 75 000 i 2014 og kr 78 750 i 2015 og kr 82 688 i 2016. For 
2017 vil støtten bli kr 86 822. 
 
Spørsmålet er om AKF ønsker å opprettholde vedtaket om 5% påslag for hver år eller om man ønsker å 
legge seg på en økning tilsvarende kommunal deflator. Argumentasjonen for dette er at de midlene vi 
får tildelt av Asker kommune blir regulert etter kommunal deflator og vår støtte til KFUM/K vil øke i 
takt med vår egen støtte fra kommunen. 
 
Det er behov for å gjøre en utredning i forhold til hva menigheten mener om driftsstøtte til KFUM/K, 
hvor mange ofre som går til dem, samt hvor mye menighetene betaler for bruk av deres tjenester. 
Saksutredningen ligger vedlagt. (Utredet av Grete Aaby)  

 
INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å innvilge søknaden fra KFUM/K Asker og Bærum krets med en støtte 

på kr 82 688 for 2017. 

VEDTAK 

Asker kirkelige fellesråd vedtar å innvilge søknaden fra KFUM/K Asker og Bærum krets med en støtte 

på kr 82 688 for 2017. 

 

111/2016 Eventuelt 
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Saksbehandling av avtale med Asker kommune. 
 

VEDTAK 

Asker kirkelige fellesråd ber leder ta kontakt med Østenstad menighetsråd ved leder og FR-
representant. 
 
Lederlønninger. 
 

VEDTAK 

Asker kirkelige fellesråd oppnevner Ole Johnny Yggeseth, Nils Inge Haus og Anders Mikelsen til å 

forhandle om lederlønninger. 


