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94/2016 Innkalling og saksliste 

 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner vedlagte innkalling og saksliste. 
 

MØTEBEHANDLING 
Jan Erik Wilhelmsen kommenterte at innkallingen kom for sent og at det ikke er akseptabelt.  
Årsaken til at det kom for sent er overgang til nytt datasystem, og generell underbemanning 
 

VEDTAK 

Asker kirkelige fellesråd godkjenner vedlagte innkalling og saksliste mot en stemme.  

 
 
 

95/2016 Referatsaker 

 

UTREDNING 

Følgende referatsaker: 
· Norges KFUM/KFUK Asker og Bærum Krets søknad om diftsstøtte 
· Invitasjon til dialogmøte med Formannskapet i Asker kommune 
· Referat fra Bygningsutvalg 
· Aksept av tilbudet på drift av Elveplassen 
 
 

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

VEDTAK 

Asker kirkelige fellesråd tar referatsakene til orientering. 

 
 
 

96/2016 Ny avtale med Asker kommune 

 

UTREDNING 

Avtalen blir ettersendt når det endelige utkastet foreligger. 
 
Asker kommune sa opp avtalen med Asker kirkelige fellesråd 30.juni 2015. Bakgrunnen for dette var at 
både kommunen og fellesrådet ønsket en tydeligere og oppdatert avtale utfra dagen situasjon. Vi har 
hatt mange møter med administrasjonen for å få en felles forståelse av hvordan samarbeidet mellom 
kirke og kommune skal være. I tillegg har vi brukt tid på å bli enige om en god måte å rapportere på. 
Vedlagt ligger avtalen som administrasjonene i kirken og kommunen er bli enig om å forelegge 
henholdsvis Asker kirkelige fellesråd og Asker kommunestyre for signering. 
 
Sett fra kirkens side er dette en god avtale; den forteller noe om hva kommunen forventer av oss som 
kirke og den sier noe om hva vi kan forvente av kommunen. Den tar utgangspunkt i lovverket (som ikke 
er veldig konkret i forhold til omfanget av kommunenes forpliktelse overfor kirkene) og den viser til 
veiledere knyttet til lovverket. Vi er meget fornøyd med ordlyden i avtalen som vi mener reflekterer vårt 
oppdrag og våre forpliktelser som kirke. 
 
Asker kommune har strukket seg i forhold til hvordan de har valgt å tolke lovverket mht de lovpålagte 
punktene. Det som også er tydelig, er at på de punktene kommunen kan velge å kutte i bevilgninger til 
kirken ligger under avsnittet «Annen kirkelig virksomhet» 
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Tidligere har det i tillegg til avtalen med kommunene vært en tjenesteytingsavtale. Partene er blitt enige 
om at det ikke lenger er grunnlag for å ha en slik avtale, da kommunen ikke lenger yter noen tjenester 
for Fellesrådet. Det er allikevel lagt inn et punkt knyttet til investeringer og bistand fra Asker kommune 
ved større prosjekter. Disse midlene vil da også gå inn som en total kostnad på prosjektet hvor denne 
tjenesten benyttes. 
 
Administrasjonen anbefaler Asker kirkelige fellesråd å gå inn for denne avtalen (se vedlegg) 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å inngå avtalen med Asker kommune slik den foreligger. 
 

MØTEBEHANDLING 
Vedlegget ble, pga manglende mailkommunikasjon mellom Asker kommune og Asker kirkelige fellesråd 
i forbindelse med overgang til Kirkepartner, først sendt ut 20.10.2016.  
 
Det ble derfor stemt over om Fellesrådet kunne vedta saken: 
 
Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
 
Så ble det stemt om Asker kirkelige fellesråd skulle vedta å inngå avtalen med Asker kommune: 
 
Vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
 

VEDTAK 

Asker kirkelige fellesråd vedtar å inngå avtalen med Asker kommune slik den foreligger. 

 
 
 

97/2016 Kirketorg 

 

UTREDNING 

Se vedleggene i saken (Notat – Kirketorg samt høringssvarene fra menighetsrådene) 
 
Jan Erik Wilhelmsen har sent inn følgende problemstilling: 
«Jeg er usikker på Fellesrådets formalkompetanse når det gjelder å gripe inn i arbeidet til sekretærene. 
Jeg oppfatter dette til å høre inn under virksomhetsansvaret som ligger til menighetsrådene. Fellesrådet 
har arbeidsgiveransvaret jfr. Kirkelovens § 14 herunder opprettelse og nedleggelse av stillinger, samt 
tilsettinger. Men jeg mener fellesrådets arbeidsgiveransvar er begrenset sett i forhold til at 
menighetsrådene har virksomhetsansvaret. 
 
Jeg ber om at dette problematiseres til møtet dersom det er aktuelt for fellesrådet å gripe inn med 
endringer i arbeidet for sekretærene eller andre som ligger under menighetsrådenes virksomhetsansvar. 
 
 

MØTEBEHANDLING 
Fellesrådets leder valgte å lukke første del av møtet for å diskutere åpent med Fellesrådet hvordan 
saken skulle diskuteres og hvilke vinklinger som burde belyses.  
 
På bakgrunn av spørsmål fra Jan Erik Wilhelmsen og svar fra KA ble det stemt over spørsmålet om 
Fellesrådet har hjemmel til å vedta noe i denne saken: 
 
Vedtatt med 6 mot 1 stemme 
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar at sekretærfunksjonen skal samordnes slik at ressursene blir brukt mest 
effektivt. Fellesrådet administrasjon bes om å finne en løsning for en samordnet sekretærtjeneste for 
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menighetene. 
 
Det ble stemt over innstillingen: 
 
Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
 

VEDTAK 

Asker kirkelige fellesråd vedtar at sekretærfunksjonen skal samordnes slik at ressursene blir brukt mest 
effektivt. Fellesrådet administrasjon bes om å finne en løsning for en samordnet sekretærtjeneste for 
menighetene. 

 
 
 

98/2016 Søknad om driftsstøtte fra KFUM/KFUK Asker og 
Bærum krets. 

 
Saken utsettes til neste møte.  
 

 
 

99/2016 Orienteringssaker 

 

UTREDNING 

Følgende orienteringssaker: 
- Overgangen til Kirkepartner IKT 
- Dialogmøte med Formannskapet i Asker kommune 18. oktober 2016 
- Prosessen med anbudsrunder på Elveplassen overnatting 
- Prosessen knyttet til eiendomsoverdragelser 
- Møte med fellesrådene i Røyken og hurum 
-  

Orientering fra: 
· Prosten 
· Menighetene 
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd tar sakene til orientering. 
 

VEDTAK 

Asker kirkelige fellesråd tar sakene til orientering. 

 
 
 

100/2016 Status personalsaker 

 

UTREDNING 

Saken er unntatt offentlighet  
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd tar status personalsaker til orientering.  
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64/2016 Eventuelt 

 

UTREDNING 

 
 

INNSTILLING 
Ingen saker til eventuelt 
 


