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Møtebok 
for 

Asker kirkelige fellesråd 
 

Tid: 25.08.2016 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 
Annemor Onarheim Kommunal representant 
Dag Håland Vararepresentant 
Fra administrasjonen:  
 Øyvind Stabrun kirkesjef 
 Maud Berntsen personalsjef 
 __________________________________________________________ 
Forfall: 

Berit Øksnes Geistlig representant 
___________________________________________________________________ 
 
Saker behandlet på møtet: 
  

Saksnr Tittel 

/2016 Referatsaker 

74/2016 Innkalling og saksliste 

75/2016 Tilskudd til kirken 2016 

76/2016 Nytt kirketorg i Asker 

77/2016 Sammenslåing av Fellesrådene i Asker, Røyken og Hurum 

78/2016 Ny benevning på dagens kirkegårdsavdeling 

79/2016 Møte med komiteen i Asker kommune 

80/2016 Status personalsaker 

81/2016 Orienteringssaker 

82/2016 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. 
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AKF 2016/    Referatsaker 

UTREDNING 

Det er følgende referatsaker: 

 Møtereferat fra Buskerud Kommunerevisjon AS 

 Referat fra Bygningsutvalgsmøte 10. august og 9. mars 

 Brev fra Asker kommune – Tilskudd til kirken og trossamfunn 2016 – utbetaling 2. halvår – 
Tilskudd til kirken 2016 

 Møtereferat styringsgruppe for kirkesaker 12. mai 2016 

 Innkalling til valg til KA’s landsråd på regionalt kontaktmøte i Oslo bispedømme 24.10.2016 

 Orientering til menighetsråd og ansatte i Oslo bispedømme 

 Flytting av feilplassert urne – orientering om vedtak til Fellesrådet. 
 
 

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

MØTEBEHANDLING 
Fra Asker kirkelige fellesråd stiller følgende på det regionale kontaktmøtet: 
Nils Inge Haus 
Irene Egset 
Anders Mikelsen 
I tillegg til kirkesjef. 
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd tar referatsakene til orientering. 
 
 

AKF 2016/74 Innkalling og saksliste 

 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner vedlagte innkalling og saksliste. 
 
 

VEDTAK 

Asker kirkelige fellesråd godkjenner vedlagte innkalling og saksliste. 

 
AKF 2016/75 Tilskudd til kirken 2016 

 

UTREDNING 

Tildelingsbrevet er lagt ved i referatsaker. 
En orientering om betydningen av tildeling og hvordan forstå den prosessen som har vært blir gitt på 
møtet (se vedlegg) 
 
Det vil til møtet 15. september bli laget en sak på tertialrapport samt et justert budsjettforslag for 2016. 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd tar saken til orientering.  
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd tar saken til orientering. 
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AKF 2016/76 Nytt kirketorg i Asker 

 

UTREDNING 

Se vedlegg 
Asker kirkelige fellesråd er i en situasjon hvor vi må tenke nøye gjennom hvordan vi ønsker å prioritere 
bruken av våre ressurser. I kirkelig sammenheng er det de senere årene blitt mer bevissthet fra 
arbeidstagernes side hvor mye tid man skal bruke på jobb, hvor det tidligere var en annen kultur og 
holdning til det å jobbe ut over normal arbeidstid. Dette er igjen blitt aktualisert når prestene har begynt å 
skrive arbeidstid og hvor alle jobboppdrag skal registreres og prioriteres. Vi jobber kontinuerlig med å 
prioritere arbeidstiden og arbeidsoppgavene til den enkelte arbeidstager. Hvilke ansvarsområder ligger i 
de enkelte stillingene, hva forventes det at blir gjort i arbeidstiden i den enkelte stilling? 
 
Når det gjelder sekretærfunksjonen i menighet er primær oppgavene å være en administrativ funksjon 
som skal sørge for at vi som kirke følger lovverket på journalføring, arkiv, kirkebokføring, samt å sørge 
for at publikum blir møtt på telefonen og satt over til riktig person. Gjennom årene har sekretærene også 
hatt en annen viktig funksjon, å ta i mot besøkende på menighetskontorene, koordinere mye av det 
frivillige arbeidet og være en koordinator/støttefunksjon for resten av staben. 
 
Slik situasjonen er i dag, klarer vi ikke å holde «normal» (8-15.30) åpningstid på sentralbordene våre, vi 
klarer ikke å følge opp ved sykefravær og ferier, vi klarer ikke å koordinere alt innenfor hver enkelt 
menighet. Det er for mange oppgaver som pålegges sekretærene og det er en lite effektiv bruk av 
ressursene våre. Andre fellesråd har erfart det samme og valgt å sentralisere denne funksjonen i såkalte 
kirketorg. Da samles sekretærfunksjonene ett sted og betjener samtlige menigheter med alle 
sekretærfunksjoner. Det menighetene mister er den tilstedeværende personen som tar imot besøkende 
til menighetskontorene. I tider med innsparing er det et spørsmål om denne funksjonen er noe vi må 
spar inn på. Vi får tilbakemeldinger fra noen menigheter på at besøkende til menighetene på dagtid er 
begrenset og de aller fleste som oppsøker menighetene kommer på de ulike arrangementene, øvrige 
henvender seg via telefon, hjemmesider, sosiale medier eller epost. 
 
Ved å sentralisere sekretærfunksjonen vil menighetene og stabene i menighetene får en utfordring med 
å håndtere besøkende og alle andre udefinerte små og større oppgaver. Samtidig vil menighetene få en 
mer driftssikker tjeneste på de administrative funksjonene og tilgjengelighet på telefon. 
 
Administrasjonens anbefaling er å opprette kirketorg for å klare å håndtere de lovpålagte tjenestene. 
Erfaringene har vist at det er ulike behov for administrativ tilstedeværelse i menighetene og det løses 
etter behov og vurdering fra de daglige lederne. Et kirketorg vil aktualisere dette behovet.  
Administrasjonen ser per i dag ikke noen annen løsning enn å opprette et sentralt kirketorg.  
Administrasjonen anbefaler å la menighetsrådene få uttale seg før endelig vedtak fattes.   
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å be menighetsrådene uttale seg om et sentralt kirketorg (se vedlegg) i 
Asker kirkelige fellesråd med en svarfrist 1. oktober 2016. 
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å be menighetsrådene uttale seg om et sentralt kirketorg (se vedlegg) i 
Asker kirkelige fellesråd med en svarfrist 1. oktober 2016. 
 

 

AKF 2016/77 Sammenslåing av Fellesrådene i Asker, Røyken og 
Hurum 

 

UTREDNING 

Etter vedtakene i juni fra kommunene i Asker, Røyken og Hurum at de ønsker å slå sammen de tre 
kommunen til en, blir det også en sammenslåing av fellesrådene i disse tre kommunene. I løpet av 
sommeren har kirkesjefen i Asker og kirkevergen i Røyken og Hurum hatt et innledende møte. Lederne 
og nestlederen i de tre fellesrådene er kalt inn til et møte 21. september sammen med kirkesjefen og 
kirkevergen samt nestlederne i fellesrådsadministrasjonene. Dette er det første skrittet mot å danne en 
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kirkelig nemd. Det anbefales at alle fellesrådsmedlemmer leser heftet «Kirkelige fellesråd og 
kommunesammenslåing – en veileder» og setter seg inn i den prosessen vi skal igjennom. Det er mye 
som skal på plass og det er mange ting som er lovpålagt å følge i en slik prosess og det er fellesrådene 
som står ansvarlig for prosessen.  
 
Det er viktig at Asker kirkelige fellesråd får drøftet denne saken på møtet, slik at delegasjonen som skal 
møte de to andre fellesrådene snakker på vegen av Fellesrådet. Det handler bl.a. om hva Asker kirkelig 
fellesråd skal mene om antallet representanter i den kirkelige nemnda og eventuelt hvem som bør sitte i 
denne nemnda. 
 
Det anbefales fra administrasjonen at Asker kirkelige fellesråd foreslår at sammenslåingen bør følge 
veilederen som er utarbeidet av KA, gjennom hele prosessen. Det bør også søkes om midler fra 
kommunene til ansettelse av en prosjektleder. 
 
Asker kirkelige fellesråd må velge to representanter som skal sitte i den kirkelige nemnd de neste 3 ½ 
årene. 
 

INNSTILLING 
  

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd tok informasjonen til orientering. 
 

 
AKF 2016/78 Ny benevning på dagens kirkegårdsavdeling  
 

UTREDNING 

Se vedlegg.  
 
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å endre navn på kirkegårdsavdelingen til Asker kirkelige fellesråd 
Gravferdsavdelingen. 
 
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å endre navn på kirkegårdsavdelingen til Asker kirkelige fellesråd 
Gravferdsavdelingen. 
 

 
 

 

AKF 2016/79 Møte med komiteen i Asker kommune  
 

UTREDNING 

Hvert år i oktober blir Asker kirkelige fellesråd invitert til dialogmøte med komiteen i Asker kommune. 
I denne forbindelse er det viktig at Fellesrådet har diskutert hva vi ønsker å fokusere på som de viktigste 
sakene for kirken i 2017 
 
Situasjonen høsten 2015 og vinteren 2016 har vært spesiell med mye usikkerhet og mye jobbing i 
forhold til budsjettet 2016 med blikk på 2017. Administrasjonen foreslår å ligge litt lavt i denne runden. Vi 
har fremdeles ikke sett de nye avtalene som skal utarbeides i forholdet mellom kirke og kommune (det 
er berammet et møte i sakens anledning 25. august) og vi har store prosjekter på gang som kommunen 
allerede er tungt inne i, Askertun og kjelleren i Vardåsen, samt orgler. Hvis 2016 budsjettet blir lagt til 
grunn for å tenke 2017, uten de store overraskelsene, er det et ansvarlig nivå for driften av kirken i 2017. 
Det vi imidlertid må presisere er at det er behov for midler til å finansiere sammenslåing av de tre 
fellesrådene, og da særlig gra ansettelse av en prosjektleder. 
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Dialogmøtet er en fin anledning for fellesrådet å få presentert kirken på. Det bør leges ned arbeid i det å 
få presentert oss på en god måte (se veldlagte presentasjon fra 2014 og 2015) 
 
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd møter til dialogmøte med Asker kommune med leder av Fellesrådet samt 
kirkesjef.  
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd møter til dialogmøte med Asker kommune med leder av Fellesrådet samt 
kirkesjef og prost. 
 
 

 

AKF 2016/80 Status personalsaker 

 

UTREDNING 

Saken er unntatt offentlighet.  
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd tar status personalsaker til orientering. 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd tar status personalsaker til orientering. 
 
 

 

AKF 2016/81 Orienteringssaker 
 

UTREDNING 

Følgende orienteringssaker: 

 Kirkepartner IKT 
- Orientering om hvor vi står mht implementeringen 
- Linjer til Vardåsen 
- Barnehagene 
- Informasjonsmøte med ansatte 17. august. 

 Prosessen knyttet til anskaffelse av orgler i Vardåsen og Heggedal 

 Driftsbygning på Østenstad 

 Oppslag i Budstikka om ledelse i kirken 

 Sommeren i Askerkirken 

 Dåpsfestival 

 Forslag til mandat til eiendomsutvalgene og bygningsutvalget sendes ut til menighetsrådene og 
stabene på høring. Mandatene er basert på de erfaringer som er gjort de siste årene og den 
praksisen som har vært fult har blitt skriftliggjort. 
 

 
 

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

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringssakene til orientering. 
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AKF 2016/82 Eventuelt 

 

MØTEBEHANDLING 
Det er kommet en henvendelse fra Asker kommune 23.8.2016 vedr. priser på gravferdstjenester. 
 
Administrasjonens innstilling er: 

 Uendret, for bruk av gravkapell (for utenbygds bruk). Kommunen bruker å øke med 
konsumprisindeksen. 

 Uendret kremasjonsavgift (denne avgiften ønsker gravferdsavdelingen at skal bortfalle totalt da 
den «straffer» de som velger kremasjon, mens de som velger kistebegravelse ikke har noe 
lignende) 

 Festeavgiften har stått rolig i 2-3 år, og kunne godt vært justert opp fra 180 kr pr. grav pr år til 
190 kr pr grav pr år. 

 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd foreslår følgende avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav: 

 Avgiften knyttet til bruk av gravkapell forblir uendret. 

 Kremasjonsavgiften forblir uendret 

 Festeavgiften justeres fra kr 180 pr. år til kr 19 pr. år. 
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd foreslår følgende avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav: 

 Avgiften knyttet til bruk av gravkapell forblir uendret. 

 Kremasjonsavgiften forblir uendret 

 Festeavgiften justeres fra kr 180 pr. år til kr 19 pr. år. 

 
 
 

 


