
      

DEN NORSKE KIRKE 

Asker kirkelige fellesråd 
 

 

Side 1 av 5 
Asker kirkelige fellesråd 07.04.2016 
 

Møtebok 
for 

Asker kirkelige fellesråd 
 
 

Tid: 07.04.2016 kl. 19:00 
Sted: Kirkelia 5, 1384 Asker,  

___________________________________________________________________ 
Fremmøtte: 
Nils Inge Haus Vardåsen 
Jan Erik Wilhelmsen Østenstad 
Ole Johnny Yggeseth Heggedal 
Berit Øksnes Geistlig representant 
Annemor Onarheim Kommunal representant 
Vibeke Bøe Asker(vara) 
Tone Bovim Holmen (vara) 
 
Fra administrasjonen:  
 Øyvind Stabrun kirkesjef 
 Maud Berntsen personalsjef 
_________________________________________________________________ 
Forfall:  

Irene Egset Holmen 
Anders B. Mikelsen Asker 
 

___________________________________________________________________ 
 
Saker behandlet på møtet: 
  

Saksnr Tittel 

42/2016 Innkalling og sakliste  

43/2016 Referatsaker 

44/2016 Revisor 

45/2016 Driftssjef stillingen 

46/2016 Stenging av gravfelt for kistebegravelser på Asker kirkegård 

47/2016 Betjening av kirkene ved gravferd 

48/2016 Hvorfor er vi kirke? 

49/2016 Status personalsaker 

50/2016 Orienteringssaker 

51/2016 Eventuelt 

  

  

Asker, 07.04.2016 
 
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 2016/42 Innkalling og saksliste  
 
INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner vedlagte innkalling og saksliste.  
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner vedlagte innkalling og saksliste.  

 
 
AKF 2016/43 Referatsaker 
 
 

UTREDNING 
Følgende referatsaker: 

- Søknader om gravplass på Asker kirkegård 
- Referat fra KAU møte 16. mars 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 2016/44  Revisor 
 
UTREDNING 
Frem til 1. juni 2016 har Asker kirkelige fellesråd og samtlige menighetsråd i Asker, samt Gryttens legat 
fått utført revisor tjenester av kommunerevisjonen i Asker. Da denne er lagt ned av Asker kommune, må 
Asker kirkelige fellesråd finne ny revisor. Det er hentet inn to tilbud på revisortjeneste for Asker kirkelige 
fellesråd. I tilbudene er det også tatt hensyn til at dette kan inkludere samtlige menighetsråd i Asker. 
Administrasjonen ber derfor Asker kirkelige fellesråd om å fatte et vedtak om valg av revisor. På 
bakgrunn av vedtaket vil samtlige menighetsråd i Asker også bli oppfordret til å fatte vedtak om bruk av 
samme revisor. 
 
Vedlagt er tilbud fra Buskerud Kommunerevisjon IKS og BDO. 
Administrasjonen ser det som viktig at revisortjenesten har en faglig forståelse for kirken som 
organisasjon og kjenner lovverket godt, slik at vi får en korrekt revisjon av våre regnskaper. Videre er 
det viktig med et godt samarbeid slik at Asker kirkelige fellesråd får gode råd og veiledning i løpet av 
årene. Buskerud Kommunerevisjon IKS har den bredeste erfaringen med å revidere kirkelig virksomhet.  
Tilbudet fra BDO foreligger ikke før onsdag 6. april, derfor er det vanskelig å gjøren en vurdering av de 
to tilbudene på det nåværende tidspunkt, men det er tydelig at Buskerud Kommunerevisjon IKS har 
bredest erfaring med å revidere kirkelig virksomhet. 

 
INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar 

 
 

VEDTAK 
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Asker kirkelige fellesråd vedtar å inngå avtale om revisjon med Buskerud kommunerevisjon og anmoder 
menighetsrådene å gjøre det samme.  
 
 

AKF 2016/45  Driftssjefstillingen 
 
UTREDNING 
 I forbindelse med varslede kutt fra Asker kommune høsten 2015 satte Asker kirkelige fellesråd 
umiddelbart i gang en sparepakke. I denne inngikk driftssjef stillingen, da denne ville bli vakant høsten 
2016. Signalene fra Asker kommune så langt i 2016 er at kuttet vil bli mindre enn tidligere antatt, selv 
om vi fremdeles ikke har fått informasjon om størrelsen på rammebevilgningen. I vedtaket fra Asker 
kommunestyre går de frem at kommunen vil kategorisere bevilgningen til kirken. I dette ligger det bl.a. 
en tydeliggjøring av de lovpålagte tjenester som Asker kommune har en spesiell forpliktelse på å 
finansiere. Her ligger drift av gravplassforvaltningen. Skal Asker kirkelige fellesråd fortsatt forvalte dette 
er vi avhengig av en profesjonelle og sikker drift. Dette er igjen avhengig av at denne forvaltningen har 
en leder som kjenner dette feltet 
 
Administrasjonen vil sterkt anbefale å lyse ut og ansette ny driftssjef Blir det øvrige kutt i 
rammebevilgningen må Asker kirkelige fellesråd finne andre områder å spare inn på. 
 
(se vedlegg arbeidsdokument for beskrivelse av ansvarsområder for driftssjef samt vedtak fra Asker 
kommunestyre) 
.        

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å ansette ny driftssjef med mulighet for en overlapp med den nåværende 
driftssjefen. 

 
VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd  vedtar å ansette ny driftssjef med mulighet for en overlapp med den 
nåværende driftssjefen. 
 

 

AKF 2016/46 Stenging av gravfelt for kistebegravelser på Asker 
kirkegård 

 

UTREDNING 
 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å stenge de angitte gravfeltene på Asker kirkegård for kistebegravelser 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å stenge de angitte gravfeltene på Asker kirkegård for kistebegravelser 

 
 
AKF 2016/47 Betjening av kirkene ved gravferd 
 
UTREDNING 
Som det fremkommer av vedlegget, har vi en økning i antall begravelser fra kirkene i Asker. Dette 
utfordrer oss med hensyn til å yte service overfor pårørende og begravelsesbyråene, da vi i flere tilfeller 
ikke har nok ressurser til å legge til rette for begravelsene. Begravelsesbyråene får utdelt nøkkel og må 
ordne alt selv. Vi ser det som vår oppgave å være tilstede når kirkene brukes til kirkelige handlinger 
både for å yte en service overfor pårørende, men også for å vise at vi er en åpen, tilgjengelig og 
inkluderende folkekirke. 
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I mange tilfeller får vi dette til med nåværende bemanning, men vi ser det hadde vært hensiktsmessig å 
ha en mulighet til å lønne en kirketjener på timer for å dekke det behovet som er knyttet til gravferd fra 
kirker. Administrasjonen ber derfor Asker kirkelige fellesråd om mulighet til å legge inn i budsjettet noen 
midler knyttet til å lønne kirketjener på timer for å kunne yte en service i forbindelse med gravferd fra 
kirker. 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å lønne kirketjener på timer for å dekke behovet for tilrettelegging ved 
begravelser fra kirker i Asker. 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å åpne for å lønne kirketjener på timer for å dekke behovet for 
tilrettelegging ved begravelser fra kirker i Asker. 
 
 
AKF 2016/48 Hvorfor er vi kirke?  
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å sette ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide en strategi for hvordan 
Askerkirken skal imøtekomme dagens utfordringer. 
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å sette ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide en strategi for hvordan 
Askerkirken skal imøtekomme dagens utfordringer 
Arbeidsgruppe: 
Tone Bovim 
Berit Øksnes 
Jan Erik Wilhelmsen 
Øyvind Stabrun 
 
 

 
AKF 2016/49  Status personalsaker 
 
UTREDNING 
Saken er unntatt offentlighet og legges frem på møtet. 
 

INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd tar status personalsaker til orientering. 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd tar status personalsaker til orientering. 
 
 

AKF 2016/50  Orienteringssaker 
 
 

UTREDNING 
Orienteringssaker: 

 Omorganisering og orientering fra møtet med ledergruppen 

 Saken om eiendomsoverdragelse og epost fra Dekar AS 

 Orientering om orgelsaken 
 
Orientering fra: 
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Prosten 
Menighetene 
Kirkens feltarbeid 
Kirkesjefen 
 
 

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

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringssakene til orientering 
 
 

AKF 2016/51 Eventuelt 

 

MØTEBEHANDLING 
Det ble informert om KA’s informasjon om Aldersgrensereglene – 70 eller 72 år. 
 
 

VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd ønsker saksutredning og forslag til vedtak pr. mail, etter at tillitsvalgte og KAU 
har hatt anledning til å uttale seg. Medlemmene i fellesrådet gir sin stemme i henhold til svarfrist (svar til 
alle).  


