
 

 
Innkalling og saksliste 
 
Møtedato: Onsdag 19. januar 2022   
Tid: Kl. 1800-2100 

 
Sted: Heggedal kirke og Heggetun 

 
Møtet blir innledet kl. 1800 med en omvisning på Kirkens feltarbeids lysfabrikk i Heggedal. 
Vi møter følgelig direkte på Lysfabrikken. Den ligger i Åmotveien 2, på andre siden av veien 
for Heggedal stasjon.  
 
Fra Lysfabrikken er det 5 minutter å gå til Heggedal kirke. 
 
Etter befaringen på Lysfabrikken, går vi innom Åpen kirke i Heggedal kirke, før ordinært 
møte med enkel bevertning på Heggetun menighetshus.  
 
 
 
Cecilie Vivette Arnet Asker menighetsråd 
Hallvar Hognestad Heggedal menighetsråd 
Cathrine Jensen Holmen menighetsråd 
Morten Sandnes  Nordre Hurum menighetsråd (fellesrådets nestleder) 
Åge Rasmussen Røyken menighetsråd 
Alise Narjord Thue  Slemmestad og Nærsnes menighetsråd 
Frode Stub-Andersen Søndre Hurum menighetsråd 
Nils Inge Haus Vardåsen menighetsråd (fellesrådets leder) 
Marianne Riis Rasmussen Østenstad menighetsråd 
Guro Høgeli Sjåfjell   Åros menighetsråd 
Ellen Martha Blaasvær Konstituert prost 
Lasse Narjord Thue  Asker kommune 
John Grimsby  Kirkesjef (referent) 
Maud Berntsen  Personalsjef/Assisterende kirkesjef 
Else Teige Økonomisjef 
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Saksliste 
 
Møtet blir innledet med Ord for dagen 
 
Sak 001/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 002/22 Godkjenning av protokoll fra møte 2.11.  

Sak 003/22 Smittevern og konsekvenser for drift i Askerkirken (O) 

Sak 004/22 Budsjett 2022 

Sak 005/22 Status nybygg og rehabilitering av kirkebygg (O) 

Sak 006/22 Status og hovedoppgaver for Asker kirkelige fellesråd i 2022 

Sak 007/22 BFD: Asker prestegård overføres fra OVF til Den norske kirke 

Sak 008/22 AKF Møteplan 2022 – justert forslag 

Sak 009/22 Andre orienteringssaker 
 
a. AKF og Oslo bispedømmeråd: Tilsettinger og ledige stillinger i 

Asker 
b. Nytt fra menighetsrådene 
c. Nytt fra prosten 
d. Nytt fra Asker kommune 
e. Asker kommune Temaplan kultur: Høringsfrist 28.1. 
f. Felles møte med Avdeling for Samfunnstjenester og Avdeling for 

Medborgerskap 8.3. For øvrig 4-5 atskilte møter i løpet av året. 
g. Presentasjon av kirkelig frivillighet for Asker kommunestyre 8.3. 
h. Fagprogram om frivillighetsledelse for lag og foreninger i Asker 

kommune 
i. […] 
 

Sak 010/21 Eventuelt  
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Sak 002/2022 Godkjenning av protokoll 
 
Forslag til protokoll for Asker kirkelige fellesråds møte 2.11.2021 er publisert på Asker 
kirkelige fellesråds nettside. 
 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner møtebok fra 7.12.2021. 

003

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/askerfellesrad/moter-dokumenter-info/moteboker/m%C3%B8teb%C3%B8ker%202021/


 

 

Sak 003/22 Smittevern i Askerkirken  
 
 
Regjeringen har med virkning fra 14. januar lettet på de nasjonale smitteverntiltakene. Den 
viktigste endringen er at vi igjen kan ha inntil 200 deltakere på innendørs arrangementer. 
 
Se Asker kirkelige fellesråds nettsider. Samme dag ble også Smittevernveilederen for Den 
norske kirke oppdatert i henhold til de nye reglene. 
 
Med de nye reglene kan vi på arrangementer være inntil 200 deltakere på faste, tilviste 
plasser og med 1 meter avstand mellom alle som ikke bor sammen. I følge covid-19-
forskriften er det tilstrekkelig med en ledig plass (om lag en meter) mellom deltakere som 
sitter på samme rad. Hvor mange deltakere det er plass til med disse reglene er ulikt i de 
ulike lokalene våre. Les her om anslått antall det er plass til med 1 meter avstand i de enkelte 
kirkene og kapellene i Asker. 
 
Arrangør har fortsatt plikt til å registrere samtlige deltakere med navn og telefon, og opplyse 
deltakerne om dette. Det skal også komme fram hvor den enkelte har sittet. 
 
Barn og unge er prioritert i den nye forskriften, og det barne- og ungdomsarbeidet som starter 
opp igjen nå vil gjennomføres innenfor rammene beskrevet i kirkens smittevernveileder. 
 
Også voksne kan igjen gjennomføre fritidsaktiviteter. 
 
Vi bruker fortsatt munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand, for eksempel 
ved inngang og utgang fra arrangementer. 
 
Endringene kort oppsummert: 
 

• Inntil 200 deltakere innendørs på fast, tilvist plass og 30 uten fast, tilvist plass 
• Inntil 200 deltakere utendørs uten fast tilvist plass 
• Ved private arrangementer og sammenkomster på offentlig sted kan inntil 30 personer 

delta. Ved minnestund knyttet til gravferd kan inntil 50 delta.   
• Aktiviteter for barn og unge kan gjennomføres med en anbefalt størrelse på grupper 

på inntil 20. Flere hvis alle er fra samme kohort i skole eller barnehage. Utendørs 
gjelder ingen begrensninger. 

• Aktiviteter for voksne kan gjennomføres med en anbefalt størrelse på grupper på inntil 
20 med 1 meter avstand. Utendørs gjelder ingen begrensninger. 

 
Kirkesjef og prost har holdt kirkelige ansatte og rådsledere løpende informert om gjeldende 
retningslinjer og konsekvenser for den kirkelige virksomheten. 
 
Kirkesjefen deltar i fast responsgruppe i kommuneoverlegens jevnlige digitale møter med lag 
og organisasjoner i Asker. 
 
Forslag til vedtak  
 
Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsen til orientering.  
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https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/askerfellesrad/nyheter/smittevern%20fra%2015.%20desember/
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Sak 004/21 Budsjett 2022 
 
Saksforberedere: Else Teige, Maud Berntsen, Marte Fjøse og John Grimsby 
 
Vedlagt følger oversikt over separate drifts- og investeringsbudsjett for 2022, basert på 
økonomiforskriftens obligatorisk oppstillingsplan.  
 
I tillegg følger spesifisert driftsbudsjett på de tre obligatoriske hovedformålene: Kirkens 
administrasjon og sokn, gravplassforvaltning og Kirkens feltarbeid, samt spesifisering av 
Annen virksomhet. 
 
Driftsbudsjett 2022 
 
Vedtatt budsjett for 2022 fra Asker kommune viser at driftsbudsjettet i hovedsak er i tråd med 
fellesrådets budsjettforslag, men uten tilbakeføring av reduksjon på 0,8 mill. kroner i 2021 
eller foreslått tilskudd til Kirkevakten på 1,1 mill.1  
 
For å videreføre Kirkevakten har Kommunaldirektøren imidlertid åpnet for å gjøre 1 mill. av 
avsetningen til investeringer om til driftsmidler. Dette er alternativ løsning som vil bidra til å 
sikre en fortsettelse av Kirkevakten og den tilhørende stillingen som Rådgiver kirkebygg. 
Kommunedirektøren vili innarbeidet i kommunens forslag til budsjettregulering for 1. tertial.  
  
Merkostnader knyttet til kremasjon er i budsjettet for 2022 kompensert med 0,65 mill. 
 
I tråd med forutsetningen for utvidelse av stillinger som daglige ledere og ambullerende 
vaktmester (Sak 22/2021), kutter AKF Fellestjenester i 1. tertial 0,6 årsverk ved naturlig 
avgang.   
 
Deflator på 3,2 % er lagt til fellesrådets budsjettforslag. For 2022 er tilskuddet fra Asker 
kommune følgelig beregnet til 58,68 mill. kroner, mot grunnbeløp 56,03 mill. i 2021. I tillegg 
kommer 7,1 mill. til Elveplassen botilbud og 0,5 mill. til KFA Aktivitet og arbeid. Totalt utgjør 
det kommunale tilskuddet 66,3 mill. kroner. 
 
Det samlede driftsbudsjettet for 2022 viser sum driftsinntekter på 104,7 mill. kroner mot sum 
driftsutgifter på 105,1 mill. Etter finansinntekter og -kostnader viser netto driftsresultat et 
planlagt merforbruk på 0,5 mill. til bruk i enheten Arbeid og aktivitet i Kirkens feltarbeid.  
 
Nytt lønns- og personalsystem 
 
Asker kirkelige fellesråd må i 2022 implementere nytt Lønns- og personalsystem, fordi det 
det gamle lønnssystemet etter 2022 ikke vil bli vedlikeholdt.  
 

 
1 Kirkevakten er en mal for forebyggende utvendig vedlikhold. Metoden er utviklet av Asker kirkelige fellesråd i 
samarbeid med Riksantikvaren og KA Arbeidsgiverorgansisasjon for kirkelige virksomheter. Prosjektet ble i 
2020 og 2021 dekket av Riksantikvaren. 
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Fellesrådet har innledet samtaler med Kirkerådet, for å sikre at valg av system med størst 
mulig grad av sannsynlighet blir det samme som rDnk og andre store fellesråd velger.  
 
Det er foreløpig uklart hvilke kostnader som er knyttet til å kjøpe og implimentere nytt system. 
Fellesrådets administrasjon har begrenset kompetanse og kapasitet til å etablere det nye 
lønns- og personalssystemet, og prosjektet samarbeider derfor med Kirkerådets fagpersoner 
og andre eksterne ressurser for gjennomføring.  
 
Merkostnader utover ordinær budsjettramme vil bli foreslått dekket ved å bruke fellesrådets 
premiefond til å betale deler av pensjonskostnader og på den måten tilføre budsjettet 
tilstrekkelige midler til anskaffelsen. 
 
Kirkevakten og stilling som Rådgiver kirkebygg 
 
I forslaget driftsbudsjettet er det lagt inn en økning på 1,1 mill. til Kirkevakten og delvis 
dekning av stillingen som Rådgiver Kirkebygg. De store rehabiliteringsprogrammene for 
kirkebygg i Asker er for de neste årene i hovedsak fullfinansiert, og vil kunne dekke store 
deler av kostnadene knyttet til rådgiverstillingen.  
 
For å kunne sikre kontinuitet og forsvarlig oppfølging av prosjektprogrammene de neste 
årene er stillingen derfor foreslått endret fra midlertid til fast fra 2022. 2 
 
Investeringsbudsjett og prosjektprogram 2022 
 
Asker kirkelige fellesråds budsjettforslag til Asker kommune for investeringer i 2022 ble 
vedtatt i tråd med fellesrådets forslag. I tillegg kommer allerede bevilgede tilskudd til 
prosjekter som omlegging av tak i Vardåsen kirke og ny driftsbygning ved Asker kirkegård. 
Se vedlagt vedtatt budsjett for kommunale avsetninger til kirkelige investeringer 2022-2031. 
 
Det samlede investeringsbudsjett for 2022 viser et samlet finansieringsbehov på 69 mill. 
kroner. Dette er planlagt dekket ved ekstern finansiering på 68,8 mill, samt intern finansiering 
på 0,2 mill.  
 
Administrasjonen tar forbehold om endringer i avsetninger til 2022 når regnskapet for 2021 er 
ferdigstilt i månedskiftet januar/februar. Fellesrådet må også regulere investeringsbudsjettet 
senere i 2022, også med tanke på endelig regnskap for driftsbygningen ved Asker kirkegård, 
omlegging av tak i Vardåsen kirke, oppdaterte prosjektprogram for de enkelte kirkebyggene 
og ny plan for prosjekt Tett tak i Teglen.  
 
Prosjektprogrammene for rehabiliteringen av henholdsvis Røyken middelalderkirke, Hurum 
middelalderkirke og Kunsterkirken Holmsbu kirke er for 2022 fullfinansiert med 15,2 mill. 
kroner. Det er likeledes gjort avsetninger for å ferdigstille prosjektprogrammene i de tre 
kirkene med ytterligere 14,3 mill. i 2023-2024.  
 

 
2 Stillingen ble i 2020 opprettet som tidsavgrenset ut 2022. 
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Rehabilitering i Asker kirke har for 2022-2023 et foreløpig budsjett på 4,1 mill. kroner. 
Finansieringen må skje over frie investeringsmidler fra Asker kommune og tilskudd fra 
Riksantikvaren. 
 
1. Røyken middelalderkirke 
 
For 2022 har Asker kommune bevilget 5,2 mill. i tilskudd til investeringer, og fellesrådet har 
fra Riksantikvaren mottatt tilsagn om ytterligere 1,3 mill. til kirkens klimaskall, elektrisitet og 
varme. Medregnet ubrukte tilskudd fra tidligere år utgjør dette en samlet ramme for 2022 på 
9,7 mill.  
 
Det foreløpige prosjektprogrammet for 2022 er i henhold til tilskudd lagt opp med en kostnad 
på 6,1 mill. i 2022 og ytterligere 3,3 mill. for perioden 2023-2024. Røyken middelalderkirke vil 
etter denne planen være på vedlikeholdsnivå innen utgangen av 2024. 
 
Asker kommune har på egen post for 2022 satt av 6 mill. kroner til nytt vann- og 
avløpssystem for Røyken kirkested. De samlede kostnadene for dette prosjektet er ikke 
endelig kostnadsberegnet. 
 
Årets arbeider vil ha få konsekvenser for bruk av kirken, men det blir synlige stillaser og 
utvendig arbeid hele året. Det vil dessuten bli noe gravearbeider på nordsiden av kirken. 
 
2. Hurum middelalderkirke 
 
For 2022 har Asker kommune bevilget 7 mill. i tilskudd til investeringer, og fellesrådet har fra 
Riksantikvaren mottatt tilsagn om ytterligere 1,0 mill. Medregnet noe merforbruk i 2021 utgjør 
dette en samlet ramme for 2022 på 7,2 mill.  
 
Det foreløpige prosjektprogrammet for 2022 er i henhold til tilskudd lagt opp med en kostnad 
på 8,1 mill og ytterligere 8,4 mill. i 2023-2024. Hurum middelalderkirke vil etter denne planen 
være på vedlikeholdsnivå innen utgangen av 2024.  
 
Planlagte innvendige arbeider medfører at kirken må holde stengte uke 1-47 for rehabilitering 
av himling og innvendig mur, og ny infrastruktur med blant annet vannbåren jordvarme. 
Utvendig vil kirkestedet også i 2022 bli preget av mur- og pussreparasjoner og en del 
gravearbeider. 
  
Forberedelse av Kirkestua som driftsbygg for middelalderkirken er tatt inn i prosjektet, blant 
annet med teknisk rom for å etablere bergvarme til kirken, toaletter for kirkestedet, 
forsamlingsrom m.m.  
 
3. Kunsterkirken i Holmsbu 
 
For 2022 har Asker kommune bevilget 3 mill. i tilskudd til investeringer. Medregnet ubrukte 
tilskudd fra tidligere år utgjør dette en samlet ramme for 2022 på 7,3 mill.  
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Prosjektprogrammet for 2022 og 2023 vil med det første bli oppdatert, etter at sen saksgang i 
godkjennelse av nytt driftsbygg med toaletter for kirkestedet har medført forsinkelser i det 
samlede prosjektprogrammet. Prosjektet er lagt opp med en kostnad for 2021-2023 på 11,7 
mill. kroner. Holmsbu middelalderkirke vil etter denne planen være på vedlikeholdsnivå innen 
utgangen av 2023.   
 
Årets arbeider vil ha få eller ingen konsekvenser for bruk og besøk i kirken, men det vil pågå 
grave- og byggarbeider knyttet til nytt teknisk bygg store deler av sommerhalvåret. 
 
4. Asker kirke 
 
Asker kirke har i 2021 ikke øremerkede tilskudd, men er avhengig av frie investeringsmidler 
fra kommunen og ordinære tilskudd til konserveringsarbeid fra Riksantikvaren. 
 
Prosjektprogrammet for 2022-2023 har 3 elementer: 
 

• Nytt HC-toalett og ny innvendig trapp til galleri: 2,4 mill. 
• Rens, rengjøring og restaurering av himling og vegger i kor: 1,65 mill. 3   
• Rens, rengjøring og reparasjon av innvendig mur i kirkeskipet: 0,65 mill. 

 
Prosjektprogrammet for 2022-2023 er ut fra dette foreløpig lagt opp med en kostnad på 4,7 
mill. kroner.  
 
5. Frie investeringsmidler 
 
Frie investeringsmidler har for 2022 fått en ramme på 5 mill. kroner. I tillegg kommer 1 mill. 
kroner til investeringer knyttet til gravferd og gravplass. 2,5 mill. er imidlertid disponsert til 
ferdigstillelse av ny driftstasjon ved Asker kirkegård.  
 
Asker kirkelige fellesråd har dessuten avsetninger til kirkelige investeringer fra tidligere år på 
1,1 mill. kroner. Asker kommune har dessuten signalisert at det er mulig å forskuttere inntil 
2,5 mill. kroner av avsetninger i HP i 2023 for bruk i 2022. 
 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsene til orientering.  
 
Asker kirkelige fellesråd vedtar drifts- og investeringsbudsjett for 2021 som fremlagt i møtet 
og med følgende resultat: 
 

• Driftsbudsjett med netto driftsresultat på merforbruk kr. 500 000 
• Investeringsbudsjett med finansieringsbehov på kr. 68 960 000 

 
3 Til konservering av himling over kor søker fellesrådet ordinære tilskudd fra Riksantikvaren 
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Tall i 1000 (Prognose 2021)

Asker kirkelige fellesråd

Inntekter
Brukerbetaling, salg, avg, leieinntekter -9 620 -8 260 -9 520 -9 020 -8 862
Refusjoner/overføringer -19 005 -18 886 -19 194 -19 194 -20 713
Tilskudd fra staten -8 800 -9 111 -8 756 -8 756 -10 195
Tilskudd fra kommune -66 253 -65 530 -63 310 -64 000 -64 567
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler -1 000 -920 -1 010 -1 010 -1 119

Sum driftsinntekter -104 678 -102 707 -101 790 -101 980 -105 456

Utgifter
Lønn og sosiale utgifter 75 100 72 281 72 558 72 558 70 498
Kjøp av varer og tjenester 22 186 22 082 21 225 21 415 23 027
Refusjoner/overføringer 5 170 5 457 5 929 5 929 6 102
Tilskudd og gaver 2 624 3 503 2 624 2 624 2 689

Sum driftsutgifter 105 080 103 323 102 335 102 526 102 316

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 400 613 545 545 -3 140

Renteinntekter -100 -50 -100 -100 -83
Renteutgifter 200 200 200 200 217

Netto finansinntekter/-utgifter 100 150 100 100 134

NETTO DRIFTSRESULTAT 500 763 645 645 -3 006

Bruk av udisponert fra tidligere år -3 606 -1 500
Bruk av disposisjonsfond -650 -650 -795 -795 -2 468
Bruk av bundne fond -715 -150
Sum bruk av investeringer -650 -4 971 -795 -795 -4 117
Avsetning til dekn. tidligere år (underskudd) 400
Avsetning til ubundne fond 3 037 2 033
Avsetning til bundne fond 1 019 971
Overføring til investeringsregnskapet 150 150 150 150 113
Sum avsetninger 150 4 206 150 150 3 517

REGNSKAPSMESSIG RESULTAT 0 0 0 0 -3 606

Budsjett                      
2021

Regnskap    
2020

Budsjett 2022

Reg. budsj 2             
2021

Budsjett     
2022

Reg. budsj 1                       
2021
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Budsjett detaljert 2022
Tall i 1000

Budsjett    
2022

Reg. budsj  2 
2021

Budsjett         
2022

Reg. budsj  2  
2021

Budsj 
2022

R. bud 2 
2021

Budsj 
2022

R.bud 2 
2021

Budsj 
2022

R.bud 2 
2021

Budsjett     
2022

Reg. budsj 
2 2021

Budsj 
2022

R.bud 
2 2021

Budsj 
2022

R.bud 2 
2021

Budsj 
2022

R.bud 
2 2021

Budsj 
2022

R.bud 
2 2021

Budsj 
2022

R.bud 
2 2021

Inntekter
Brukerbetaling, salg, avg., leieinntekter -9 620 -8 260 -6 820 -6 510 -2 200 -2 000 -4 600 -4 500 -20 -10 -2 800 -1 750 -2 800 -1 750
Refusjoner/overføringer -19 005 -18 886 -6 700 -6 521 -5 500 -5 300 -900 -900 -300 -321 -12 305 -12 365 -150 -170 -9 500 -9 200 -255 -795 -2 400 -2 200
Tilskudd fra staten -8 800 -9 111 -8 800 -9 111 -8 800 -9 111 0 0
Tilskudd kommune -66 253 -65 530 -58 678 -58 175 -40 253 -39 801 -11 326 -10 745 -7 100 -7 629 -7 575 -7 355 -480 -480 -7 095 -6 875
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler -1 000 -920 -1 000 -920 -500 -420 -500 -500 0 0

Sum driftsinntekter -104 678 -102 707 -81 998 -81 236 -57 253 -56 632 -16 826 -16 145 -7 920 -8 460 -22 681 -21 471 -3 430 -2 400 -9 500 -9 200 -7 350 -7 670 -2 400 -2 200 0 0

Utgifter
Lønn og sosiale utgifter 75 100 72 281 54 449 52 549 39 050 37 833 8 800 8 300 6 600 6 417 20 650 19 731 2 200 1 331 9 500 9 200 6 800 7 200 2 150 2 000
Kjøp av varer og tjenester 22 186 22 082 19 906 20 064 12 179 12 563 6 627 6 500 1 100 1 001 2 280 2 019 1 530 1 369 500 450 250 200
Refusjoner/overføringer 5 170 5 457 4 920 5 237 3 300 3 299 1 400 1 346 220 592 250 220 200 200 50 20
Tilskudd og gaver 2 624 3 503 2 624 3 503 2 624 3 503 0 0

Sum driftsutgifter 105 080 103 323 81 899 81 353 57 153 57 198 16 826 16 145 7 920 8 010 23 180 21 970 3 930 2 900 9 500 9 200 7 350 7 670 2 400 2 200 0 0

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 400 613 -100 115 -100 565 0 0 0 -450 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0

Renteinntekter -100 -50 -100 -50 -100 -50 0 0
Renteutgifter 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0

Netto finansinntekter/-utgifter 100 150 100 150 100 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NETTO DRIFTSRESULTAT 500 763 0 265 0 715 0 0 0 -450 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0

Bruk av udisponert fra tidligere år 0 -3 606 0 0 0 -3 606 -3 606
Bruk av disposisjonsfond -650 -650 -150 -150 -150 -150 -500 -500 -500 -500
Bruk av bundne fond 0 -715 0 -715 -715 0 0
Sum bruk av investeringer -650 -4 971 -150 -865 -150 -865 0 0 0 0 -500 -4 106 -500 -500 0 0 0 0 0 0 0 -3 606
Avsetning til dekn. tidl. år (underskudd) 0 0 0 0
Avsetning til ubundne fond 0 3 037 0 450 450 0 2 587 2 587
Avsetning til bundne fond 0 1 019 0 0 0 1 019 1 019
Overføring til investeringsregnskapet 150 150 150 150 150 150 0 0
Sum avsetninger 150 4 206 150 600 150 150 0 0 0 450 0 3 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 606

REGNSKAPSMESSIG RESULTAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adm og sokn FinansieltAsker kirkelige fellesråd Hele virksomheten
Omfattet av kommunalt 

tilskudd Annen virksomhetGravplass Varmestue m.m.
Herav Herav

Aktivitet og arb Barnehage Elveplassen Fin. av men.
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Investeringsbudsjett 2022

Tall i 1000

Asker kirkelige fellesråd Budsjett
Regulert 
budsjett Budsjett Regnskap

2022 2021 2021 2020

Kjøp av transportmiddel 700 800 800 650
Kjøp av maskiner 300 200 200 749
Investering i anleggsmidler 54 048 57 619 48 830 17 243
Momskompensasjon 13 762 14 655 12 458 4 197
Kjøp av aksjer, andeler o.l. 150 150 150 200
Avsetning til bundne fond 10
Årets finansieringsbehov 68 960 73 424 62 438 23 049

Finansiert slik:
Salg av driftsmiddel -85
Momskompensasjon -13 762 -14 655 -12 458 -4 197
Refusjon fra Asker kommune
Tilskudd fra Asker kommune -52 748 -54 329 -47 130 -16 865
Tilskudd over Statsbudsjettet -2 300 -2 250 -1 800 -900
Tilskudd fra andre/gaver -350
Ekstern finansiering -68 810 -71 234 -61 388 -22 397

Overført fra driftsregnskap -150 -150 -150 -113
Bruk av ubundne fond -539
Bruk av bundne fond -2 040 -900
Sum intern finansiering -150 -2 190 -1 050 -653

Sum finansiering -68 960 -73 424 -62 438 -23 049

Udekket / udisponert 0 0 0 0
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Sak 005/22 Oppsummering av fellesrådets prosjektprogram for kirkelige bygg og 
gravplasser  

Saksforberedere: Marte Fjøse, Even Frogh, Else Teige og John Grimsby (Versjon 14.1.2022) 

Se sak 105/21. Endringer siden forrige møte i fellesrådet 7.12.2021 er uthevet i blå skrift. 

a. Nytt bygg for Kirkens feltarbeid i Asker – varmestue og botilbud

Se https://www.asker.kommune.no/asker-mot-2030/stedsutvikling/flytting-varmestua-og-
botilbud/. Asker kommune er byggherre for prosjektet, i tett samarbeid med Kirkens feltarbeid 
i Asker/Asker kirkelige fellesråd. Prosjektet har en økonomisk ramme på 75,5 mill. kroner og 
er planlagt ferdigstilt sommeren 2022. Entreprenør er Asker entreprenør (Ø.M.Fjeld). 

Prosjektet er i rute, med normal framdrift. Bygget er under tak, og det blir arbeidet med 
utvendig isolering, innredning og tekniske installasjoner. 

Driftsavtalen mellom Asker kommune og Asker kirkelige fellesråd om drift av botilbudet 
utløper 31.12.2021. Partene er imidlertid enige om en forlengelse av avtalen til etter 
innflytting i det nye bygget. Deretter vil driften på nytt bli lagt ut på anbud. Formannskapet har 
i møte 7.9.2021 fattet vedtak om at konkurransen blir utlyst etter unntaksbestemmelsene i 
forskrift om offentlig anskaffelser § 30-2a, og dermed avgrenset til ideelle aktører. Kirkens 
feltarbeid har etter mange år opparbeidet spesifikk kompetanse og et helhetlig tilbud til 
målgruppen. Kirkens feltarbeid ser derfor fram til anbudsprosessen og har en klar ambisjon 
om å levere det beste mulige tilbudet for videre drift av botilbudet til rusmiddelbrukere og 
bostedsløse.  

Anbudskonkurransen vil bli utlyst i begynnelsen av 2022. 

b. Ny driftsbygning Asker kirkegård

Se sak 56/21. Asker kirkelige fellesråd ga i møte 12.6.2020 sin tilslutning til arbeidsutvalgets 
vedtak om finansiering av nytt driftsbygg ved Asker kirkegård med en samlet ramme på 32 
mill. kroner og med en egenfinansiering for fellesrådet på 2,5 mill. over investeringsbudsjettet 
for 2022. Entreprenør er ATE AS. Asker kirkelige fellesråd er formell byggherre, mens Asker 
kommune er prosjektleder og fellesrådets representant i prosessen. Det er fortsatt noe 
økonomisk usikkerhet knyttet til grunnarbeider og avløp, uten at prosjektleder fra Asker 
kommune PRU1 foreløpig vet om dette overstiger avsetninger gjort til uforutsette kostnader.    

Spaden ble satt i jorda i begynnelsen av august. Framdriften er tilfredsstillende, uten 
vesentlige avvik. Bygget er planlagt ferdigstilt i mai/juni 2022 og skal være klart for å tas i 
bruk etter sommerferien.  

c. Nytt utvendig tak Vardåsen kirke

Arbeidet ble påbegynt 18. mai 2021, og barnehagedelen ble ferdigstilt til åpning av 
barnehagen 2. august. Deler av kirketaket er revet og arbeidet fortsetter utover høsten. 

1 Avdeling for prosjekt- og utvikling (PRU) 
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Vardåsen menighet kan i hovedsak opprettholde vanlig drift i byggeperioden. Taket er teknisk 
sett ferdigstilt, men det gjenstår et lite sidetak til koret, noe listverk og nedrigg av siste del av 
stillasene. Prosjektet vil ferdigstilt i løpet av januar. Det er god dialog mellom alle partene i 
prosessen. 
 
Prosjektet har en økonomisk ramme på 22 mill. kroner. Entreprenør er A.Hansen-gruppen 
AS. Asker kirkelige fellesråd er formell byggherre, mens Asker kommune er prosjektleder og 
fellesrådets representant i prosessen. Det er foreløpig ikke grunn til å tro at 
prosjektregnskapet vil overstige den økonomiske rammen for prosjektet. 
 
Ansatte har i prosessen stilt spørsmål ved kirkens inneklima. Når taket nå blir tett, vil 
fuktbelastningen på bygget stoppe. Det kan hende at inneklimaet da vil stabilisere seg, men 
vi vil fortløpende overvåke dette. Etter at  prosjektet er ferdigstilt vil Asker kommunes 
prosjektleder sikre at ventilasjon og varmestyring blir justert.  
 
Asker kommune har siden 2020 leid Under til koronaklinikk. Avtalen utgår ved årsskiftet, men 
på grunn av smittesituasjonen har kommunen anmodet om utvidet leie til 31.7.2022. 
Vardåsen menighetsråd har inngått slik avtale, men med utvidet oppsigelsestid til 3 måneder.  
 
d. Renovere fasade Vardåsen kirke  
 
Fasaden på Vardåsen kirke (2004) er med årene preget av grønske og misfarging. Den 
sekkeskurte teglsteinen har fugemasse trukket som en tynn film over teglsteinene. I den lyse 
hvitaktige pussen utgjør opprinnelig steinens egenfarge en del av den lyse overflaten, men 
denne framstår i dag som skitten. Et felt ble i 2019 prøvevasket, men prosessen er kostbar 
og har begrenset varighet. Enkelte steder har dessuten pussen løsnet, slik at teglmuren står 
eksponert. På enkelte felt har fugemørtelen også blitt vasket ut slik at veggen framstår med 
dype fuger. 
 
Arkitekt Terje Grønmo, som har tegnet kirken, foreslår spekking av murveggen, vask av hele 
fasaden og deretter påføre slemmepuss av murflaten med samme farge som øvrig vegg. Ved 
ny sluttbehandling foreslår Grønmo å bevare opprinnelig uttrykk, men påføre et sluttstrøk 
med silikatmaling. Dette er en helmatt og diffusjonsåpen malingstype som nesten går inn i 
pussen på en slik måte at den ikke ser malt ut. Forskjellen vil være å oppnå et heldekkende 
sjikt som kan gjøre framtidig vedlikehold enklere. 
 
I forbindelse med ny gravlund og tilhørende driftsbygg med samme fasade og overflate som 
kirken, har vi bedt Grønmo om å lage testflater på en lite synlig del av kirkebygget, slik at vi 
kan observere over 1-2 år hvordan dette arter seg.  
 
Kirkesjefen har også bedt Multiconsult om en uavhengig vurdering av forslaget. Multiconsult 
har bekreftet at de tar oppdraget. Multiconsult var også ekstern rådgiver ved omlegging av 
kirkens tak (bokstavpunkt c i dette dokumentet).  
 
e. Asker kirke 

Riksantikvaren har 25.5.2021 gitt foreløpig tilslutning til Terje Grønmo arkitekters 
mulighetstudie for nytt innvendig toalett i kirken. Løsningen innebærer å erstatte nordre 
oppgang til galleri med innvendig trapp fra kirkerommet. Løsningen har fått tilslutning fra 
Asker menighetsråd, og vil bli videresendt Riksantikvaren for endelig godkjenning. Prosjektet 
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er foreløpig kostnadsberegnet av AS Bygganalyse til 2,4 mill. kroner, og vil bli lagt inn i 
budsjettforslaget for 2022.  

Det er i 2022-2023 også planlagt innvendig rens og restaurering av vegger, vinduer og 
himling, med en foreløpig samlet kostnadsramme på 2,3 mill. kroner.  

De to prosjektene vil bli satt i rekkefølge ut fra praktiske og budsjettmessige hensyn. Et 
innvendig toalett som er tilgjengelig for alle, er etter Kirkesjefens oppfatning det som haster 
mest.  

f. Kongsdelene kirke 

Det er avdekket råteskader under utvendig tak. Den originale taktekkingen fra 1905 er i til 
dels dårlig forfatning, og mangler fungerende løsning for undertak.  

Prosjektet er foreløpig estimert til 1,5 mill. kroner, og er påbegynt i november 2021. Arbeidet 
vil etter planen bli fullført innen utgangen av januar 2022. Reparasjon av råteskader og 
omlegging av utvendig tak skjer med delvis gjenbruk av original takstein og i forståelse med 
Riksantikvaren.  

g. Teglen – vanninntrengning  

Se AKF 86/20 og 49/21.  

Verken kommunen eller kirkelig fellesråd har foreløpig tatt stilling til utbedring av 
vanninntrengningen og skadene på Teglen. Skaden sannsynligvis har oppstått som følge av 
feil i prosjektering og materialvalg. I utgangspunktet skal derfor ikke kommune eller fellesråd 
bli belastet med kostnader for å utbedre skadene og sikre bygget mot vanninntrenging.  

Sintef har 5.10.2020 skissert tre hovedløsninger for skråtaket: 

• Beholde dagens utseende, men med egnede byggtekniske løsninger og materialer. 
• Ny tekkingen utenpå tegnforblendingen, i tillegg til eksisterende konstruksjon 
• Ny tekking i stedet for teglforblendingen 

 
15.8.2021 hadde Asker kommune, Asker kirkelige fellesråd og arkitektene og deres 
representanter felles befaring av skråtaket. Kirkesjefen understreket under befaringen 
behovet for tildekking før vinteren, for å forebygge ytterligere lekkasjer og skader. Det var 
enighet om at arkitektene skal utrede videre en løsning med glasstekking over betong i 
stedet for teglforblending.  
 
Arkitektens første skisser til en slik løsning ble oversendt 21.10, og vist i fellesrådets møte 
2.11.  
 
Asker kommune meldte i møte med kirkesjefen 19.11. at å dekke til hele skråtaket for 
vinteren vil bli for krevende. Det ble i møte i Styringsgruppe for kirkesaker 4.1. bekreftet at  
Asker kommune vil forskuttere inntil 1 mill. kroner for å prosjektere en reetablert skråvegg 
med vinduer slik den er i dag, men med nødvendige endringer for å sikre mot framtidig 
vanninntrengning. Det etstetiske uttrykket vil da bli beholdt slik det er i dag.  
 
Dette skjer samtidig som arkitektene for egen regning har anledning til å prosjektere ideen 
om ny glasstekking. Uten at det ble trukket konklusjoner, ble det fra kommunens side stilt 
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spørsmål om en slik glasstekking ville kunne fungere som en langsiktig løsning uten framtidig 
vanninntrengning og dannelse av kondens.   
 
Det er i uke 2 oppdaget ny vanninntrengning i Teglen, denne gangen på Broen og i 
Kultursalen. Det vil bli orientert om saken i møtet. 
 
Asker kommune har nå påbegynt planlagt opparbeidelse av området rundt Teglen. 
 
h. Teglen – Søksmål   

Kommuneadvokaten har på vegne av Asker kommune og Asker kirkelige fellessråd levert 
stevning 21.10.2021. Stevning er rettet mot arkitektene Hille Melbye Arkitekter AS, Einar 
Dahle Arkitekt og deres forsikringsselskap, med påstand om saksøkte skal betale Asker 
kommune og Asker kirkelige fellesråd kr. 14 678 128 i erstatning, samt saksomkostninger.  
 
Kommuneadvokaten oppsummerer saken slik i stevningen: 
 

Spikkestad kirke- og kultursenter ble ferdigstilt i mars 2018, og tatt i bruk 26. mai 2018. Kirkedelen ble 
vigslet 28. mai 2018. Entreprenør var Bermingrud Entreprenør AS og oppføringen skjedde i form av en 
utførelsesentreprise. 
 
Før oppføringen av bygget inngikk Røyken Eiendom AS («REAS») og Røyken Kirkelige Fellesråd 
(«RKF») avtale om komplett prosjektering med prosjekteringsgruppe 1 bestående av Einar (Aina) Dahle 
(PGL/ARK) og Hille Melbye Arkitekter (ARK). I tillegg har prosjekteringsgruppe 1 bestått av Kristoffer 
Apeland AS (RIB), heretter samlet benevnt «prosjekteringsgruppen» eller «PG 1». REAS og RKF 
benevnes i fellesskap som «byggherre». 
 
Prosjekteringsgruppen har begått flere prosjekteringsfeil som påførte byggherre betydelige økonomiske 
konsekvenser. Prosjekteringsfeilene bestod dels i at prosjektering ble uteglemt, at prosjekteringen var 
forsinket og at det ble prosjektert løsninger som ikke har vært faglig forsvarlige. Sistnevnte har bl.a. ført 
til vedvarende og omfattende lekkasjer.  
 
Det ble tatt ut forliksklage fra byggherre 15. januar 2019, og etter at tilsvar ble inngitt, fattet 
forliksrådet 2. april 2019 beslutning om å innstille saken, jf. tvisteloven § 6-11 første ledd. Forut for 
forliksklagen ble det sendt prosessvarsel 12. februar 2018, som ikke ble besvart. 
 
Som en følge av kommunesammenslåing 1. januar 2020, overtok Asker kommune («AK») og 
Asker kirkelige fellesråd («AKF») opprinnelige krav fra REAS og RKF. Undertegnede tok 
over som ny prosessfullmektig vinteren 2020. Asker kommune og AKF benevnes i det følgende 
som «saksøker». 
 
Saksøker krever erstatning for påført tap som følge av prosjekteringsfeilene. Dette gjelder dels 
pådratte merkostnader som følge av prosjekteringsfeil og dels tap som følge av forsinkelse. For 
noen av prosjekteringsfeilene (uteglemmelser) er tapet knyttet til økt entreprisekostnad pga 
manglende konkurranseutsetting. Lekkasjene er ennå ikke utbedret og en vesentlig del av 
kravet knytter seg til nødvendige arbeider for å få etablert tett tak. 
 
Det har vært løpende korrespondanse mellom prosessfullmektigene i 2020 og 2021, bl.a. har 
det fra saksøker side vært gjort en rekke forsøk på å avholde møter. Foreldelsesfristen er vedtatt 
forlenget i to omganger, og etter siste forlengelse utløper den 31. oktober 2021. 

 
Det er berammet rettsmekling 23. juni for å se om partene kan komme frem til en minnelig 
løsning. Hovedforhandligen er berammet til uke 37. 
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i. Teglen – Restbeløp udekket investering   

Balansen til Asker kirkelige fellesråd pr. 31.12.2020 viser et restbeløp udekket investering på 
2 mill. kroner knyttet til kontordelen i Teglen – for samlokalisering av ansatte i de tidligere 
fellesrådene Hurum og Røyken. Den udekkede investeringer var opprinnelig 5,4 mill, men er 
redusert ved låneopptak på 1,7 mill, samt bruk av fond med 1,7 mill.  
 
Fellesrådet vil i 2023 ha kommet lenger med rehabiliteringen av flere kirkebygg. Dessuten vil 
de frie investeringsmidlene fra Asker kommune fra 2023 øke til 7 mill. kroner i året. I 
forståelse med revisor vil Kirkesjefen komme tilbake til den udekkede investeringen i 2023. 
 
j. HP 2022-2025 Kommunale tilskudd rehabilitering av kirkebygg 
 
Se AKF 42/21. For 2022 har Asker kirkelige fellesråd foreslått slik hovedinnretning av tilskudd 
til investeringer fra Asker kommune: 
  
Røyken middelalderkirke 5,2 mill. 
Røyken kirkested – vann og avløp 6,0 mill 
Hurum middelalderkirke 7,0 mill. 
Kunstnerkirken i Holmsbu 3,0 mill. 
Frie investeringsmidler 5,0 mill. 
Gravferd og gravplass 1,0 mill. 

 
Forslaget er i sin helhet vedtatt av Asker kommunestyre 14.12.2021.  

k. Rehabilitering av Røyken middelalderkirke, Hurum middelalderkirke og 
kunstnerkirken i Holmsbu 

Middelalderkirkene Hurum (1150) og Røyken (1229) er fredede kirkebygg og kulturminner i 
en særstilling. Likeledes kunstnerkirken i Holmsbu (1886). Investeringer knyttet til 
restaurering av disse kirkebyggene blir i forslaget til langtidsbudsjett derfor beholdt som 
atskilte tiltak fra øvrige investeringer. Nøkkelord er klimaskall, klimaavtrykk og brannvern.  
 
Alle tre kirkebyggene har egne prosjektprogram for 2021-2024. Disse fulgte som vedlegg til 
AKF 42/21. Etappene i rehabiliteringen er lagt opp i forståelse med Riksantikvaren, og ut fra 
mest mulig hensiktsmessige og kostnadseffektive rekkefølger.  
 
I tillegg til kommunale tilskudd forutsetter de planlagte prosjektprogrammene forventede 
tilskudd fra Riksantikvaren, Statsforvalteren og Stiftelsen Uni i perioden 2022-2024 på 6,7 
mill. kroner. Asker kirkelige fellesråd har allerede fått tilsagn om 2,3 mill. i tilskudd fra 
Riksantikvaren, med 1 mill. til Hurum middelalderkirke og 1,3 mill. til Røyken.  

I tillegg kommer også tilsagn om anleggsbidrag fra Asker kommune til Huitfeldtkapellet, som 
er bygget som sideskip til Hurum kirke. Kapellet er et gravkammer, og har et av landets 
største og rikeste samlinger av gamle kister. Asker kommune har et særskilt ansvar for 
kapellet. Kommunen har i møte i Styringsgruppe for kirkesaker 21.6.2021 bekreftet at 
kommunen vil yte nødvendig anleggsbidrag som beskrevet i fellesrådets prosjektprogram. 

Formannskapet deltok 28.9.2021 på befaring i de tre kirkene. Formålet var å gi innsikt i 
kirkebyggenes unike historie og rolle i lokalsamfunnet, og hvordan fellesrådet i samarbeid 
med Riksantikvaren gjennomfører de planlagte prosjektprogrammene.  
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l. Økt ramme for rammetilskudd (investering) 

I tråd med fellesrådets forslag og Kommunedirektørens innstilling har Asker kommunestyre 
vedtatt å øke avsetninger for frie investeringsmidler til kirkelige bygg fra 3 millioner kroner i 
2021, til 5 mill. i 2022 og deretter 7 mill. i perioden 2023-2031.  

For tiltak til gravferd og gravplass har Asker kommune avsatt 1 mill. kroner i 2022, 3 mill. i 
2023, 2 mill. i 2024, 3 mill. i 2025 og deretter 1 mill. i året til og med 2031. Dette er i tråd med 
budsjettforslag fra Asker kirkelige fellesråd.  

I henhold til sak 56/21 vil inntil 2,5 mill. av de frie investeringsmidlene i 2022 utgjøre 
fellesrådets egenandel for nytt driftsbygg ved Asker kirkegård. 

I 2023 vil kostnadene til rehabilitering av middelalderkirkene og Holmsbu kirke gå ned, 
ettersom de tyngste etappene i prosjektprogrammene etter planen vil være ferdigstilt i 2023-
2024. Planen er at de frie investeringsmidlene da skal kunne dekke de fleste 
investeringsbehov knyttet til kirkelige bygg i Asker, og at behovet for særskilte tilskudd blir 
tilsvarende mindre.  

Av frie investeringsmidler for 2021 er per 12.1. bokført 4,5 mill. kroner, mot et planlagt forbruk 
på 5,0 mill. kroner. 2  
 
Forslaget til fellesrådets investeringsbudsjett (ikke øremerkede tilskudd) for i 2022 er på 10,5 
mill. kroner. Se sak AKF 004/22. For å sikre god flyt i de ulike prosjektprogrammene for 2022 
har kirkesjefen anmodet Kommunedirektøren om anledning til å forskuttere tilskudd avsatt til 
bruk senere i planperioden. Kommunedirektøren har bekreftet at fellesrådet ved behov kan 
forskuttere avsatte investeringsmidler for 2023. 
 
m. Kirkevakten – fortløpende og forebyggende vedlikehold 

Se AKF 09/21. Asker kirkelige fellesråd samarbeider med Riksantikvaren og 
Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA) om prosjektet Kirkevakten.  
 
Prosjektet handler om å utvikle metode for tilsyn og enkelt utvendig vedlikehold av kirkelige 
bygg. I samarbeid med Riksantikvaren og KA skal Asker kirkelige fellesråd i løpet av 
2021/2022 beskrive hvordan norske kirkeeiere kan anskaffe og drifte avtaler om tilsyn og 
forebyggende vedlikehold av kirkelige bygg.  
 
I 2021 registrerte Kirkevakten registert 102 avvik på kirkelige bygg i Asker. Disse er registrert 
i dataprogrammet CheckD, og blir merket som henholdsvis enkelt vedlikehold inkludert i 
avtale med Haandverkerne, tilleggsarbeid eller til observasjon. I 2020 ble det registrert til 
sammen 88 avvik. Minst 23 av fjorårets avvik er til observasjon, og inngår i årets funn. Nytt 
av året er avvik knyttet til brann- og lynvern, slik som hulrom i grunnmur og fuglereir under 
takskjegg. De vanligste avvikene er fortsatt takstein som ugjør seg. I 2020 fikk vi imidlertid 
rettet mye både på takstein og utbedret mange avløp. Rådgiver Marte Fjøse har ansvaret for 
Kirkevakten, som for 2022 er foreslått videreført i kommunens budsjett for kirkelige formål.  
 
Vårt Land har [dato] omtalt Kirkevakten i Asker over en dobbeltside. Se vedlegg. 
 

 
2 Regnskapet for 2021 er per 12.1. fortsatt ikke lukket, for å få bokført de siste fakturaene for utført arbeid i 
2021. Differansen mellom budsjett og regnskap vil derfor bli noe mindre i endelig årsregnskap. 
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Riksantikvaren har i prosjektperioden 2020-2021 dekket kostnaden på 0,7 mill. kroner. Fra 
2022 må Asker kirkelige fellesråd selv dekke kostnaden til Kirkevakten og deler av stillingen 
som Rådgiver kirkebygg.  
 
Tiltaket ble ikke tilgodesett i det kommunale budsjettet i 2022. Kirkesjefen har derfor anmodet 
Kommunedirektøren om at 1 mill. av de frie investeringsmidlene til kirkelige formål fra 2022 
blir omgjort til driftsmidler, som dermed kan komme til anvendelse til det forebyggende 
vedlikeholdet. Kommunedirektøren har 4.1. bekreftet at kommunen vil innarbeide endringen 
ved reguleringen av budsjett i 1. tertial. Driftsbudsjettet blir følgelig styrket med 1 mill. kroner, 
hvilket gir rammer for en fortsettelse av Kirkevakten og de ulike prosjektprogrammene. 
 
Fellesrådets bygningsutvalg holder tiltaksplanen løpende oppdatert i sine møter, senest 
30.11. Sammen med avvik meldt inn gjennom prosjektet Kirkevakten, sikrer bygningsutvalget 
at alle vedlikeholds- og investeringsbehov knyttet til kirkelige bygg i Asker blir registrert med 
en plan for oppfølging.  
 
Over driftsbudsjettet for 2021 har fellesrådet bokført 2,1 mill. kroner brukt til vedlikehold, mot 
et budsjett på 2,7 mill. 3 
 
Fra 2020 har fellesrådet satt av 1,3 mill. kroner på disposisjonsfond øremerket vedlikehold 4. 
Forslaget til fellesrådets driftsbudsjett for vedlikehold i 2022 har en ramme på 3,6 mill. kroner, 
medregnet nevnte disposisjonsfond. Se sak også AKF 004/22. 
 
n. Gravlunder (arealplan) 

Se AKF 23/21. Asker kommune rullerer i 2021 kommuneplanens arealdel. Planen har eget 
vedlegg om gravplasser og det kirkelige fellesrådets innspill som gravplassmyndighet i Asker. 
 
o. Vardåsen urnelund 

Se AKF 20/19. Asker kommune har vedtatt å bygge ny urnelund ved Vardåsen kirke. 
Urnelunden er planlagt ferdigstilt i 2023, med en kostnadsramme på 26,7 mill. kroner. Asker 
kirkelige fellesråd samarbeider tett med kommunen om planleggingen, med Statsforvalteren 
som faginstans. Kommunen har med utgangspunkt i rammeavtale mottatt tilbud fra Asplan 
Viak om prosjektering av urnelunden og har allerede forlenget avtale med arkitekt Terje 
Grønmo om prosjektering av driftsbygget.  

Første prosjekteringsmøte med Asker kirkelige fellesråd, Asker kommune og alle fag ble 
holdt 26.8.2021. Asplan Viak leder prosjekteringen med fortløpende status- og 
avklaringsmøter med fellesråd og kommune. Av hensyn til gjeldende reguleringsplan, 
økonomi og miljø kan det bli aktuelt å foreta enkelte justeringer i den opprinnelige 
mulighetsstudien fra Terje Grønmo arkitekter.  

Det er høsten 2022 holdt flere møter med Asplan Viak, arkitekt Terje Grønmo, Asker 
kommune og Asker kirkelige fellesråd. Asplan Viak fortsetter arbeidet med å prosjektere 
urnelunden, med spesiell oppmerksomhet på reguleringsplanen for området, eksisterende 

 
3 Regnskapet for 2021 er per 12.1. fortsatt ikke lukket, for å få bokført de siste fakturaene for utført arbeid i 
2021. Differansen mellom budsjett og regnskap vil derfor bli noe mindre i endelig årsregnskap. 
4 Oppdaterte tall blir redegjort for i bygningsutvalg og fellesråd med jevne mellomrom. 
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infrastruktur, forholdet mellom terrasser og høydeforskjeller i terrenget, bruk av materialer og 
hensiktsmessig organisering av interne atkomstveier.  

Grønmo skal prosjektere driftsbygget, slik at dette får samme uttrykk og materialer som 
kirkebygget.  

p. Slemmestad kirkegård – gjerde og støyskjerm 

Arkitekt Terje Grønmo har laget et mulighetsstudie for nytt gjerde mot veien ved Slemmestad 
kirkegård. Målet er å å gi kirkegården en estetisk, verdig ramme, bevare de gamle trærne 
langs veien og redusere støy fra fylkesveien. Det er bare noen få meter fra veiskulderen til de 
gravene som ligger nærmest veien. 

Slik prosjektet er beskrevet i dag, er grunnarbeid, 185 meter steinmur og støyskjerm 
foreløpig kostnadsberegnet til 3,8 mill. kroner. Administrasjonen arbeider med å finne en 
annen tilfredsstillende fundamentering til lavere kostnad. Tidligere innsamlede midler og 
tilskudd fra Røyken kommune utgjør i underkant av 1 mill. kroner. Samtidig som 
administrasjonen arbeider med å finne de beste estetiske, tekniske og økonomiske 
løsningene, vil prosessen med Statens veivesen og fylkeskommunen fortsatt ta tid.  

Det kommer fra tid til annen henvendelser gjennom media og til politisk ledelse i Asker 
kommune klager over at prosjektet tar for lang tid og blir unødig omfattende. Kirkesjefen har 
ved gjentatte anledninger bedt om forståelse for de særskilte utfordringene som er knyttet til 
dette prosjektet. 

q. Ny gravplass på Åstad 

Asker kommune har i sin langtidsplan avsatt 33 mill. kroner hvert år i 2027-2029 til ny 
gravplass på Åstad (Holmen sokn). Gravplassen er foreløpig ikke prosjektert eller avklart 
politisk. Dette vil blant annet avhengig av muligheten for eventuell utvidelse av Asker 
kirkegård.  

Kirkesjefen har blant annet i vedlegg til kommuneplanens arealsdel foreslått å utrede 
eventuelt behov for å etablere eget krematorium i Asker. 

Etter innspill fra Asker kirkelige fellesråd vil kommunen i løpet av 2022 også fremme en 
politisk sak om å utrede behov for å bygge krematoruim i Asker. 

 
Forslag til vedtak 

Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsene til orientering.  
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Sak 006/22 Status og hovedoppgaver for 2022 

Asker kirkelige fellesråd ble opprettet 1.1.2020 etter sammenslåingen mellom kommunene 
og fellesrådene i Asker, Hurum og Røyken. Det nye fellesrådet har i disse to årene etablert 
seg som organisasjon, med nødvendig strukturer og samarbeid på tvers av menigheter og 
funksjoner.  

Fellesrådets møtebøker og årsrapport for 2020 oppsummerer mye av arbeidet som er gjort. 
Forslag til årsrapport for 2021 vil bli lagt fram for vedtak i fellesrådet i møte 23. mars. 

Arbeidsutvalget vil i denne saken invitere fellesrådet til en samtale om hovedmål for 2022. 

Med utgangspunktet i det kirkelige fellesrådets oppdrag som et av soknets organer, ser 
administrasjonen for seg slike hovedoppgaver: 

a. Følge opp prosjektplaner og synliggjøre rehabilitering og vedlikehold av kirkebygg. Se
sak 004/22 Budsjett og 005/22 Fellesrådet prosjektprogram for kirkelige bygg og
gravplasser.

b. Nytt lønns- og personalsystem. Se sak 004/22.
c. Anbudskonkurranse Kirkens feltarbeid: drift av Elveplassen botilbud. Se sak 005/22

bokstavpunkt a Nybygg for Kirkens feltarbeid på Askerholmen
d. Videreutvikle plan og prosess for kompetanseutvikling for de kirkefaglige

yrkesgruppene, i samarbeid med Oslo bispedømmeråd
e. Innføringsplan og systematisk oppfølging av nyansatte
f. Frivillighetens år 2022: videreutvikle og synliggjøre kirkelig frivillighet
g. Den (gjen)åpne(de) kirken: stimulere til tiltak for at lokalsamfunn i Asker skal oppleve

sin kirke og menighet som levende, nær og tilgjengelig

Dette kommer selvsagt i tillegg til andre faste oppgaver og det fortløpende oppdraget knyttet 
til å støtte menighetene og utvikle det kirkelige arbeidet i Asker. 

Arbeidsutvalget inviterer fellesrådet til å drøfte om det er strategiske mål eller andre 
hovedoppgaver som blir spesielt viktig i 2022. 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

Vedtak  

[…] 
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Sak 007/22 Asker prestegård overføres til Den norske kirke  
 
 
Kirkerådet bekrefter 6.1. at Barne- og familiedepartementet (BFD) har bestemt at Asker 
prestegård skal overføres til kirken. Kirkerådet, som fører forhandlingene med staten på 
vegne av Den norske kirke, har sendt ut egen pressemelding om saken. Se vedlegg. Se 
også vedlagte kopi av brev fra BFD om delingsprosjektet - overføring av eiendommer. 
 
Det er foreløpig ikke bestemt hvilke deler av gbrn. Asker-1/1 som sammen med den fredede 
presteboligen vil bli søkt fradelt til kirkelige eie. Budstikka omtalte saken 8.1.2021. 
 
Etter at BFD i høst foretok hovedfordelingen av eiendommer med kirkelig tilknytning, har det 
til nå vært uenighet mellom Opplysningsvesenets fond (OVF) og Den norske kirke om Asker 
prestegård og noen få andre eiendommer. Departementets beslutning er etter Kirkesjefens 
oppfatning i tråd med Lov om opplysningsvesenets fond, der det heter at Den norske kirke 
skal overta eiendommer som er av særlig kirkelig verdi, og bli eier av disse.  
 
Departementet understreker at legges til grunn at det er presteboligen som er av kirkelig 
verdi, og ikke annet areal e.l. tilknyttet eiendommen. Det er derfor en forutsetning at boligen 
lar seg skille ut fra eiendommen. Det er vanskelig å se at det skulle være noe til hinder for at 
Asker kommune vil godkjenne en fradeling av presteboligen fra den øvrige 
grunneiendommen på 155 mål. 
 
For å sikre et langsiktig eierskap med et lokalt perspektiv og en helhetlig forvaltning av Asker 
kirkested, har Kirkesjefen og tidligere prost tidlig understreket overfor Kirkerådet betydningen 
av en overføring fra OVF til kirken. Begrunnelsen er å sikre framtidig bruk av prestegården til 
beste for Asker sokn, kulturlivet i hele Asker og landskapsvernet opp mot Skaugum og 
Semsvann.  
 
Det er verd å merke seg at Asker prestegård i tråd med Stortingets forutsetninger bli søkt 
overført til rettssubjektet Den norske kirke og ikke til Asker sokn. Kirkerådets forvaltning vil 
etter Kirkesjefens oppfatning sikre soknets interesser på en god måte. Frykten var at OVF en 
gang i framtiden ville ønske å selge eller utvikle denne delen av kirkestedet til kommersielle 
formål.  
 
Øvrig grunn og bygninger på kirkestedet er etter avtale med Asker kommune i en prosess for 
å bli overført fra kommunen til soknet. Avtalen ble gjort i 2019 og endringen i grunnboken vil 
vil sannsynligvis skje inneværende år. 
 
Utskillelse av grunn til utvidelse av Asker kirkegård er en annen aktuell problemstilling som 
Asker kirkelige fellesråd og Asker kommune bør ta opp med OVF. Kirkegården har få 
gravreserver, og mange som ønsker grav på Asker kirkegård blir i dag henvist til andre 
gravplasser. Direktør i OVF har signalisert at OVF ikke vil motsette seg en slik overføring. 
 
Departementet har tidligere i høst besluttet at den teigen av Røyken kirkegård som i dag 
tilhører OVF skal overdras til Røyken sokn uten vederlag.  
 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsen til orientering. 
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Vedlegg 
 

 

Pressemelding: Ytterligere 19 boliger overføres fra 
staten til Den norske kirke 
6.1.2022 10:53:06 | Den norske kirke  

I oktober vedtok regjeringen at 145 presteboliger og 193 tomter 
skulle overføres fra staten til Den norske kirke i forbindelse med 
delingen av Opplysningsvesenets fond. Da gjensto 18 eiendommer 
Ovf og kirken ikke hadde kommet til enighet om. 4. januar kom 
beskjeden om at regjeringen har vedtatt å overføre 13 av disse til 
Den norske kirke. I tillegg får kirken overført bispeboliger. 
 

–Stortinget fastla våren 2020 et sett med kriterier som skulle legges til grunn for å 
vurdere hvilke boliger i Ovf sin prestegårds-portefølje som kvalifiserte for 
overføring til kirken, men ga også rom for bruk av skjønn. 296 boliger er vurdert 
og vi kom til enighet med Ovf om 266 av disse. Vi er nå glade for at regjeringen 
har vedtatt at totalt 25 av de 30 gjenstående boligene også skal overføres til 
kirken, sier Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet.   

Kriteriene la vekt på at boliger som skal overføres må ha en særskilt kirkelig 
verdi, for eksempel knyttet til sin bruk, beliggenhet og/eller historie.  

Delingsprosjektet som har pågått siden juni 2020 går nå inn i fase 2, som blant 
annet innebærer fradelingsprosesser for de aller fleste av boligene som er klare 
for overføring. 

–Departementet viser til stortingsmeldingen og legger til grunn at det er den 
enkelte prestebolig som anses å ha særskilt kirkelig verdi. I mange tilfeller ligger 
disse boligene på eiendommer som også inneholder annet areal eller 
bygningsmasse og må derfor skilles ut. Dette er det kommunale myndigheter 
som håndterer, fortsetter kirkerådsdirektøren. 

Når det gjelder bispeboligene, skal de som Ovf i dag eier følge med over til 
kirken og brukes i en ny boligordning for biskoper. Denne boligordningen, samt 
fremtidig organisering av eiendomsforvaltningen som nå må etableres i 
rettssubjektet Den norske kirke er saker som Kirkerådet skal behandle våren 
2022.  
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Postadresse 
Postboks 8036 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@bfd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersgt. 59 
 
www.bfd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 793 

Avdeling 
Forbruker-, tros- og 
livssynsavdelingen 

Saksbehandler 
Øystein Hauge 
22 24 25 07 

Delingsprosjektet - overføring av eiendommer 

Vi viser til brev av 6. oktober 2021 om utskilling av eiendommer fra Opplysningsvesenets 
fond til Den norske kirke og spørsmål om overføring av gjenstående eiendommer, samt 
Delingsprosjektets rapport av 9. juni 2021. 
 
Når det gjelder de seks nyere bispeboligene (jf. rapport fra delingsprosjektet) overføres disse 
til Den norske kirke. Overføring skjer med bakgrunn i at det planlegges en egen boligordning 
for biskoper (jf. Barne- og familiedepartementets Prop. 1 S (2021-2022)).  
 
Når det gjelder spørsmålet om de 18 presteboligene partene var uenige om, har regjeringen 
lagt til grunn kriteriene gitt i Meld. St. 29 (2018-2019) og partenes skjønn, og det er gjort en 
helhetlig vurdering av uenighetssakene. Regjeringen har kommet til at presteboliger i 
salgsprosess (7 stk.) og presteboliger på kulturhistoriske eiendommer (6 stk.) skal overføres 
til Dnk. Presteboliger på de vurderte forpaktningsbrukene overføres ikke Den norske kirke.  
 
I samsvar med stortingsmeldingen legges det til grunn at det er presteboligen som er av 
kirkelig verdi, og ikke annet areal e.l. tilknyttet eiendommen. Det er derfor en forutsetning at 
boligen lar seg skille ut fra eiendommen. Dersom det f.eks. blir gitt delingstillatelse på vilkår 
må staten i det enkelte tilfelle vurdere om vilkåret kan aksepteres. 
 
Med hilsen 
 
 
Erik Sagli  (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 

Ellen Ur 
avdelingsdirektør 

Ifølge liste   
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/1525-24 

Dato 

21. desember 2021 
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Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Adresseliste 
 
Den norske kirke Kirkerådet 0106 OSLO 
Opplysningsvesenets 
fond 

Pb. 535 Sentrum 0105 OSLO 
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Vedlegg 

Bispeboliger 

Eigedom overføres 

Hamar nye bispebolig 

Agder nye bispebolig 

Bjørgivin bispebolig 

Møre nye bispebolig 

Sør-Hålogaland bispebolig 

Presesbolig Trondheim 

Eigedommar i salsprosess  

Eigedom utskilles 

Fet prestebolig 

Sør- Audnedal prestebolig 

Lindås prestebolig 

Hafslo prestebolig 

Borgund prestebolig 

Fræna prestebolig 

Stod prestebolig 

Kulturminne 

Eigedom utskilles 

Eiker prestebolig 

Hole prestebolig 

Asker prestebolig 

Brunlanes prestebolig 

Egersund prestebolig 

Orkdal prestebolig 

Forpaktningsbruk 

Eigedom overføres ikke 

Rakkestad prestebolig 

Lier prestebolig 

Modum prestebolig 

Hedrum prestebolig 

Sør-Odal prestebolig 
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Sak 008/22 Møteplan – justert forslag  
 
 
Til fellesrådets møte 7.12. la administrasjonen i tråd med sedvane inn tirsdag som fast 
møtedag for fellesrådet og fellesrådets ulike utvalg, med hensyn til møter i kommunestyre og 
formannskap. 
 
Av hensyn til et av hovedutvalgets møter ble det fremmet forslag om å endre fellesrådets 
møtedag fra tirsdag til onsdag. 
 
Det ble fattet slik vedtak (108/21): Fellesrådet endrer for 2022 møtedag fra tirsdag til onsdag, 
med de endringer det medfører i administrasjonens forslag til møtekalender. Endringen 
påvirker ikke fellesrådets ulike utvalg, som beholder tirsdag som fast møtedag med mindre 
de respektive utvalgene selv foretar endringer. 
 
Det viser seg at endret møtedag medførte kollisjoner med andre møter i et av de kommunale 
hovedutvalgene. Kirkesjefen har derfor bedt fellesrådets medlemmer om tilbakemeldinger på 
et justert forslag med bruk av både mandag og onsdag som møtedager.  
 
Etter en samlet vurdering av tilbakemeldingene har arbeidsutvalget kommet til at det 
dessverre ikke er mulig å unngå alle konflikter med den omfattende politiske møtekalenderen 
i Asker kommune. 
 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd opprettholder møteplanen for 2022 slik denne ble vedtatt 7.12.2021 
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Sak 008/22 Møteplan for råd og utvalg 2022     
 
2022 Versjon: 12.1. Fellesrådets faste møtedag er flyttet fra tirsdag til onsdag. Øvrige møter 
er i hovedsak fortsatt på tirsdager. Stedsangivelse i oransje skrift er med foreløpig forbehold. 
  
 19.1. 1800 Fellesråd KFA Lysfabrikken og Heggetun  

1.2. 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

16.2. 1800 Fellesråd Teglen 

1.3. 1830 Bygningsutvalg Teglen 

8.3. 1630 PSU AKF Kirkelia 

8.3. 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

23.3. 1800 Fellesråd Vardåsen 

3.5. 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

13.-14.5.  Fellesråd – årlig seminar Filtvet kirke og Holmsbu badehotell 

31.5. 1830 Bygningsutvalg Røyken kirke og menighetshus 

14.6. 1630 PSU AKF Kirkelia 

14.6. 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

22.6. 1800 Fellesråd Åros og Kongsdelene kirker og Grønsand gård 

23.8 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

31.8. 1800 Fellesråd Vardåsen, befaring KFA på Askerholmen 

6.9. 1830 Bygningsutvalg Askertun 

20.9. 1630 PSU AKF Kirkelia 

20.9. 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

28.9. 1800 Fellesråd Røyken kirke og menighetshus 

11.10. 1800 Felles for menighetsrådene Asker kirke og Askertun  

25.10 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

2.11. 1800 Fellesråd Slemmestad kirkestue 

22.11. 1630 PSU AKF Kirkelia 

22.11. 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

29.11 1830 Bygningsutvalg Hurum kirke og kirkestue, Hovtun 

7.12. 1800 Fellesråd Hurum kirke og kirkestue, Hovtun 
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Sak 009/2022 Andre orienteringssaker 
 

a. AKF og Oslo bispedømmeråd: Tilsettinger og ledige stillinger i Asker 
b. Nytt fra menighetsrådene 
c. Nytt fra prosten 
d. Nytt fra Asker kommune 
e. Asker kommune Temaplan kultur: Høringsfrist 28.1. 
f. Felles møte med Avdeling for Samfunnstjenester og Avdeling for Medborgerskap 8.3. For 

øvrig 4-5 atskilte møter i løpet av året. 
g. Presentasjon av kirkelig frivillighet for Asker kommunestyre 8.3. 
h. Fagprogram om frivillighetsledelse for lag og foreninger i Asker kommune 
i. […] 
 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsene til orientering. 
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Sak 010/2022 Eventuelt 
 

Ingen saker forhåndsmeldt. 
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