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Møte i Østenstad menighetsråd 24 april 2018 i kirken 
 

Agenda 
 

1900 

MR-sak39/18 Åpning og opprop 

Prost Berit Øksnes holder andakt 

 

1910 

MR-sak40/18 Godkjenning av protokoll og innkalling 

Saksordfører:  Per 

Saksdokument: protokoll (på menighetens nettside) og innkalling 

Forslag til vedtak: Protokoll og innkalling er godkjent 

 

1911 

MR-sak41/18 Referat fra AU møte 10 april 

Saksordfører: Per 

Saksdokument: MR 41-18 AU referat 10 april 

MR protokollerer følgende AU vedtak 

AU sak 32/18 AU lager prosjektforslag for rekruttering av unge frivillige. Diskuteres i MR før 

sommeren 

 

1915 

MR-sak42/18 Samtale med prost Berit Øksnes og kirkesjef John Grimsby 

Saksordfører: Per 

Saksdokument: Ingen 

Saksfremstilling: Temaer for samtalen er hva Østenstad MR er opptatt av og hvordan vi arbeider. 

Hvordan kan vi styrke forståelse og samarbeid mellom våre ulike roller i menighetsråd, fellesråd og 

prestetjeneste. John og Berit vil gjerne snakke litt om linjer og trender som vi tenker at det er viktig 

for oss å ha fokus på. Sammenslåingen med Røyken og Hurum er ett slik tema 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet takker prost og kirkesjef for en interessant samtale, og ser fram til 

fortsatt godt samarbeid med Fellesrådet 
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2000 

MR-sak43/18 Nødvendige bemanningstilpasninger i barnehagene i Holmen, Østenstad og 

Vardåsen 

Saksordfører: Daniela 

Saksdokumenter:  

 MR 43-18a Nødvendige bemanningstilpasninger i barnehagene i Holmen, Østenstad og 

Vardåsen 

 MR 43-18b  2018 03 13 AKF Barnehager Referat fra informasjonsmøte med tillitsvalgte B 

 MR 43-18c  2018 04 17 AKF Barnehager Referat fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 

Saksfremstilling:  

Saksframlegget er laget av Fellesrådets administrasjon i samråd med  Liv, Daniela og Per Johannes, 

samt representanter for Vardåsen og Holmen menighetsråd. Det inneholder: 

1. Oppsummering og forslag til vedtak i menighetsrådene 

2. Konsekvenser for den enkelte barnehage 

3. Orientering om felles utlysning av 3 stillinger som barnehagelærere 

4. Konsekvens: Mulig prosess for å kunne nedbemanne antallet stillinger som assistenter. 

5. Forslag om å endre 3 stillinger som barnehagelærere/styrere til stillinger som 

barnehagelærere/pedagogiske ledere - og forslag om å utlyse ny stilling som felles avdelingsleder 

for de tre barnehagene. 

6. Referat fra allmøte 10.4. 

7. Administrative kostnader 

Forslag til vedtak:  

1. Menighetsrådet i Østenstad  gir tilslutning til forslaget fra fellesrådets administrasjon om 

utlysning av nye stillinger som barnehagelærere og forberedelser til prosess for eventuelt å 

tilpasse samlet bemanning til nye krav og forsvarlig drift. 

2. Menighetsrådet gir fellesrådets administrasjon fullmakt til å innlede prosess med sikte på å 

omgjøre stillinger som barnehagelærere/styrere til pedagogisk ledere, og utlyse stillingen som 

felles leder for de tre barnehagene. Barnehagene deler kostnadene til felles leder med 0,5 andel i 

Engelsrud barnehage, 0,25 i Østenstad og 0,25 ved Holmentoppen. 

3. Barnehagene skal i tråd med tilskudd med virkning fra 1.1.2018 betale 5 % av barnehagenes 

lønnskostnader i administrasjonstilskudd til Asker kirkelige fellesråd. 

 

2015 

MR-sak44/18 Antall representanter fra MR i SAMU 

Saksordfører: Per 

Saksdokument: Ingen 
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Saksfremstilling: Dette spørsmålet ble hengende fra siste MR møte da ingen avgjørelse ble fattet. Vi 

Vi drøfter behovet for å øke antall SAMU repr fra MR, evt som erstatning for varaordning slik vi har 

det i dag (ref MR sak 6/18) Vedtektene åpner for dette, og praksis var slik for en del år tilbake. 

Forslag til vedtak: Dagens ordning videreføres med en representant og en vararepresentant. 

 

2020 

MR-sak45/18 Rapport fra samtalene med Bibelgruppene om deres syn på våre kjerneverdier 

Saksordfører: Per 

Saksdokument: MR 45-18 Rapport fra samtalene med Bibelgruppene om deres syn på våre 

kjerneverdier 

Saksfremstilling: Alle Østenstads 12 bibelgrupper/ smågrupper/ husfellesskapsgrupper ble tilskrevet 

via e-post til sine kontaktpersoner med invitasjon til å delta i samtaler med representanter for 

menighetsrådet våren 2018. Temaet var menighetens kjerneverdier (Nestekjærlighet, åpen kirke og 

inkludering), og på hvilken måte disse føltes relevante for fellesskapet i deres grupper. 

Saksdokumentet oppsummerer erfaringene 

Forslag til vedtak: MR tar innspillene fra gruppene til etterretning, og  følger opp prostiets 

engasjement i forbindelse til foreslått oppstart av Alphakurs til høsten i Vardåsen kirke 

 

2040 

Pause 

 

2050 

MR-sak46/18 Kvartalsrapport Q1 2018 

Saksordfører: Liv 

Saksdokument: MR 46-18 Økonomirapport 1. kvartal 2018 

Saksfremstilling: Kvartalsrapporten viser et tilsynelatende dramatisk fall i givertjenesten 

sammenliknet med tilsvarende tidspunkt (Q1) tidligere år. Størstedelen av avviket skyldes at 

giverbeløp registrert i Solidus og på VIPPS GAVE ikke er med i denne kvartalsrapporten.  Dette er tatt 

opp med FR, og vil bli rettet ved neste kvartalsgjennomgang 

Forslag til vedtak: MR tar økonomirapporten til etteretning.  

 

2105 

MR-sak47/18 Kriterier for utdeling av Takk og Pris prisen 

Saksordfører: Astrid 

Saksdokument: MR 47-18 Forslag til statutter Takk og pris prisen 
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Saksfremstilling: Saksdokumentet klargjør kriterier og gir forslag til en bredere prosess for 

nominasjon til Takk og Pris prisen 

Forslag til vedtak:  

Begrunnelse:  

 Takk og pris-prisen utdeles hvert år av Østenstad menighetsråd på Frivillighetsfesten eller 

tilsvarende arrangement. Prisen går til en person som gjennom frivillig arbeid i menigheten 

har gjort seg særlig fortjent. 

Prosedyre for 2018: 

 Alle arbeidsgrener/ grupper får en forespørsel om å foreslå kandidat. Forslag med 

begrunnelse leveres innen 1. juni. Menighetsrådet velger kandidat på sitt møte 19. juni. 

Prisen deles ut på frivillighetsfesten 10. oktober. 

 

2115 

MR-sak48/18 Nytt fra utvalgene 

Saksdokument: Ingen 

Saksfremstilling: Orientering rundt bordet fra MR representanter i de ulike utvalgene 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etteretning 

 

2135 

MR-sak49/18 Gjennomgang av sakskart 

Saksdokument: MR 49-18 Forslag til  sakskart - april 2018 

Saksfremstilling:  

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar sakskartet til etteretning 

 

2140 

MR-sak50/18 Fellesrådsaker 

Saksordfører:  Geir 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etteretning 

 

2145 

MR-sak51/18 Eventuelt 
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2155 

Avslutning 

 


