
Innkalling og saksliste 

Møtedato: Onsdag 23. mars 2022 

Tid: Kl. 1800-2100 

Sted: Vardåsen kirke 

Det vil bli enkel servering. 

Møtet blir innledet med lystenning for ofrene for krigen i Ukraina, med orientering om lokal 
kirkelig beredskap og tiltak for å bidra til mottak av flyktninger.  

Cecilie Vivette Arnet Asker menighetsråd 
Hallvar Hognestad Heggedal menighetsråd 
Olav Karstad Isachsen Holmen menighetsråd 
Morten Sandnes  Nordre Hurum menighetsråd (fellesrådets nestleder) 
Åge Rasmussen Røyken menighetsråd 
Alise Narjord Thue  Slemmestad og Nærsnes menighetsråd 
Randi Roås 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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Sak 018/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Se vedlagte saksliste. 
 
Forslag til vedtak  
 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste. 
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Sak 019/2022 Godkjenning av protokoll 
 
Forslag til protokoll for Asker kirkelige fellesråds møte 16.2.2022 er publisert på Asker 
kirkelige fellesråds nettside. 
 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner møtebok fra 16.2.2022. 
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https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/askerfellesrad/moter-dokumenter-info/moteboker/m%C3%B8teb%C3%B8ker%202021/


Sak 020/2022 Kirkelig frivillighet i Asker – presentasjon i Asker kommunestyre 8. mars 

Asker kirkelige fellesråd fikk i kommunestyret 8. mars anledning til å presentere noe av den 
kirkelige frivilligheten og den øvrige frivilligheten som er forankret i tro og livssyn. 

Presentasjon vil også bli holdt ved innledningen til fellesrådets møte, og lagt ved møteboken. 

Se også Det er gjennom å gi at man får | Asker kommune 

Forslag til vedtak 

Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsen til orientering. 
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Sak 021/22 Regnskap 2021 
 
Saksforberedere: Siri Hedemark Bakke, Else Teige og John Grimsby 
 
Se vedlagte forslag til foreløpig driftsregnskap for 2021.  
 
Driftsregnskap 
 
Driftsregnskapet for 2021 viser et merforbruk på 0,7 millioner kroner. Dette er i tråd med 
tidligere prognoser. Etter bruk av fond og avsetninger viser det regnskapsmessige resultatet 
for 2021 et merforbruk på 1,4 millioner kroner.  
 
Forklaring til enkelte poster i driftsregnskapet 
 
Regnskapet for 2021 viser sum driftsinntekter på 106,2 mill. kroner mot budsjett 102,7 mill.  
 
Økningen skyldes i hovedsak høyere refusjon sykelønn samt høyere refusjon merverdiavgift.        
Fellesrådet har også mottatt høyere tilskudd fra Oslo bispedømmeråd som tilskudd til stilling 
som diakonimedarbeider Hurum, tilskudd til Åpen kirke, aktivitetstilskudd, samt tilskudd til 
strømmeutstyr og stabssamlinger. Deler av bokført tilskudd strekker seg ut over 2021, med 
avsetninger for 2022. 
 
Tilskuddet fra kommunen ligger også over budsjett grunnet koronakompensasjoner og 
tilskudd til dekning av økte kremasjonsutgifter. Brukerbetalinger er også høyere grunnet 
høyere antall fakturerte festeavgifter.   
 
Regnskapet viser sum driftsutgifter på 106,7 mill. kroner mot budsjett 103,3 mill.  
 
Den største økningen og den viktigste årsaken til merforbruket er strømkostnader med et 
forbruk på 1,2 mill. over budsjett og forbruk i 2020. Asker kirkelige fellesråd har søkt Asker 
kommune om kompensasjon for de økte strømkostnadene. Se AKF 013/22.  
 
Kostnader til IKT knyttet til digitalisering og innkjøp av utstyr samt kostnader til annonsering 
ligger også over budsjett. Fellesrådet har i 2021 hatt uvanlig mange nyansettelser. I tillegg 
har vi hatt høyt fokus på fortløpende og forebyggende vedlikehold av våre kirkebygg og 
utenomhus anlegg.  
 
Regnskapet gir Asker kirkelige fellesråd et netto driftsresultat som viser et merforbruk på 0,7 
millioner kroner.  
 
Etter bruk av fond og avsetninger viser det regnskapsmessige resultatet for 2021 et 
merforbruk på 1,4 millioner kroner.  
 
Investeringsregnskap 
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På grunn av sykdom og stor arbeidsmengde er ferdigstillelse av regnskap med noter 
forsinket. Så snart regnskap med noter foreligger, vil fellesrådet bli innkalt til et 
ekstraordinært digitalt møte for formell godkjennelse av årsregnskap og årsrapport. 
 
Forslag til vedtak  
 
Asker kirkelige fellesråd tar foreløpig driftsregnskap til orientering. Fellesrrådet trer sammen i 
ekstraordinært møte for formell behandling av årsregnskap og årsrapport når dette foreligger. 
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Tall i 1000

Asker kirkelige fellesråd

Inntekter

Brukerbetaling, salg, avg., leieinntekter -8 557 -8 260 -9 020 -8 862

Refusjoner/overføringer -20 511 -18 886 -19 194 -20 713

Tilskudd fra staten -10 351 -9 111 -8 756 -10 195

Tilskudd fra kommune -65 825 -65 530 -64 000 -64 567

Andre tilskudd, gaver, innsaml. midler -977 -920 -1 010 -1 119

Sum driftsinntekter -106 221 -102 707 -101 980 -105 456

Utgifter

Lønn og sosiale utgifter 71 575 72 281 72 558 70 498

Kjøp av varer og tjenester 25 556 22 082 21 415 23 027

Refusjoner/overføringer 6 046 5 457 5 929 6 102

Tilskudd og gaver 3 524 3 503 2 624 2 689

Sum driftsutgifter 106 701 103 323 102 526 102 316

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 480 613 545 -3 140

Finansinntekter/utgifter 262 150 100 134

Netto finansinntekter/-utgifter 262 150 100 134

NETTO DRIFTSRESULTAT 742 763 645 -3 006

Bruk av udisponert fra tidligere år -3 606 -3 606 -1 500

Bruk av disposisjonsfond -650 -650 -795 -2 468

Bruk av bundne fond -724 -715 -150

Sum bruk av investeringer -4 980 -4 971 -795 -4 117

Avsetning til dekn. tidl. år (underskudd) 400

Avsetning til ubundne fond 3 037 3 037 2 033

Avsetning til bundne fond 2 614 1 019 971

Overføring til investeringsregnskapet 150 150 113

Sum avsetninger 5 650 4 206 150 3 517

REGNSKAPSMESSIG RESULTAT 1 415 0 0 -3 606

Budsjett 

2021

Regnskap 

2020

Regnskap 31.12.2021

Reg. budsj 2 

2021

Regnskap 

2021
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Driftsresultat 31.12.2021

Tall i 1000

Regnskap        
2021

Budsjett 
Reg 2 2021

Regnskap       
2021

Reg. budsj. 
2   2021

Regn 
2021

R.bud 
2 2021

Regn 
2021 R2 2021

Regn 
2021

R2 
2021

Regnskap     
2021

Reg. budsj. 
2 2021

Regn 
2021

R.bud 
2 2021

Regn 
2021

R2 
2021

Regn 
2021

R2 
2021

Regn  
2021

R2 
2021

Regn 
2021

R2 
2021

Inntekter
Brukerbetaling, salg, avg, leieinntekter -8 557 -8 260 -6 828 -6 510 -1 839 -2 000 -4 982 -4 500 -7 -10 -1 729 -1 750 -1 729 -1 750
Refusjoner/overføringer -20 511 -18 886 -7 655 -6 521 -6 350 -5 300 -948 -900 -358 -321 -12 856 -12 365 -217 -170 -9 943 -9 200 -617 -795 -2 079 -2 200
Tilskudd fra staten -10 351 -9 111 -10 301 -9 111 -10 301 -9 111 -50 0 -50
Tilskudd kommune -65 825 -65 530 -58 457 -58 175 -40 090 -39 801 -10 745 -10 745 -7 623 -7 629 -7 367 -7 355 -480 -480 -6 887 -6 875
Andre tilskudd, gaver, innsamlet -977 -920 -977 -920 -326 -420 -38 -613 -500 0 0

Sum driftsinntekter -106 221 -102 707 -84 218 -81 236 -58 905 -56 632 -16 712 -16 145 -8 600 -8 460 -22 004 -21 471 -2 427 -2 400 -9 993 -9 200 -7 504 -7 670 -2 079 -2 200 0 0

Utgifter
Lønn og sosiale utgifter 71 575 72 281 51 442 52 549 37 260 37 833 8 057 8 300 6 125 6 417 20 132 19 731 1 276 1 331 9 922 9 200 7 184 7 200 1 750 2 000
Kjøp av varer og tjenester 25 556 22 082 23 727 20 063 15 900 12 562 6 792 6 500 1 034 1 001 1 829 2 019 1 349 1 369 63 88 450 330 200
Refusjoner/overføringer 6 046 5 457 5 607 5 237 3 580 3 299 1 427 1 346 601 592 438 220 20 200 8 410 20 0
Tilskudd og gaver 3 524 3 503 3 524 3 503 3 524 3 503 0 0

Sum driftsutgifter 106 701 103 323 84 300 81 352 60 264 57 197 16 275 16 145 7 760 8 010 22 400 21 970 2 645 2 900 9 993 9 200 7 682 7 670 2 080 2 200 0 0

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 480 613 80 115 1 359 565 -437 0 -840 -450 397 500 218 500 0 0 178 0 0 0 0 0

Finansinntekter/utgifter 262 150 262 150 262 150 0 0
0 0 0

Netto finansinntekter/-utgifter 262 150 262 150 262 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NETTO DRIFTSRESULTAT 742 763 342 265 1 621 715 -437 0 -840 -450 397 500 218 500 0 0 178 0 0 0 0 0

Bruk av udisponert fra tidligere år -3 606 -3 606 0 0 -3 606 -3 606 -3 606 -3 606
Bruk av disposisjonsfond -650 -650 -150 -150 -150 -150 -500 -500 -500 -500
Bruk av bundne fond -724 -715 -724 -715 -724 -715 0 0
Sum bruk av investeringer -4 980 -4 971 -874 -865 -874 -865 0 0 0 0 -4 106 -4 106 -500 -500 0 0 0 0 0 0 -3 606 -3 606
Avsetning til dekn. tidl. år (underskudd) 0 0 0 0
Avsetning til ubundne fond 3 037 3 037 450 450 450 450 2 587 2 587 2 587 2 587
Avsetning til bundne fond 2 614 1 019 1 595 0 1 595 1 019 1 019 1 019 1 019
Overføring til investeringsregnskapet 150 0 150 150 0 0
Sum avsetninger 5 650 4 206 2 045 600 1 595 150 0 0 450 450 3 606 3 606 0 0 0 0 0 0 0 0 3 606 3 606

REGNSKAPSMESSIG RESULTAT 1 415 0 1 515 0 2 342 0 -437 0 -390 0 -103 0 -282 0 0 0 178 0 0 0 0 0

Herav
Sosialt arb. Barnehage Elveplassen Menighetsfin.Adm og sokn FinansieltAsker kirkelige fellesråd TOTALT All virksomhet

Omfattet av kommunalt 
tilskudd Annen virksomhetGravplass Varmestua m.m.

Herav
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Sak 22/2021 Årsrapport 2020 

Se vedlagte forslag til foreløpig årsrapport for 2021. Årsrapporten gir en kort beskrivelse av 
mål og resultater for virksomheten, virksomhetsområder, personalressurser, råd og ledelse. 

På grunn av sykdom i administrasjonen, mangler årsrapporten foreløpig enkelte elementer, 
blant annet for årsregnskap. Dette vil bli redegjort for i møtet, sammen med sak 021/22 
Regnskap 2021. 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd tar foreløpig årsrapport for 2021 til orientering og kommer tilbake 
til vedtak samtidig med endelig fastsettelse av regnskap. 
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Sak 023/22 Fellesrådets økonomi- og systemressurser 

Saksforberedere: Maud Berntsen, Else Teige og John Grimsby 

Asker kirkelige fellesråd har behov for å innføre nytt lønns- og personalsystem. Se sak 
004/22. Dette henger sammen med behovet for å utvikle intern økonomistyring og personal- 
og lønnsystemer.  

For å styrke økonomi- og personaltjenester til menigheter og enheter foreslår fellesrådets 
arbeidsutvalg å opprette ny 100 % fast stilling som rådgiver i Økonomisjefens stab. Stillingen 
blir foreslått finansiert innenfor eksisterende budsjettramme og bruk av disposisjonsfond.  

Bakgrunn 

AKF vedtok i sak 004/22 driftsbudsjett for 2022 med et regnskapsmessig resultat i null. 
Enkelte forutsetninger for budsjettet har endret seg siden det ble vedtatt 19.1:  

• Redusert inflator i Asker kommune fra 3,2 til 2,5 % medfører et tap på 0,4 mill. i
forhold til budsjett, samtidig som lønnsoppgjøret for 2022 tyder på å kunne bli et
kostbart oppgjør for arbeidsgiver.

• Økte strømutgifter førte i 2021 på et merforbruk i forhold til budsjett på 1,2 mill. kroner.
De høye strømprisene kan komme til å fortsette i 2022. Det er gitt signaler fra Asker
kommune om at kompensasjon for økte strømutgifter vil bli vurdert i kommunens
første budsjettregulering.

• Det skjer samtidig besparelser. I tråd med forutsetningen for utvidelse av stillinger som
daglige ledere og ambullerende vaktmester (Sak 22/2021), har AKF Fellestjenester i
år kuttet 0,6 årsverk. Dette skjer ved naturlig avgang.

Nytt lønns- og personalsystem 

Kirkesjefen redegjorde i i sak 004/22 også for at Asker kirkelige fellesråd i 2022 må 
implementere nytt lønns- og personalsystem, fordi det det gamle lønnssystemet er utdatert 
og etter 2022 ikke vil bli vedlikeholdt fra leverandørens side. 

Fellesrådets administrasjon har begrenset kapasitet til å etablere det nye lønns- og 
personalssystemet, og samarbeider derfor med Kirkerådets fagpersoner og andre eksterne 
ressurser for gjennomføring. Økonomisjef Else Teige har imidlertid relevant 
systemkompetanse, og den foreslåtte stillingen vil blant annet kunne avlaste henne for 
driftsoppgaver, slik at hun kan lede anskaffelsen og bidra til andre viktige utviklingsoppgaver. 

Bidrag til menighetene og enhetene 

Asker kirkelige fellesnemnd hadde ved etablering av bemanningsplaner for det nye 
fellesrådet at flest mulig ressurser skulle ut i menighetene og det utadrettede arbeidet. 
Fellesrådet har fulgt opp denne intensjonen ved å etablere flere nye utadrettede stillinger i 
menighetene i 2020 og 2021, først og fremst diakoner og daglige ledere.  
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Administrasjonen opplever samtidig økt arbeidsmengde med økende behov for proaktiv og 
utadrettet ledelse og mer støtte til menigheter og enheter. Dette fører til manglende kapasitet 
til systemutvikling, forenklingsarbeid og til å følge opp og genere tilskudd.  

Styrket kompetanse og kapasitet 

Fellesrådets arbeidsutvalg foreslår derfor grep for å sikre tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse til anskaffelser, leveranser, tilskuddssøknader og tilskuddsforvaltning. 
Opprettelse av ny fast 100 % stilling som Rådgiver økonomi i Økonomisjefens stab vil bidra til 
at både økonomissjef, personalsjef og kirkesjef vil få økt kapasitet til strategisk 
utviklingsarbeid og ledelse. Dette vil ha stor betydning for fellesrådets økonomi ved å frigjøre 
ressurser til å implementere nytt lønnssystem og proaktivt bidra til både å øke tilskudd, 
redusere kostnader og følge opp daglige ledere menigheter og fellesrådets enheter. 

Den nye stillingen vil ha krav til høyskoleutdanning innen økonomi- og regnskap, samt 
erfaring fra alle deler av økonomiarbeidet: budsjett, regnskap, årsoppgjør, internkontroll og 
lover og forskrifter knyttet til fagområdene.  

Kirkesjefens stab har i dag 7,33 stillinger: 
• Økonomisjef
• Rådgiver økonomi
• Regnskapssekretær
• Personalsjef
• Rådgiver personal
• Rådgiver kirkebygg (permisjon, vikarer i 0,83 av den hele stillingen)
• Rådgiver fellesråd (0,33 stilling, men inngår i vikariat for rådgiver kirkebygg)

I tillegg er det engasjert i midlertid stilling 80% regnskapsmedarbeider ut 2022, samt 
engasjert en regnskapskonsulent fra Adecco på grunn av sykefravær i enheten. Ved 
opprettelse av ny, fast stilling vil behovet for slike midlertidige løsninger falle bort. Ved 
naturlig avgang vil antallet faste stillinger på et senere tidspunkt kunne bli regulert noe ned. 

Prosess 

Behovet er forankret i møtet med tillitsvalgte 16.2. Saken er deretter drøftet i AKF PSU 8.3. 
med slik uttalelse: AKF PSU gir sin tilslutning til forslaget om opprettelse av ny 100 % fast 
stilling som økonomirådgiver. AKF PSU forutsetter vedtak i Asker kirkelige fellesråd 23.3. 

Forslag til vedtak  

Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsene til orientering. 

Asker kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til arbeidsutvalgets forslag om opprettelse av ny fast 
stilling som økonomirådgiver i Kirkesjefens stab. Fellesrådet ber kirkesjefen legge inn 
kostnaden i første budsjettregulering.  
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Sak 024/22 Status fellesrådets prosjektprogram for kirkelige bygg og gravplasser  
 
Saksforberedere: Reidar Haugo, Even Frogh, Else Teige og John Grimsby (Versjon 19.3.2022) 
 
Se sak 005/22. Endringer siden forrige gjennomgang i fellesrådet 19.1. 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 Kirkens feltarbeid 
planlegger nå flyttingen fra Elvely. Foreløpig dato for offisiell åpning av Kirkens feltarbeid i 
nytt bygg er mandag 22. august.  
 
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 1.10.2022. 
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.  
 
Asker kommune har 11.3. utlyst anskaffelse av Midlertidig botilbud ved Elveplassen, med 
tilbudsfrist 4.4. 
 
Kirkens feltarbeid har etter mange år opparbeidet spesifikk kompetanse og et helhetlig tilbud 
til målgruppen. Feltarbeid ser derfor fram til anbudsprosessen og har en klar ambisjon om å 
levere det beste tilbudet for videre drift av botilbudet til rusmiddelbrukere og bostedsløse.  
 
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. Kommunedirektøren har ved behov åpnet for å forskuttere inntil 2,5 mill. fra frie 
investringsmidler avsatt i 2023.  
 
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.    
 

 
1 Avdeling for prosjekt- og utvikling (PRU) 
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Bygget har reist seg og 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. Taket er ferdigstilt, takvinduer i kirkerommet er 
reetablert og stilasene er nede. Det gjenstår noe utendørs opprydning etter at snøen er borte.  
 
Vardåsen menighet har i hovedsak opprettholdt vanlig drift i byggeperioden.  
 
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. Det har vært en 
utmerket dialog mellom alle partene i prosessen. 
 
Ansatte har i prosessen stilt spørsmål ved kirkens inneklima. Etter at prosjektet nå 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, har foreslått 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. Kirkesjefen har 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).  
 
Vardåsen kirkes urnelund vil bli etablert i 2023/2024, med tilhørende driftsbygg med samme 
fasade og overflate som kirken. Kirkesjefen har derfor 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.  
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e. Asker kirke 

Prosjektplanen for 2022 inneholder nytt innvendig toalett, ny trapp fra galleri og rengjøring og 
reparasjon av innvendig murvegg mot nord. Prosjektet er inkludert søknadsomkostninger 
administrasjon er foreløpig kostnadsberegnet til 2,6 mill. kroner. Toalettet i prestesakrisitiet vil 
bli utbedret samtidig. 

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. Forslaget fått tilslutning fra Asker 
menighetsråd, og søknad er 11.3.2022 sendt Asker kommune og Riksantikvaren for endelig 
godkjenning.  

Det er i 2022-2023 også planlagt rengjøring og etterisolasjon av kirkens loft, innvendig rens 
og restaurering av vegger, vinduer og himling, med en foreløpig samlet kostnadsramme på 
1,75 mill. kroner. Det vil bli søkt Riksantikvaren om støtte til konservering av himling i kor. Det 
vil tilsvarende bli søkt Kulturrom om tilskudd til scenisk belysning av koret. 

f. Kongsdelene kirke 

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

Prosjektet er estimert til 1,5 mill. kroner, og ble påbegynt i november 2021. Reparasjon av 
råteskader og omlegging av utvendig tak er gjort med delvis gjenbruk av original takstein og i 
forståelse med Riksantikvaren. Arbeidet er fullført og stillasene ble tatt ned i mars 2022. Det 
gjenstår noe drenering av grunnen for å lede vann fra nedløpene bort fra grunnmur. 

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  
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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 
spørsmål om en slik glasstekking ville kunne fungere som en langsiktig løsning uten framtidig 
vanninntrengning og dannelse av kondens.   
 
Det ble i uke 2 oppdaget ny vanninntrengning i Teglen, denne gangen på Broen og i 
Kultursalen. Det er ikke kommet meldinger om ny vanninntrengning og det er uklart hvor 
vannet kom fra. 
 
Asker kommune opparbeider for tiden området rundt Teglen, og legger blant annet om 
atkomst og parkering for kirken. 
 
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. 
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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. 
 
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. Tilskudd til rehabilitering av kirkebygg 
 
Se AKF 42/21. For 2022 har Asker kommune bevilget slike tilskudd til kirkelige 
invensteringer: 
  
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 ble i sin helhet vedtatt av Asker kommunestyre 14.12.2021.  

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. 

I 2022 utgjør tilskudd fra Riksantikvaren 2,3 mill. kroner til de to middelalderkirkene.  

Kulturrom og Sparebankstiftelsen er søkt om 1 mill. kroner til Hurum middelalderkirke og 
kirkestue. Stiftelsen UNI er søkt om 2 mill. til Kunstnerkirken i Holmsbu. Fellesrådet venter 
fortsatt på svar på disse søknadene. 
 

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

Middelalderkirkene Hurum (1100-tallet) 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.  
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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. Alle prosjektprogrammene 
jevnlig revidert, msenest i mars 2022. 
 
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. 

Ragnhild Male Hartviksen (Ap) er Stortingets saksordfører for nye tilskuddsordninger til 
kirkebygg. Hun kom 28.2. på befaring til Holmsbu, Hurum og Røyken kirker for å se på 
kompetanse og utvikling knyttet til rehabilitering av kirkebygg. Direktør i avdeling for 
kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA, Randi Moskvil Letmolie deltok også, sammen med 
lokale politikere og representanter for lokale menighetsråd og venneforeninger.  

Vårt Land publiserer nå i mars et stort oppslag om Kunstnerkirken i Holmsbu. 
 

l. Rammetilskudd fra Asker kommune til kirkelige investeringer 

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 4,7 mill. kroner, mot et planlagt forbruk 
på 5,2 mill. kroner.  

Rammen for forslaget til bruk av frie investeringsmidler for 2022 (ikke øremerkede tilskudd) 
er på 9,9 mill. kroner. Kommunale tilskudd utgjør 6 mill. I tillegg har fellesrådet 1,2 mill. 
overført fra foregående år som øremerkede disposisjonsfond.  

Kommunedirektøren vil i første budsjettregulering innarbeide mulighet for at fellesrådet kan 
benytte 1 mill. av investeringsmidler til drift og vedlikehold. Det gir fellesrådet større 
fleksibilitet og sikrer videre finansiering av prosjektet Kirkevakten og forebyggende 
vedlikehold. Se bokstavpunkt m. om vedlikehold. 

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 samtykket til at fellesrådet ved behov kan forskuttere 
inntil 2,5 mill. i avsatte investeringsmidler for 2023. 
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m. Vedlikehold - fortløpende og forebyggende 

Se AKF 009/21. 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 har Asker kirkelige fellesråd i 2021-2022 laget 
en beskrivelse av 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 i 
2021 var avvik knyttet til brann- og lynvern, slik som hulrom i grunnmur og fuglereir under 
takskjegg. De vanligste avvikene er fortsatt takstein som ugjør seg. Allerede i 2020 fikk vi 
imidlertid rettet mye både på takstein og utbedret mange avløp.  
 
Rådgiver Marte Fjøse har ansvaret for Kirkevakten. I hennes fødselspermisjon i 2022 tre 
ambulerende vaktmester Reidar Haugo og rådgiver Hildegunn Opstad inn i hennes sted. 
 
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. 
  
Riksantikvaren har i prosjektperioden 2020-2021 dekket kostnaden på 0,7 mill. kroner per år. 
Fra 2022 må Asker kirkelige fellesråd selv dekke kostnaden til Kirkevakten og deler av 
stillingen som Rådgiver kirkebygg.  
 
Over driftsbudsjettet for 2021 har fellesrådet bokført 2,2 mill. kroner brukt til vedlikehold, mot 
et budsjett på 2,8 mill.  
 
Rammen for forslaget til fellesrådets driftsbudsjett for vedlikehold i 2022 er foreløpig på 3,5 
mill, medregnet avsetning av ubrukte midler fra tidligere år. Se sak også AKF 004/22. 
Allerede planlagt vedlikehold 2 er beregnet til 2,4 mill, hvilket gir 1,1 mill. til diposisjon for 
fortløpende vedlikehold og som en reserve for de store investeringsprosjektene. 
 
n. 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, 

 
2 Inkludert kostnad til prosjektet Kirkevakten 
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økonomi og miljø kan det bli aktuelt å foreta enkelte justeringer i den opprinnelige 
mulighetsstudien fra Terje Grønmo arkitekter.  

Det er i 2021/2022 hyppige 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 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.  

o. 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. 

Kirkesjefen har bedt Terje Grønmo arkitekter utvikle et forslag til nytt gjerde og støyskjerm 
innenfor en kostnadsramme på 2 mill. kroner. 

 
p. Kommuneplanens arealdel - gravplasser  

Se AKF 025/22.  
 

q. Krematorium i Asker 

Se AKF 025/22. Kirkesjefen har blant annet i vedlegg til kommuneplanens arealsdel foreslått 
å utrede eventuelt behov for å etablere eget krematorium i Asker. Asker kommune vil i løpet 
av 2022 fremme en politisk sak om å utrede behov for å bygge krematorium i Asker. 

 
Forslag til vedtak 

Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsene til orientering.  
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Sak 25/2022 Høringsinnspill til kommuneplanens arealdel - gravplasser 
 
 
Asker kommune rullerer i 2021 kommuneplanens arealdel. Planen har eget vedlegg om 
gravplasser med fellesrådets innspill som gravplassmyndighet i Asker.  

Forslag til kommuneplanens arealdel var til 1. gangs behandling 8.2.2022. Se Gi ditt innspill 
til Kommuneplanens arealdel innen 13.mai | Asker kommune. Høst/vinter 2022 skal 
arealdelen 2. gangsbehandles og vedtas av kommunestyret. 

I forslaget som blir lagt ut på høring er areal avsatt til framtidig gravplass på Åstad gård 
(Holmen sokn) foreslått tilbakeført til LNF (landbruk) GBRN 35/1. I stedet er deler av arealet 
nordøst for Billingstadveien foreslått avsatt til framtidig gravplass, foreløpig benevnt som 
urnelund. Det samlede arealet avsatt til gravplass er foreslått redusert. I sin langtidsplan har 
Asker kommune avsatt 33 mill. kroner hvert år i 2027-2029 til ny gravplass på Åstad gård.  

Asker kikelige fellesråd har i innspill til arealplanens vedlegg om gravplasser i Asker pekt på 
sammenhengen mellom muligheten for eventuell utvidelse av Asker kirkegård og areal for ny 
gravplass på Åstad. Utvidelse av Asker kirkegård mot nord er imidlertid ikke nevnt i forslaget 
til arealplan som nå er lagt ut på høring. 

Det er i forslaget foreslått å avsette areal på Morbergtoppen GBRN 241/1 til såkalt urne- og 
minnelund. 
 
Kirkesjefen har blant annet i vedlegg til kommuneplanens arealsdel foreslått å utrede 
eventuelt behov for å etablere eget krematorium i Asker. Asker kommune vil i løpet av 2022 
fremme en politisk sak om å utrede behov for å bygge krematorium i Asker. 
 
Fellesrådets høringsinnspill kan inneholde vurderinger og synspunkt knyttet til 
 

• Forholdet mellom planlegging av gravplasser for henholdsvis kiste- og urnegraver 
• Utvidelse av Asker kirkegård 
• Forslag om framtidig gravplass på Åstad gård 
• Forslag om framtidig gravplass på Morbærtoppen 
• Utrede behov for krematorium i Asker 

 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd ber arbeidsutvalget utarbeide forslag til høringsuttalelse og forankre 
dette på e-post hos fellesrådets medlemmer før innsendelse innen frist 13.5. 
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https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan-2020---2032/kommuneplanens-arealdel/
https://www.asker.kommune.no/contentassets/6fbcdcf0dac14102982b8231f62e8c52/kommuneplanens-arealdel/vedlegg-5-gravplasser.pdf
https://www.asker.kommune.no/aktuelt/gi-ditt-innspill-til-kommuneplanens-arealdel-innen-13.mai/
https://www.asker.kommune.no/aktuelt/gi-ditt-innspill-til-kommuneplanens-arealdel-innen-13.mai/


 

 

Sak 26/2022 Vedlikehold og frie investeringsmidler 2022: tiltak og budsjett 
 
 
Fellesrådet fører samlet oversikt og skyggeregnskap over samlede tiltak, budsjett og 
regnskap knyttet til vedlikehold og ikke-øremerkede investeringer i kirkelige bygg.  
 
Menighetsråd og eiendomsutvalg melder inn behov i tillegg til de avvik som blir avdekket 
gjennom Kirkevakten eller på andre måter. Bygningsutvalget gjennomgår i alle møter 
innmeldte tiltak og uttaler seg om prioriteringer. Dette er levende dokumenter som endrer seg 
ut fra innmeldte behov og samlede budsjettrammer. 
 
Se vedlegg – henholdsvis oversikt over vedlikehold og investeringer. 
 
Vedikehold - tiltak 
 
Over driftsbudsjettet for 2021 har fellesrådet bokført 2,2 mill. kroner brukt til vedlikehold, mot 
et budsjett på 2,8 mill.  
 
Rammen for forslaget til fellesrådets driftsbudsjett for vedlikehold i 2022 er foreløpig på 3,5 
mill, medregnet avsetning av ubrukte midler fra tidligere år. Se sak også AKF 004/22. 
Allerede planlagt vedlikehold er beregnet til 2,4 mill 1, hvilket gir 1,1 mill. til diposisjon for 
fortløpende vedlikehold og som en reserve for de store investeringsprosjektene. 
 
Investeringer - tiltak 
 
Av frie investeringsmidler for 2021 er per 12.1. bokført 4,7 mill. kroner, mot et planlagt forbruk 
på 5,2 mill. kroner.  
 
Rammen for forslaget til bruk av frie investeringsmidler for 2022 (ikke øremerkede tilskudd) 
er på 9,9 mill. kroner. Kommunale tilskudd utgjør 6 mill. I tillegg har fellesrådet 1,2 mill. 
overført fra foregående år som øremerkede disposisjonsfond.  
 
Kommunedirektøren vil i første budsjettregulering innarbeide mulighet for at fellesrådet kan 
benytte 1 mill. av investeringsmidler til drift og vedlikehold. Det gir større fleksibilitet og sikrer 
videre finansiering av prosjektet Kirkevakten og forebyggende vedlikehold. 
 
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 samtykket til at fellesrådet ved behov kan forskuttere 
inntil 2,5 mill. i avsatte investeringsmidler for 2023. 
 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsene til orientering og gir sin tilslutning til foreløpige 
tiltaksplaner for 2022. 

 
1 Inkludert kostnad til prosjektet Kirkevakten 
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Asker kirkelige fellesråd
Vedlikehold - tall i 1000 kroner

19.03.2022
Bokført Avvik Kommentarer

Prosjekt 2021 2021 2021 2022 Senere Total
Asker 504 0 504 230 0 734
Forberede reparasjon av innvendig mur og retusjere tak i kor 96 -4 100 100 Rest tiltaksmidler fra 2020
Asker kirke: rehabilitere 6 stoler 45 -1 46 46
Rehabilitere lysekrone 0 40 40 Tilbud Alfred Berge AUG21. Godkjent.
Asker kirke: kontroll av fasadelys 55 0 55 55
Barnas katedral: Utestikk 12 0 12 12
Asker gravkapell: utbedre toaletter 0 0 Avvente til hovedprosjekt Asker gravkapell
Asker kirkegård: trefelling og trepleie 92 2 90 90 180
Asker kirkegård: sikre mot steinsprang fra mur 39 -1 40 40 Utført
Etablere lader for  el-bil 21 0 21 21
Diverse 144 4 140 100 240 Fortløpende vedlikehold
Filtvet 126 -85 211 90 600 901
Male kirkerom innvendig 0 600 600
Vannbrett vindu mot øst, listverk store vinduer mot sør 0 0
Ferdigstille male toalettene i bårehus, liste langs gulv 0 10 10
Reparere skadet list og eventuell råte i tårn 0 0 Haandverkerne. Økt diversepost. 
Overføre bilde til sidekapell 0 0 Foreløpig ikke godkjent. Pristilbud 86
Overføre lyd til sidekapell -33 33 33 Utført
Ny belysning og stoler i sakristiene 0 40 40 Takk og vegglamper
Male panel i tårn (K) -20 20 20 Utføre på inspeksjonsrunde vår 2021
Rette 4 avvik el-tilsyn 4 -16 20 20 Driftssjef følger opp
Trepleie og trefelling ved steinmur 25 0 25 25 Utført
Ferdigstille parkeringsplass 73 0 73 73 Utført
Diverse 24 -16 40 40 80 Fortløpende vedlikehold
Heggedal 127 -76 203 40 0 243
Inspisere og forebygge sopputbrudd 10 -2 12 12 Godkjent
Reparere kantstein 16 -9 25 25 Pristilbud fra Eiken. Utført. 
Trepleie 16 -18 34 34 20-34, prisitlbud fra Norsk trepleie 
Vedlikehold puter 0 0 Forespurt pris fra Gabrielsen og Bjørnos 
Tette hull i asfalt adkomstvei -10 10 10 Dialog med AK.
Nytt bæregrunnlag og ny asfalt atkomstvei 0 0 Dialog med AK
Enhet for lysstyring 0 0 Kostnad 50. Foreløpig ikke godkjent
Skilt ved parkering 13 0 13 13
Reparasjon av hoveddør og sakristi 0 0 Status?
Reparere tårnluker -20 20 20 Utført av Haandverkerne 
Utbedre varmtvannsanlegg 49 0 49 49
Diverse 23 -17 40 40 80 Fortløpende vedlikehold
Holmen 55 -24 79 143 0 222
Lydanlegg 0 35 35 Menighetssal. Godkjent
Gjennomgang av lyd i kirke og menighetssal inkl. teleslynge 0 0 Til utredning
Utebelysning Holmen barnehage 9 0 9 9 Utført av Vettre
Beplantning, trepleie 0 18 18
Asfaltere parkeringsplass 0 0 Dialog med AK om forslag til ny reguleringsplan
Utbedre nedløp kontorbygg (K) -20 20 20 Godkjent
Løs puss i fasade kontorbygg (K) -10 10 10 Avventer
Rehabilitere ringeautomatikk 0 50 50
Diverse 46 6 40 40 80 Fortløpende vedlikehold
Holmsbu 8 -72 80 58 0 138
Gravkapell: sprekker i mur 0 0 Venneforeningen
Belysning minnelund 0 0 Tilbud fra Halvor Næss lysdesign. Hovedprosjekt?
Flytte jordvoll, skave av jord nordside og bakside gravkapell 0 0 Venneforeningen
Sikre avløp dreneringsrør 0 0 AKF/Venneforeningen/AK 
Trepleie -20 20 18 38
Erstatte vindski, erstatte enkelte takstein og utbedre nedløp -20 20 20
Utvide port ved kapellet med lamper i portstolpene 0 0 Se i sammenheng med hovedprosjekt
Strøm- og vannledning til kapell og minnelund 0 0 Se i sammenheng med hovedprosjekt
Diverse 8 -32 40 40 80 Fortløpende vedlikehold
Hurum               117 -8 125 78 0 203
Oppbevare gammel alterbibel og messehakel 0 20 20 Glasskasse lignende i Røyken kirke. Kostnad?
Fjerne gammel hekk og plante ny 87 2 85 85 Utført, Norsk trepleie
Trepleie 0 18 18
Etablere nye avfallsbeholdere og erstatte gammel kontainer 0 0 Driftssjef
Nye tepper i kirken 0 0 (Ledaal teppeveveri) Etter fullført rehabilitering.
Diverse 29 -11 40 40 80 Fortløpende vedlikehold
Kongsdelene  51 -43 94 54 0 148
Snøfanger over inngang 0 0 Til observasjon
Kitte vinduer (enkelte steder) 0 0
Nye tepper 0 0
Tette kjellerluke -10 10 10
Trepleie 0 14 14
Utvendig vask -10 10 10 Utført. Kirkeforeningen dekker kostnad
Reparasjon av inngangsparti 16 0 16 16
Reparere råteskader utvendig vegg og male 0 0 Utført
Ferdigstille minnelund 19 0 19 19 Utført
Diverse 17 -23 40 40 80 Fortløpende vedlikehold
Nærsnes 34 -18 52 63 0 115
Tak, takrenner og og beslag 0 0 0 Noe utført, noe gjenstår.
Ny kimehammer 0 23 23 tilbud fra Nauen, dobbeltsjekker behov for tiltak
Beplantning og trepleie 12 0 12 12
Diverse 22 -18 40 40 80 Gjerde ca. 20, Nordstrand gjerdefabrikk 
Røyken 92 -2 94 150 0 244
Trepleie 46 -8 54 90 144 Norsk trepleie
Diverse 46 6 40 60 100
Slemmestad 171 1 199 40 0 239
Frostskade samtlige nedløp (K) 5 5 5 Samlefaktura 1511507081
Utevann 5 0
Rive gjerde 0 0 Utført, med unntak av port
Trepleie 49 0 49 49 Avventer gokenning fra vegvesen for ferdigstillelse 
Slemmestad kirkegård: driftsbygg: vaske tak -10 10 10 Haandverkerne?
Slemmestad kapell: male treverk i tårn 21 -9 30 30 Bruk av fond
Slemmestad kapell: Sette endelokk, legge om et nedløp (K) 5 5 5 5 Samlefaktura 1511507081
Slemmestad kapell: utbedre setningsskader 31 5 31 31
Slemmestad kapell: utvendig vask av kapell og driftsbygg 17 5 17 17
Slemmestad kirkestue: Forsterker -12 12 12 Avility
Diverse 48 8 40 40 80
Teglen 29 -64 93 40 0 133
Mikrofon til lesepult -20 20 20 Godkjent
Teglteppe 13 0 13 13 Utført. 
Infoskjerm og Wifi -20 20 20 Utført. Delt kostnad med Asker kommune.
Diverse 16 -24 40 40 80
Vardåsen 133 -57 190 115 0 305
Vedlikehold gulv 0 40 40 Årlig vedlikehold, godkjent
Utbedre råteskadet platting på bakside 0 35 35 Gjøres etter rehab og vask av kirken 
Inneklimakontroll og renseanlegg 48 0 48 48
Styre lys i Under -23 23 23 Anmodet av VMR. Godkjent.
Kjøleanlegg - fornyelse av rør 0 0
Brannalarmanlegg - utbedring 47 0 47 47
Gulvdørlukkere hoveddør -32 32 32 Utført
Diverse 38 -2 40 40 80
Østenstad 213 -73 255 80 0 335
Frostskader nedløp (K) 10 10 10 10 Samlefaktura 1511507081
Utskiftning av to vinduer 41 -40 40 40 utføres av Asker glassmesterforretning 
Trepleie 36 -44 80 80 Norsk trepleie
Gangvei til hovedinngang for funksjonshemmede 0 0 Foreløpig ikke godkjent
Varmestyring og ENØK 0 0 Se e-post fra J.D. 9.1.2020
Varmekabel takrenne 20 0 20 20
Diverse 105 0 105 80 185
Åros 169 -3 182 40 0 222
Punktbelysning 59 -1 60 60 Godkjent
Belysning sakristi 0 0 ÅMR meldt 16.6.2020
Rep. lyskaster stolpe ved kirken 11 0 11 11 ÅMR: Ønske om mer utvendig belysning
Trepleie Åros kirkegård 81 0 81 81
Skifte råteskadet panel ute 0 0
Utbedre ledningsnett 0 0
Utbedre og skifte takrenner og nedløp 10 10 10 10 Samlefaktura 1511507081
Diverse, skifte vridd vindskie (K) 8 -13 20 40 60 Benkeputer, skrape og male alterring, trekk knefall
Annet 393 1 392 1 190 150 1 732
Gatekapellet, belysning og vedlikehold 7 -33 40 20 60
AKF ADM Kirkelia 5 50 0 50 40 90
Bra brukt: Gulvbelegg, strømskinner, nye låser 75 0 75 20 95
Feltarbeidet, diverse 27 0 27 20 47
Kontroll slokkemidler 0 100 100 Avtale Asker kommune
Felles for alle kirkelige eiendommer: El-anlegg og tilsyn 234 34 200 200 400
Stemming og alminnelig vedlikehold av kirkeorgel (15) 150 150 300
Kirkevakten 0 640 640

Sum totalt vedlikehold 2 222 -522 2 754 2 411 750 5 915
Frie midler fra kommune inneværende år -1 795 0 -1 795 -1 695 -1 695 -5 185
Rest frie midler fra kommune inneværende år 427 -531 959 716 -945 730
Refusjoner fra venneforeninger, forsikring osv. 0 30 -30 -30 Refusjon Venneforening Holmsbu
Bundet disposisjonsfond -428 0 -428 -428
Ubundet disposisjonsfond -1 774 0 -1 774 -1 775 -1 059 -4 607
Til disposisjon -1 775 -501 -1 273 -1 059 -2 004 -4 335
Vedlikeholdsbudsjett kan brukes til investeringer under kr. 100.000.

Estimat
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Asker kirkelige fellesråd
Investeringer - tall i 1000 kroner

09.03.2022
Bokført Avvik Kommentarer

Prosjekt 2021 2021 2021 2022 Senere Total
Asker 737 8 729 5 800 2 700 9 229
Fornyelse/Nytt lysanlegg 0 200 200 Kabelframføringer forberedt
HC WC og innvendig trapp 205 5 200 2600 2800 2021: Kostnadsberegne og søke godkjennelse
Rengjøre og sette i stand innvendig mur nordvegg 0 400 400
Foreløpig prosjektplan 2023 0 1750 1750
Oppgradere brannvarslingsanlegg 120 0 120 120
Hovedorgel: Restaurere spillebord og spilletraktur 0 250 250
Hovedorgel: Stemmebjelke og nye stemmeluker 0 100 100
Asker kapell: hovedrengjøring og hovedettersyn 200 200
Gravkapellet: rehabiltere toalett og etablere HC WC 0 0 Gravferd og gravplass
Gravkapellet klimaskall og bygge om krematoriedel 0 100 100 Mulighetsstudie
Gravkapellet: skifte kjøle- og fryseanlegg 188 0 188 188 Gravferd. Behov for å rehabilitere kjøle- og fryserom
Gravkapellet: Høyttaleranlegg 118 3 115 115 Utført
Nytt driftsbygg Asker kirkegård: inventar 0 200 200 Gravferd og gravplass.
Nytt driftsbygg Asker kirkegård: egenandel AKF 56/21 0 2500 2500
Opplegg Wifi kirke 106 0 106 106
Barnas katedral: drenere, innvendig mur og vinduer 0 100 100 200 Drenere 60, avventer behov
Filtvet 0 0 0 300 126 126
Fasadebelysning 0 126 126 Pristilbud Asker elektriske. Foreløpig ikke godkjent.
Rehabilitere sakristier: kjøkken, gulv, vegg, belysning 300 Refusjoner fra SHMR (30) og venneforening (50)
Rehabilitering av sakristidører, sette inn innvendig dør 0 0 Foreløpig ikke godkjent 
Heggedal 0 0 0 0 0 0
Utvide Heggetun 0
Holmen 120 0 120 300 0 420
Søppelhåndtering knyttet til carport kirkebuss 120 0 120 120 Godkjent under forutsetninger
Tak sidebygg - tiltak for å hindre takras 0 200 200 Tiltak under utredning, foreløpig ikke godkjent
Nye stoler 0 100 100 Anmodet HMR 2020. Godkjent
Holmsbu 221 21 200 0 840 1040
Urnelund 221 21 200 200 Godkjent. Venneforening bidrar med 107
Utbedre gjerde 0 240 240 Tilbud fra F. Stenberg, foreløpig ikke godkjent
Tilpassede gardiner 0 200 200 Etter at prosjektprogrammet er ferdigstilt 
Lysanlegg 0 0 Halvor Næss lysdesign. Søknad Kulturrom 1.9.2022.
Lydanlegg 0 400 400 Avility anslag: 400. Søknad Kulturrom 1.9.2022
Hurum   0 32 0 1400 500 1900
Driftsbygg (kirkestue): anleggsbidrag 0 1000 1000 Estimert egeninnsats MR/Venneforening: 200.  
Lyd- og lysanlegg kirke og kirkestue 0 400 200 600 Infrastruktur forberedt i hovedprosjekt. Søkt Kulturrom.
Sikre og utbedre kirkegårdsmur 0 300 300 Tilbud på 260 gitt i 2016, se KBDB 
Kongsdelene 1 320 26 1294 100 0 1394
Legge om utvendig tak, nedløp og brønntilkopling 1 070 6 1064 1064 Rest etter at 1100 er dekket av øremerket tilskudd
Forbedre varmeanlegg 0 100 100 2021: 3 benkerader
Urnelund 0 0 Utført, se vedlikehold. 
Lydanlegg 249 19 230 230 Utført. Venneforeningen overført 10.
Nærsnes 0 0 0 0 1000 1000

0 0 Meldt inn 21.8.2020
0 1000 1000 SNMR forslag. Foreløpig ikke godkjent.

Røyken 0 0 0 0 0 0
Øremerket prosjekt 0 0
Slemmestad 0 -407 407 100 2000 2607
Ventilasjon Slemmestad kirke og kirkestue 0 0 SNMR forslag. Ikke avklart
Grunnarbeid, nye heller og portstolper -207 207 207 Godkjent
A/V utstyr 0 100 100 Avventer SNMR. Bestilt 12/20.
Belysning av kirkegård 0 0 Foreløpig ikke godkjent 
Ny ytterdør Slemmestad kapell (kopi) -100 100 100 Godkjent
Gravplass gjerde, eget prosjekt øremerket investering -100 100 100 2000 2200 Under utvikling
Teglen 0 0 0 0 0 0
Eget prosjekt. Sameie med kommunen. 0 0 Sintef/Asplan Viak: 6-10 mill. kroner
Vardåsen 1 000 0 1 000 100 250 1 100
Underetasje 1 000 0 1000 1000 Eget prosjekt (1 mill. hvert år frem til tom 2021)
Omlegging av utvendig tak 0 0 Eget prosjekt 22 mill. kroner  
Reparasjon og fornyelse av fasade 0 100 100 Forberedelse
Skifte belysning i midtseksjon - 93 punkter 250 Antatt kostnad 250. Avventer tilbud.
Utvendig belysning av kirke og ny urnelund 0 0 Planlegges etter reparasjon av fasade
Østenstad 156 6 150 800 200 1190
Varmestyring (tilbud fra Bryn ventilasjon) 0 200 200 MR anmodet om 200'
Prosjekt Tett vegg m.m. (prosjektere, kvalitetssikre) 156 6 150 100 250 Multiconsult
Prosjekt Tett vegg m.m. (utføre) 0 600 600 Entreprise, stilas, diverse
Tiltak for å hindre ras fra tak over inngang barnehage 100
Skifte belysning i kirkestue og peisestue 0 140 140 ØMR: E-post L.R. 14.4.21 Foreløpig ikke godkjent
Åros 0 0 0 0 0 0

0 0
Uteanlegg 1 148 -187 1 335 1 000 0 2335

Sum total investering 4 702 -501 5 235 9 900 7 616 22 341
Kommunal bevilgning -4 000 0 -4 000 -6 000 -8 000 -18 000
Rest frie midler fra AK inneværende år 702 -533 1 235 3 900 -384 4 341
Refusjon fra venneforeninger etc. -117 0 -117 -80 -197 SHMR, Filtvet kirkes venneforening
Bundet disposisjonsfond: orgel, A/V Slemmestad -1 175 380 -1 555 -200 -350 -2 105
Frie midler fra Asker kommune fra foregående år -398 0 -398 -988 2 632 1 898
Til disposisjon -988 -153 -835 2 632 1 898 3 936
Investeringsmidler kan ikke brukes til drift. Alle investeringer skal være over kr. 100.000 og leve i 3 år eller mer.

Estimat

Sanitærforhold, ventilasjon og oppvarming
Sikre uteareal mot skråning i sør
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Sak 027/2022 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. Referat fra AKF BU 1.3.
f. Referat fra AKF PSU 8.3.
g. Dialogmøte med Utvalg for medborgerskap 24.3.
h. Styringsgruppe for kirkesaker – felles møte med AK Samfunnstjenester og AK

Medborgerskap 30.3:

1. Gjennomgang av prosjekter og regnskapsmessige prognoser:
i. Askerholmen
ii. Omlegging av tak Vardåsen kirke (regulering av inneklima)
iii. Driftsbygg Asker kirkegård

2. Status for Vardåsen kirkes urnelund
3. Status Teglen – tvistemål og ny vanninntrengning?
4. Kirken orienterer om prosjekter:

i. Asker kirke
ii. Holmsbu kirke (byggesøknad til Asker kommune om servicebygg)
iii. Hurum middelalderkirke
iv. Kongsdelene kirke
v. Røyken middelalderkirke

5. Avløpsprosjekt Røyken kirkested
6. Kommuneplanens arealdel – status for ny gravplass på Åstad gård, avsette areal til urne- og minnelund

på Morbærtoppen, mulig utvidelse av Asker kirkegård
7. Frivillighetens år 2022 – kirkelig frivillighet og frivillighetsledelse. Presentasjon i Asker kommunestyre 8.

mars.
8. Status kirkens anmodning om kompensasjon for 1,2 mill. kroner i økte strømutgifter i 2022.
9. Endret deflator fra 3,2 til 2,5 % i kommunedirektørens tilleggsinnstilling – konsekvenser for fellesrådets

budsjett: reduksjon på 0,4 mill. kroner
10. Forventninger til årets lønnsoppgjør – kostnadsrammer og streikefare

i. Status kompensasjon for økte strømkostnader
j. Folkemøte om stedsutvikling på Klokkarstua 19.4. – Hurum middelalderkirke og kirkestue
k. Åpen kulturkirke i Holmsbu 2022. Se vedlegg.
l. […]

.
Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsene til orientering. 
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Kunstforestillinger 
HOLMSBU KIRKE

Sommer 2022

Håkon Kornstad
Wolfgang Plagge - familieforestilling

Stian Carstensen
Steinar Raknes
Jie Zhang og Catharina Chen

10. juli
24. juli
31. juli  

  7. august
28. august

Arrangør 
Søndre Hurum Menighetsråd

Sommeren 2021

 11. JULI: KNUT REIERSRUD
 18. JULI: UNO A. VESJE
 25. JULI: RAGNAR BLICHFELDT HAUG
 1. AUGUST: WOLFGANG PLAGGE
 8. AUGUST: FREDRIK HØYER
 15. AUGUST: HELGA SAMSET

Kunstnerkirken i Holmsbu
ÅPEN KIRKE MED OMVISNING OG ARTISTER

Alle arr. starter kl.15 - Kirken åpner kl.14 - Billetter selges på Tikkio.com - kr150

Kunstnerkirken i Holmsbu
Sommeren 2021

 11. JULI: KNUT REIERSRUD
 18. JULI: UNO VESJE
 25. JULI: RAGNAR BLICHFELDT HAUG
 1. AUGUST: WOLFGANG PLAGGE
 8. AUGUST: FREDRIK HØYER
 15. AUGUST: HELGA SAMSET

KUNSTOMVISNING MED FRANK TANGEN OG ARTISTER

Arrangør:
Søndre Hurum Menighet

Medarrangør:
Asker Kirkelige Fellesråd

Asker Kulturråd

Alle arrangementer starter klokken 14.00. Kirken åpner 13.00.  Plassreservasjon kroner 50,- selges fra 1.juni på Tikkio.com

Kunstforestillingene
er et samarbeid mellom
Frank Tangen og 
artistene
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Sak 028/2022 Eventuelt 
 

Ingen saker forhåndsmeldt. 
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