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AKF Saksliste  
 
Møtet blir innledet med Ord for dagen 
 
Sak 068/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 069/22 Godkjenning av protokoll fra møte 31.8.  

Sak 070/22 Regnskap per 31.8 og regulert budsjett 2022 

Sak 071/22 Status rehabilitering og vedlikehold av kirkelige bygg 

Sak 072/22 Orienteringer fra Kirkemøtet 2022: kirkelig organisering 

Sak 073/22 Kirkevalg 2023 – overordnede perspektiver og milepælsplan 

Sak 074/22 Konfirmasjonsarbeid i Asker – utfordringsbilde, mulighetsrom og synergier   

Sak 075/22 Møteplan 2023 

Sak 076/22 Andre orienteringssaker 
 

Sak 077/22 Eventuelt  
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Sak 068/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Se vedlagte saksliste. 
 
Forslag til vedtak  
 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste. 
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Sak 069/2022 Godkjenning av protokoll 
 
Forslag til protokoll for Asker kirkelige fellesråds møte 31.8.2022 er publisert på Asker 
kirkelige fellesråds nettside. 
 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner møtebok for 31.8.2022. 
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Sak 071/2022 Status fellesrådets prosjektprogram for kirkelige bygg og gravplasser  
 
Saksforberedere: Reidar Haugo, Even Frogh, Else Teige og John Grimsby (Versjon 19.9.2022) 
 
Endringer siden forrige gjennomgang i fellesrådet 14.5. (AKF 043/22) er uthevet i blå skrift.  
 
a. Nytt bygg for Kirkens feltarbeid i Asker – varmestue og botilbud 
 
Bygget er ferdigstilt og tatt i bruk. 
 
b. Ny driftsbygning Asker kirkegård 
 
Bygget er ferdigstilt og tatt i bruk. Se sak 043/22. 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 32,2 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 ble i Styringsgruppe for 
kirkesaker 6.6.2022 opplyst at det foreløpige budsjettregnskap viser en samlet kostnad på 
36,7 mill.  
 
Merforbruket på 4,5 mill. er foreløpig udekket, men et mindreforbruk på prosjektet Tett tak i 
Vardåsen vil kunne dekke opp for inntil 3,5 mill.  
 
c. Nytt utvendig tak Vardåsen kirke  
 
Prosjektet er ferdigstilt, med 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. Regnskapet viser et mindreforbruk 
på 3,5 mill. kroner, og prosjektet har dermed på alle måter vært meget vellykket. 
 
Asker kommune sikrer at ventilasjon og varmestyring blir justert. Ansatte har i prosessen stilt 
spørsmål ved kirkens inneklima. Asker kommune har 15.9. formidlet at de siste prøvene av 
luftkvaliteten etter omgjøringen er mottatt, og at det kan synes som om det er behov for tiltak 
enkelt steder i kirkebygget. Dette vil bli fulgt opp mot Asker kommune. 
 
Asker kommune har avviklet leieforholdet av Under til koronaklinikk, og i henhold til avtale 
tilbakestilt lokalene på en tilfredsstillende måte.  
 
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, og i den  
hvitaktige pussen utgjør opprinnelig steinens egenfarge en del av den lyse overflaten. Denne 
framstår i dag som skitten. 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. 
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Multiconsult har i april 2022 levert en betenkning knyttet til spekking og slemming, med  
spesiell lagt vekt på behovet for dyp utkrassing av eksisterende fulemørtel og en forbedret 
overflatebehandling. 
 
Testflater med utprøving av ulik overflatebehandling blir oppført høsten 2022, slik at det er 
mulig å observere over 1-2 år hvordan disse arter seg. Det vil bli benyttet henholdsvis ren 
silikatmaling og maling med tilsettinger som vil være mer vannavisende. Denne utprøvingen 
er også viktig med tanke på driftsbygget til ny urnelund vil bli oppført i samme materiale og 
med samme overfalte som kirkebygget. 
 
e. Asker kirke 

Prosjektplanen for 2022 inneholder nytt HC WC. Omgjøringen skjer i uke 39-42. Ny nedgang 
fra galleriet til kirkeskipet er tatt ut av planen, fordi dette ikke er nødvendig for å opprettholde 
tilfredsstillende brannsikerhet iht. prosjektets brannrapport. 

Toalettet i prestesakrisitiet vil bli utbedret samtidig. 

Det er i 2023 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.  

Belysningsplan er utarbeidet for oversendelse til AMR. Det vil i 2023 bli søkt Kulturrom om 
tilskudd til scenisk belysning av koret.  

f. Holmen kirke  

Det er tidvis rasfare fra sidebygget over Holmentoppen barnehages inngang. Problemet blir 
håndtert ved bruk av annen inngang i perioder med rasfare.  

Multiconsult er involvert i å utrede løsningsforslag, enten ved å ettermontere snøfangere eller 
legge om utvendig tak med snøfangere. 

g. Kongsdelene kirke 

Omlegging av utvendig tak er ferdigstilt innenfor budsjett på 1,5 mill. kroner. 

h. Teglen – vanninntrengning  

Se AKF 86/20 og 49/21.  

Verken kommunen eller kirkelig fellesråd har foreløpig tatt endelig stilling til utbedring av 
vanninntrengningen og skadene på Teglen. Skaden har sannsynligvis 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.  

Asker kommune og Asker kirkelige fellesråd har ut fra samlede vurderinger ønsket det 
opprinnelig uttrykket, men med forbedrede tekniske løsninger. Kommunen har satt av 15 mill. 
kroner i 2023 til omgjøringen, uavhengig av utfall av søksmålet mot prosjekterende (se 
nedenfor bokstavpunkt h) 
 
Asker kommune har ferdigstilt Kirkeparken og uteområdet rundt Teglen. Dette ble markert 
med ved at ordføreren klippet snoren 14.9. 
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i. 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.  
 
Leder i sameiestyret i Teglen Åge Rasmussen vil i fellesrådets møte 28.9. redegjøre fra 
hovedforhandlingen i tingsretten. 
 
j. 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. 
Kirkesjefen har imidlertid anmodet Asker kommune om å se opprinnelig udekket investering i 
sammenheng med oppgjør for salg av Vestbygda skole. Se AKF 061/22. 
 
k. Østenstad kirke 
 
Deler av fasade mot øst blir høsten 2022 utbedret med nye beslag for å hindre inntrengning 
av regnvann og lufting for å motvirke dannelse av kondens. Rassikring over inngang til 
barnehage vil bli søkt løst samtidig. 
 
l. Tilskudd til rehabilitering av kirkebygg 
 
Se AKF 42/21. For 2022 har Asker kommune bevilget tilskudd til kirkelige investeringer i tråd 
med fellesrådets forslag. I tabellen nedenfor også ført opp med fellesrådets forslag til 
kommunalt investeringsbudsjett til kirkelige formål i 2023 og 2024. Alle tall i millioner kroner: 
 
 2022 2023 (forslag) 2024 (forslag) 
Røyken middelalderkirke 5,2 2,3  1,0 
Røyken kirkested – vann og avløp 6,0 0 0 
Hurum middelalderkirke 7,0 9,6 (5,6) 2,4 
Kunstnerkirken i Holmsbu 3,0 3,0 4,8 (0) 
Frie investeringsmidler 5,0 7,0 7,0 
Gravferd og gravplass 1,0 3,0 3,0 

 

Forslaget til investeringsbudsjett for 2023 med innspill til HP 2023-2026 er sendt Asker 
kommune etter vedtak i fellesrådets møte 20.4.2022 – sak 034/22. Det ble senest i 
Styringsgruppe for kirkesaker 6.9.2022 bekreftet at kommunedirektøren i forslag til HP 2023-
2026 har tatt hensyn til fellesrådets anmodning om økt tilskudd til Hurum middelalderkirke 
med 4,0 mill. i 2023 og Kunstnerkirken i Holmsbu med 4,8 mill. i 2024. 
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I tillegg til kommunale tilskudd 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 har 31.8.2022 innvilget søknad om 0,5 mill. til Kunstnerkirken i 
Holmsbu. 

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

Se egen presentasjon i fellesrådets møte 28.9. 
 
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.  
 
Alle tre kirkebyggene har egne prosjektprogram for 2021-2024. Disse fulgte som vedlegg til 
AKF 042/21. Etappene i rehabiliteringen er lagt opp i forståelse med Riksantikvaren, og ut fra 
mest mulig hensiktsmessige og kostnadseffektive rekkefølger. Alle prosjektprogrammene blir 
fortløpende revidert, senest 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. 
 

n. 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.  

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 2024 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 dekke de fleste investeringsbehov 
knyttet til kirkelige bygg i Asker, og at behovet for særskilte tilskudd blir tilsvarende mindre.  

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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o. Vedlikehold - fortløpende og forebyggende 

Se AKF 042/22. Asker kirkelige fellesråd samarbeider med Riksantikvaren og KA 
Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter 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 2020-2022 arbeidet 
med å beskrive hvordan norske kirkeeiere kan anskaffe og drifte avtaler om tilsyn og 
forebyggende vedlikehold av kirkelige bygg. Den ferdige matrisen ble oversendt 
Riksantikvaren og KA 4.4.2022.   
 
p. Vardåsen urnelund 

Se AKF 20/19. Asker kommune har vedtatt å bygge ny urnelund ved Vardåsen kirke. 
Urnelunden er planlagt ferdigstilt i 2024, 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.  

Asplan Viak leder prosjekteringen med fortløpende status- og avklaringsmøter med fellesråd 
og kommune.  

Det er hyppige møter med Asplan Viak, arkitekt Terje Grønmo, Asker kommune og Asker 
kirkelige fellesråd. Asplan Viak arbeider nå med å detaljprosjektere 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.  

q. 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. Kirkesjefen vil av kostnadsmessige årsaker ta 
initiativ til et langt enklere gjerde av tre, som i mindre grad vil fungere som støyskjerm.  

Tidligere innsamlede midler og tilskudd fra Røyken kommune utgjør i underkant av 1 mill. 
kroner.  

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. 
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r. Kommuneplanens arealdel - gravplasser  

Asker kirkelige fellesråd er gravplassmyndighet i Asker. Fellesrådet har i henhold til sak 
035/22 levert høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel blant annet med utgangspunkt i 
arealplanens vedlegg om gravplasser. Fellesrådet la spesielt legge vekt på: 

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

 
Krematorium i Asker 

Asker kirkelige fellesråd har blant annet i vedlegg til kommuneplanens arealsdel foreslått å 
utrede eventuelt behov for å etablere eget krematorium i Asker. Kommunedirektøren vil i 
løpet av 2022 fremme en politisk sak om å utrede behov for å bygge krematorium i Asker. 

Asker kirkelige fellesråd har i høringsuttalelsen bedt Asker kommune sette av areal til nytt 
krematorium. Urnegraver er mindre arealkrevende enn kistegraver og dermed mer 
bærekraftig i forhold til bruk av dyrkbar mark. Asker er i dag avhengig av avtaler med 
krematorier i andre kommuner, og det er det er begrenset kremasjonskapasitet i regionen. 

 
Forslag til vedtak 

Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsene til orientering.  
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Sak 072/2022 Kirkemøtet 2022: Prinsippvedtak knyttet til kirkelig organisering 
 
Saksforbereder: John Grimsby 
 
Se sak AKF 064/22 Kirkerådets nye forslag til alternative modeller for kirkelig organisering. 
 
Kirkemøtet (KM) har bedt Kirkerådet (KR) om å fremme et forslag til KM om fremtidig 
arbeidsgiverorganisering og den øvrige kirkeordning. KM 21.-26. september 2022 har som 
mål å fatte prinsippvedtak om den framtidige organiseringen av Den norske kirke. Se  
kr_65_0_22_kirkelig organisering.pdf (kirken.no). 
 
Fellesrådets leder og kirkesjef vil være tilstede under Kirkemøtet i Trondheim 21.-26. 
september. Fellesrådets leder gjennom «Nettverk for fellesrådsledere». Kirkesjefen, som 
styremedlem i Norges kirkevergelag og medlem av samarbeidsgruppen for kirkevergene i 
landets størst kommuner.  
 
Det vil i møtet bli redegjort for de prinsippvedtak KM har fattet. 
 
Tre modeller i det nye forslaget 
 
KR har i sine møter 24. juni og senere 16. august vurdert tre modeller for organisering av 
arbeidsgiveransvaret for alle som jobber lokalt:  
 

1. Utgangspunkt i soknet som arbeidsgiver  
2. Utgangspunkt i rettssubjektet Den norske kirke som arbeidsgiver  
3. Videreføre både rettssubjektet Den norske kirke og soknene som arbeidsgivere, men 

samler utøvelsen av en del arbeidsgiverfunksjoner  
 
Modell 1 og 2 er kjent fra tidligere høringsprosess, mens den nye modell 3 bygger på dagens 
kirkeordning, med såkalte kompenserende tiltak. Et flertall i KR foreslår modell 3 som et en 
tilpasning av dagens kirkeordning og som kompromiss mellom de to andre modellene. 
 
KR legger la bakgrunn i høringen at det ikke er aktuelt å fremme endringer i 
bispedømmerådenes sammensetning nå 1. Fellesrådets leder og kirkesjefen vil redegjøre for 
hvilke andre eventuelle vedtak KM fattet knyttet til kirkevalg og kirkelig demokrati. 
 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsen til orientering. 

 
1 Til pkt. 10 vil Kirkesjefen bemerke at det i dag er begrenset sammenheng mellom menighetsråd, kirkelig 
fellesråd og bispedømmeråd. Soknets organer har følgelig svak representasjon i Kirkemøtet. Blant annet har 
Asker kirkelige fellesråd i sin høringsuttalelse pekt på at slik sammenheng ville styrke det kirkelige demokratiet 
og samvirket mellom de ulike rådene. 
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Sak 073/2022 Kirkevalg 2023 
Saksforberedere: Jørgen Svartvasmo og John Grimsby 
 
Se vedlagte oversikt milepæler for neste års kirkevalg. Dette foregår samtidig som 
kommunevalget 11. september. 
 
På felles møte for menighetsråd på Askertun 11. oktober vil kirkerådets leder Kristin 
Gunleiksrud Raaum blant annet innlede om neste års kirkevalg. På samme møtet blir også 
for første gang bli vist den lokalt produserte filmen om å stille til kirkevalg i Asker. 
 
Se også Kirkevalget - Den norske kirke (kirken.no) 
 
Kort om Kirkevalget 
 

• Demokratisk valg der en velger hvem som skal styre Den norske kirke de neste fire 
årene 

• Det er to valg: Henholdsvis representanter til menighetsråd (lokalt) og til 
bispedømmeråd (regionalt)/Kirkemøtet (nasjonalt) 

• På valgdagen kan du stemme i kirkevalget i nærheten av kommunevalget 
• I 2023 kan du forhåndsstemme digitalt fra 10. august til 6. september 
• Den norske kirkes medlemmer, født i 2008 eller før, har stemmerett i 2023 
• Alle medlemmer over 18 år kan stille til valg 

 
Valg av representant til nominasjonskomite for valg til Oslo bispedømmeråd 
 
Askermenighetene kan velge representant til nominasjonskomiteen for valg til Oslo 
bispedømmeråd og dermed til Kirkemøtet. Dette er menighetsrådenes mulighet til påvirke 
sammensetningen av kirkens øverste besluttende organ.  
 
Kirkerådet har bekreftet at valget av representant fra Asker kan skje i fellesrådets møte 
2.11.2022. Fellesrådets medlemmer må selv forankre sitt mandat i egne menighetsråd. En 
rådgiver i bispedømmerådet vil sende fellesrådets medlemmer e-post med mer informasjon.  
 
Denne framgangsmåten erstatter tidligere praksis med at hvert menighetsråd velger en 
representant som i eget møte velger representant til nominasjonskomiteen.  
 
 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsen til orientering.  
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Forberedelser til Kirkevalget 2023 

Kirkevalget 2023 avholdes 11. september neste år. Kirkemøtet fastsetter i september endelige regler 
for gjennomføringen av valget. Vi antar at det ikke vil bli store endringer i forhold til det forslaget som 
foreligger i saksforberedelsene til møtet. 
 
Faser og viktige milepæler 
Arbeidet med kirkevalget deles inn i fire hovedperioder. Vi har forsøkt å identifisere noen viktige 
milepæler underveis i prosessen, som viser hovedpunktene i arbeidet med kirkevalget. Fristene er per 
19. september ikke endelig fastsatt. 
 
1) Nominasjonsfasen: Høsten 2022 – 31. mars 2023 

• September: Fellesrådet produserer film for å motivere kandidater til menighetsrådsvalget 
• Høst 2022: Konstituere valgstyret i menigheten 
• Januar/februar: Nasjonale kampanjer for å rekruttere kandidater 
• Senest 1. februar (gjerne tidligere): Oppnevne nominasjonskomité, som arbeider 

gjennom nominasjonsfasen 
• Februar: Menighetsmøtet gjør vedtak om antall medlemmer i rådet 
• Februar: Valgstyret fastsetter tid og sted for gjennomføring av valg og forhåndsvalg 
• Senest mars: Kontakt med kommunen og befaring av valglokaler 

2) Valglister og grunnlagsdata: 1. april – 1. juni (også praktisk planlegging)  
• 2. mai: Frist for å godkjenne valglister. Kunngjøre valglister, valgform og supplerende 

nominasjon. 
• 15. mai: Frist for å fremme kandidater i supplerende nominasjon 
• Mai-juni: Praktisk forberedelse og bemanning av stemmelokaler 

3) Valg og mobilisering: (mars) 2. juni – 11. september 
• Juli-september: Nasjonale kampanjer for å motivere til å bruke stemmeretten 
• Senest 10. august: Kirkerådet sender ut valgkort 
• 10. august-8. september: Forhåndsstemmeperiode 

o 10. august-8. september: Digital forhåndsstemming 
o 31. august: Felles nasjonal forhåndsstemmedag 

• 11. september: Valgdagen – praktisk gjennomføring med valgting og stemmestyre 
4) Opptelling og resultat: 11. september – 31. oktober 

• 13. september: siste frist for opptelling av stemmer 
• 1.-31. oktober: konstituerende møte med nytt menighetsråd (rådet tiltrer 1. november) 
• Innen 30. november: konstituerende møte med nytt fellesråd (rådet tiltrer 1. desember) 

 
Organisering og ansvar 
Det er menighetsrådet som utgjør valgstyret soknet. Valgstyret er ansvarlig for forberedelse og 
gjennomføring av valget. Fellesrådet har utpekt en prosjektleder for Kirkevalget i Asker, som vil bidra 
til å koordinere arbeidet med kirkevalget og felles aktiviteter knyttet til valget i de ti soknene i Asker 
kirkelige fellesråd.  
 
Jørgen Svartvasmo 
Leder Fellestjenester og prosjektleder for Kirkevalget i Asker 
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Sak 074/22 Konfirmasjonsarbeid i Asker – utfordringsbilde, mulighetsrom og synergier  

Saksforberedere: John Grimsby, Øyvind Stabrun m.fl. 

Til kirkelig konfirmasjon i Asker i september i år var det påmeldt 538 konfirmanter. Det er all 
grunn til å tro at vi både har formidlet kristen kunnskap og lagt til rette for mange gode 
opplevelser i konfirmanttiden deres. Se Konfirmasjon - tidl - Den norske kirke (kirken.no). 

Se Plan for trosopplæring - Ressursbanken, Den norske kirke (kirken.no). Planen fra 2009 er 
under revisjon, men anslår i kapitel 5 et omfang på 60 timer med undervisning og minimum 8 
gudstjenester. Det er menighetsrådet som fastsetter lokal trosopplæringsplan, som deretter 
oversendes Oslo biskop for godkjennelse. I oversendelse skal plan for konfirmasjonsarbeidet 
følge som eget vedlegg. Konfirmasjonstiden varer som oftes i 6-8 måneder, avhengig av om 
konfirmasjonen er på våren eller høsten. 

I forlengelse av årets konfirmant- og leirprogram har ulike kirkelige fagfora i Asker drøftet 
hvordan menighetene kan utvikle konfirmantarbeidet videre: Hvilke mål og strategier bør 
menighetene ha for konfirmantarbeidet? 

Det samlede antallet konfirmanter i Asker er forholdsvis stabilt, med lokale variasjoner fra år 
til år – men med en svakt nedadgående trend. Se tabellen nedenfor. Den trenden som 
imidlertid er tydelig og betydelig, er antallet som gjennomgår Human Etisk forbunds kurs på 
våren. I vår hadde HEF 327 ungdommer på sine kurs i Asker. Hvordan ønsker vi møte denne 
utfordringen? 

Med dette som bakgrunn er alle kirkelige ansatte i Asker med tilknytning til 
konfirmantarbeidet invitert vi til et utvidet undervisningsforum 11.10. Undervisningsforum har 
foreslått slike samtalepunkter til møtet: 

a. Hvordan utvikle et eventuelt samarbeid om program og ressurser på tvers av
menighetene?

b. Skal vi lage en felles helgesamling en lørdag-søndag på nyåret - for ledere på neste
års sommerleirer? Mulig ressursgruppe: Ellen Sæle Hansen, Marianne Solheim, John
Grimsby m.fl.

c. Hvordan videreutvikle MILK-kurs med lokal forankring og eventuelt i samarbeid
mellom flere menigheter?

d. Hvilke eksterne ressurser kan bidra videre i konfirmantarbeidet (KFUK-KFUM, Krik
e.a.)

e. Hvordan øke den kirkelige andelen av de neste årskullene? I Asker kommer kullene
de neste tre årene å være rundt 1 300.

f. Skal vi fortsatt kun ha kirkelig konfirmasjon på høsten – eller ønsker vi å etablere
(felles) program på våren som et alternativ til humanistisk konfirmasjon i regi av
Human-Etisk forbund? Se Alt om Humanistisk konfirmasjon | Human-Etisk Forbund.
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Asker kirkelige fellesråd 
  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Medlemmer og tilhørige 62 291 62 112 61 714 60 869 60 241 57 021 
Herav tilhørige 3 442 3 495 3 504 3 261 2 929 0 
Antall dåp 463 398 430 364 378 397 
Antall kirkelige 
konfirmert 624 564 

585 611 528 
558 

Antall kirkelige vielser 102 104 97 70 40 72 
Antall kirkelige gravferder 460 486 488 491 522 525 

 
Utdrag av kirkelige årsstatistikk for 2021 
 
 

Etter møtet i utvidet Undervisningsforum 11.10. kan det bli aktuelt å oversende forslag til 
drøfting i menighetsrådene.  
 
Før det ønsker kirkesjef og prost også en første samtale i fellesrådet: Med bakgrunn i dette 
saksframlegget, hvilke utfordringer ser fellesrådet for seg at menighetsrådene særlig bør 
drøfte? 
 
Forslag til vedtak 
 
Saken legges fram for fellesrådet til første gangs drøfting uten innstilling til vedtak.  
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Sak 075/22 Møteplan for råd og utvalg 2023 - Første utkast    
 
2023 Versjon: 19.9.2022  
  
 
17.1 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

25.1. 1800 Fellesråd  

14.2. 1630 PSU AKF Kirkelia 

14.2 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

28.2. 1830 Bygningsutvalg  

1.3. 1800 Fellesråd  

11.4. 1630 PSU AKF Kirkelia 

11.4 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

19.4. 1800 Fellesråd  

2.5. 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

12.-13.5. 1800 Fellesråd Holmsbu kirke og Holmsbu badehotell 

6.6. 1630 PSU AKF Kirkelia 

6.6. 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

13.6. 1830 Bygningsutvalg  

14.6. 1800 Fellesråd  

15.8. 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

23.8. 1800 Fellesråd  

29.8. 1830 Bygningsutvalg  

11.9.  Kirkevalg  

19.9. 1630 AKF PSU AKF Kirkelia 

19.9. 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

27.9. 1800 Fellesråd  

016



- 2 - 
17.10. 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

18.10. 1800 Kurs for nye menighetsråd Teglen, Spikkestad kirke og kultursenter 

31.10. 1800 Bygningsutvalg  

1.11. 1800 Fellesråd  

21.11.  AKF PSU AKF Kirkelia 

21.11.  Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

29.11. 1800 Fellesråd – avsluttende møte Quality hotell Leangkollen? 

29.11. 1900 Fellesråd - konstituerende møte Quality hotell Leangkollen? 

29.11. 2000 Felles middag for fellesrådene Quality hotell Leangkollen? Med ledere? 

2024 JAN Seminar Nytt fellesråd? Granavolden 

 JUN Seminar Nytt fellesråd? Holmsbu 
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Sak 076/2022 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. Møtebok AKF Bygningsutvalg 6.9. 
f. Møtebok tillitsvalgte 9.9. 
g. Møtebok AKF PSU 20.9. 
h. Invitasjon til felles møte for menighetsråd 11.10. 1800 på Askertun 
i. Søksmål vanninntrengning i Teglen – oppsummering fra hovedforhandling 
j. Status kommunal budsjettprosess 2023 og HP 2023-2026 
k. Salg av Vestbygda skole – dialog med Asker kommune 
l. […] 

 
 

Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsene til orientering. 
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MØTEBOK ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSTAKERORGANISASJONENE 

 
Tid: 9.9.2022 

 Sted: Askertun, Kirkelia 

Innkalling til 
 
Yngvild Stuksrud, Creo  
Elisabeth Brøndal, Delta  
Jarle Klungrehaug,Diakonforbundet/NSF (forfall) 
Bodil Staxrud, KUFO 
Merete Fossli, Fagforbundet 
Maud Berntsen (AKF)  
John Grimsby (AKF) 

16/22 Godkjenning av innkalling 

Vedtak  

Godkjent 

17/22 Referat fra forrige møte 26.6. 
 
Vedtak  
 
Godkjent 
 

18/22 Tariffoppgjør høsten 2022 (drøfting) 
 
Partene innleder det sentrale oppgjøret 27.9, med sikte på et 
forhandlingsresultat 28.10. Det ble i forrige oppgjør avtalefestet lokal oppgjør for 
fellesrådsområdet i 2022. Frist for resultat av lokal lønnsforhandling blir fastsatt i 
sentralt oppgjør.  
 
Frontfagene avtalte i årets hovedoppgjør en samlet ramme på 3,7 % og KS Stat 
på 3,8. Anslag på overheng og glidning i fellesrådsområdet er 1,4 %.  
 
Fellesrådet vedtok i AKF 051/22 forslag til lønnspolitiske retningslinjer 
 
Vedtak 
 
Partene vedtok å følge fellesrådets forslag til kriterier for lokalt lønnsoppgjør. 
Rekkefølgen er ikke prioritert: 
 

• Ansvar 
• Kvalitative og kvantitative resultater 
• Engasjement og fornyelse 
• Likestilling mellom kjønnene 
• Beholde og rekruttere kompetent arbeidskraft 
• Sammenhengen mellom kompetanse, kompetanseutvikling og 

lønnsutvikling 
• Jevne ut eventuelle utilsiktede skjevheter i den samlede lønnsdannelsen 
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19/22 Tariffoppgjør høsten 2022 – framgangsmåte og foreløpig tidsplan 
 
Partene ble enige om slik tentativ framgangsmåte for høstens lokale 
lønnsoppgjør: 
 
• Ved første anledning: Tillitsvalgte leverer lister over organisasjonenes 

medlemmer 
• Arbeidsgiver forbereder personaloversikter over ansatte før 1.5.2022: 

Avdeling, stillingsstørrelse, lønn før sentral for handling, tillegg i sentral 
forhandling, stillingskode og organisasjonstilhørighet 

• Hvem representerer organisasjonene i forhandlingen? 
• Etter at sentrale forhandlinger er fullført 28.10: Planleggingsmøte mellom 

tillitsvalgte og arbeidsgivers forhandlingsgruppe 4.11. kl. 1400. Etter møtet 
sender arbeidsgiver ved første anledning ut regneark for utfylling av 
organisasjonens prioriterte krav. 

• Avhengig av frist for uravstemning: Mulig frist for innlevering av krav: 
21.11. - sammenfallende med ledernes frist for sine innstillinger. 

• Mulig frist for første tilbud: 28.11. 
• Mulig dato for lokal lønnsforhandling: 1.12. 

 
20/22 Nytt LPR-system 

Arbeidsgiver redegjorde for at leverandør av dagens lønnssystem i Asker 
kirkelige fellesråd legger ned vedlikehold av systemet 31.12.  

Kirkerådet har i vår inngått rammeavtale om et nytt LPR-system (Lønn, Personal, 
Regnskap). Kirkelige fellesråd kan knytte seg til avtalen, og Asker har med 
grunnlag i behandling i AKF 004/22 innledet forhandlingen med leverandøren. 
Systemet heter SD Worx og leverandøren av systemet og tilhørende skytjeneste 
er Aider. Bærum bruker allerede tjenesten.  

Arbeidsgiver redegjorde videre for hvilke ulike valg fellesrådet må ta stilling til og 
konsekvensene for ansatte. Målet er tidsriktig, stabilt system hvor det er mulig å 
legge til hensiktsmessige funksjoner og applikasjoner, slik som TID 
(tidsregistrering) og modul for reiseutlegg. Se vedlagte skisse til arbeidsflyt i det 
nye systemet slik det foreløpig er tegnet ut for Asker kirkelige fellesråd. SD 
Works vil forhåpentligvis etter hvert bli et felles system i hele Den norske kirke. 
 
Vedtak 
 
Møtet tar redegjørelsen til orientering. 
 

22/22 Orienteringssaker 
 
• Kirkelig organisering (arbeidsgiver) 
• Aktuelle saker i fellesrådet (arbeidsgiver) 
• Felles samling for alle kirkelige ansatte i Asker 18.11. (arbeidsgiver) 

 
Vedtak 
 
Møtet tar redegjørelsene til orientering. 
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Menighetsrådenes årlige fellesmøte 2022 

Direktør i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum:  

Rapport fra Kirkemøtet 2022 

Fagdirektør Ingrid Staurheim, KA: Kirkebygg og identitet 

Bevertning  

Musikalske innslag  

Leder av fellesrådet, Nils Inge Haus: Innledning til refleksjon 

Menighetsrådene reflekterer: hvordan gjør vi vår  

menighet levende, nær og tilgjengelig – og hvordan forbereder  

neste års kirkevalg?                     

Prost Øyvind Stabrun: Ord for natten 

 

Fellesmøte for alle 
menighetsråd i Asker 

 
Tirsdag 11. oktober kl. 1800-2130 
på Askertun ved Asker kirke 

 

 

 

 
 

    

Faste medlemmer og varamedlemmer:  
Meld deg på til daglig leder i din menighet nå! 

    
Asker kirkelige fellesråd  
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Sak 077/2022 Eventuelt 
 

Ingen saker forhåndsmeldt. 
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