
 

Innkalling og saksliste 
 
Møtedato: 07.12.2022 kl. (1715)1800-2145 
 
Sted: 

 
Hurum kirkestue (Hurum kirke), Klokkarstua 

 
 
Cecilie Vivette Arnet  Asker menighetsråd 
Hallvar Hognestad  Heggedal menighetsråd 
Olav Karstad Isachsen  Holmen menighetsråd 
Morten Sandnes  Nordre Hurum menighetsråd (fellesrådets nestleder) 
Åge Rasmussen (forfall) 
Harald S. Kjos 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 
Håkon Halvorsen  Åros menighetsråd 
Øyvind Stabrun Prost 
Lasse Narjord Thue  Asker kommune 
John Grimsby  Kirkesjef (referent) 
Maud Berntsen Personalsjef/Assisterende kirkesjef 
Else Teige  Økonomisjef 
  

 
 
Foreløpig program 
 
 
1715 Tilbud om felles busstransport fra Askertun, med mulighet for påstigning 

underveis. 
1800 Hurum middelalderkirke. Befaring etter gjenåpning, med foredrag av arkeolog 

og lokalhistoriker Håvard Kilhavn: hva rehabiliteringen har lært oss om kirkens 
historie 

1845 Ordinært møte i Kirkestua 
2015 Felles middag på Klokkeren kafé på Hovtun, ved siden av kirkestedet 
2145 Avreise med buss tilbake til Asker 
2230 Antatt ankomst Askertun 
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AKF Saksliste  
 
Versjon: 23.11.2022 
 
Møtet blir innledet med Ord for dagen 
  

 

Sak 087/22 Godkjenne innkalling og saksliste 

Sak 088/22 Godkjenne protokoll fra møte 2.11. 

Sak 089/22 Prognose og revidert budsjett 2 for 2022 

Sak 090/22 Oppgjør for salg av eiendommen Vestbygda skole 

Sak 091/22 Status Asker kommunes HP 2023-2026 

Sak 092/22 Utleie av kirkelige bygg – høring til menighetsrådet  

Sak 093/22 Kremasjon og kremasjonsavgift – politisk sak Asker kommune 

Sak 094/22 Valg av fellesrådets leder og nestleder 2023 

Sak 095/22 Andre orienteringssaker 

Sak 096/22 Eventuelt  
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Sak 087/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Se vedlagte saksliste. 
 
Forslag til vedtak  
 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste. 
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Sak 088/2022 Godkjenning av protokoll 

Forslag til protokoll for Asker kirkelige fellesråds møte 2.11.2022 er publisert på 
Asker kirkelige fellesråds nettside. 

Forslag til vedtak 

Asker kirkelige fellesråd godkjenner møtebok for 2.11.2022. 
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Sak 090/22 Vedlegg: Notat til Asker kommune om forvaltning av oppgjør 
for salg av eiendommen Vestbygda skole 
 
Saksbehandlere: Else Teige og John Grimsby  
 
Notat ble sendt Asker kommune 9.11.2022.  
 
Bakgrunn og innledning 
 
Eiendommen Gamle Vestbygda skole ble vederlagsfritt overdratt fra Røyken kommune til 
Røyken kirkelige fellesråd (RKF) for å finansiere fellesrådets andel av investeringen knyttet til 
Teglen.  
 
RKF fikk i 2017 et lån fra Røyken kommune på 15 millioner kroner, hvorav 
mellomfinansiering knyttet til Teglen Spikkestad kirke og kultursenter utgjorde kr. 10.361.300. 
Mellomfinansieringen er iht. avtale av 10.1.2017 forskuttert mot sikkerhet i inntektene RKF 
skulle få for salg av Vestbygda skole. RKF har tidligere mottatt 5 mill. til sin konto som 
forskudd på salg av tomta. I 2012 mottok RKF 1,5 mill. og deretter 3,5 mill. i 2016. 
 
Delbetaling på kr. 10.361.200 ble i juli 2022 overført fra Askerhalvøya Eiendom AS til Asker 
kirkelige fellesråd (AKF) og fordringen strøket i fellesrådets balanse. 
 
Dette notatet beskriver forsøksvis saksbehandling og finansiering av Teglen, Spikkestad 
kirke og kultursenter og fordelingen av kostnader mellom kirke og kommune 1. Dette som 
grunnlag for foreløpige konklusjoner og forslag til forvaltning av sluttoppgjøret på kr. 
10.361.200. 
 
Samarbeidsavtale av 14.03.2015 
 
Det ble 14.03.2015 inngått en samarbeidsavtale om prosjektering, oppføring, eierskap og 
drift av Spikkestad kirke- og kultursenter mellom Røyken kirkelige fellesråd (RKF), Røyken 
kommune (RK) og Røyken Eiendom AS (REAS) 2  
 
Av samarbeidsavtalens punkt 1 kommer det fram at REAS skal være RKF sin 
samarbeidspartner i bygget, både som byggherre på vegne av Røyken kommune, men også 
som tiltenkt eier av den halvpart av bygget som kommunen har sin aktivitet i: «Kirke- og 
kulturhuset er tenkt eid av Kirken og REAS.» og «REAS og Kirken skal begge stå som 
byggherrer for Prosjektet.»  
 
I samarbeidsavtalen punkt 5 om finansiering står det at prosjektet har en foreløpig kalkyle på 
60 millioner kroner, eksklusiv tomtekostnad. I samme punkt heter det at hver seksjonseier er 
ansvarlig for sin finansiering og at det er RKF og REAS som skal være seksjonseiere. Det 
står videre «Ytterligere kostnader skal ikke pådras før dette er vedtatt av partenes respektive 

 
1 Notat baserer seg blant annet på dokumenter og annen kommunikasjon hentet fram av kultursjef Jan-Erik 
Lindøe og Asker kommunens representant i fellesrådet Lasse Narjord Thue. 
2 Vedlegg 1: Samarbeidsavtale 
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organer og partene har fått på plass finansieringen av sin del av kostnadsøkningen. Alle 
kostnader med prosjektet skal fordeles 50 % på REAS og resten på Kirken og Sognet, om 
ikke annet avtales særskilt.» 
 
Dette betyr at kostnadsøkninger må forankres i egen avtale. Dette er også beskrevet i brev til 
REAS fra ordfører og kirkeverge 16.11.2015. 
 
Brev til REAS fra ordfører og kirkeverge 16.11.2015 
 
Det ble 16.11.2015 sendt brev til REAS fra ordfører og kirkeverge 3 med bekreftelse av 
finansieringsramme, korrigert til 70 mill. Her går det fram at førende for alle senere 
beslutninger er vedtaket i 9 punkter fra kommunestyret i Røyken 19.06.2014.  
 
På vedtakstidspunkt i 2014 var samlet ramme for prosjektet på 66 mill. I vedtakspunkt 4 står 
det at RKF sitt samlede bidrag skal være 23 mill. Dette inkluderer tidligere salgsinntekt av 
tomt i Kunnskapsveien på ca. 8 mill. og 15 mill. for RKF sin andel av gamle Vestbygda 
barneskole 4.  
 
I siste setning i første avsnitt på side 2 i brevet står det at «Slik det fremgår av pkt. 4 i 
vedtaket så skal Røyken kommune forskuttere inntektene Kirkelig Fellesråd får fra Vestbygda 
skole, som i sin helhet vil gå til dette prosjektet.»  
 
Dette betyr at fellesrådets lån fra kommunen skulle tilsvare inntektene fra salg av Vestbygda 
skole. Det betyr videre at Røyken kommune var kjent med sin risiko for eventuell annen 
salgsinntekt enn som var budsjett når inntektene ble forskuttert 5. Det framkommer av brevet 
også at Røyken kommune stilte kommunal garanti for finansieringen av totalkalkylen på ca. 
70 mill. 
 
I brevet heter det også det at RKF skal motta ca. 19 mill. fra salg av gamle Vestbygda 
barneskole, grunnet økt antall kvadratmeter regulert areal.                                              
 
Møtereferat styringsgruppe 04.04.2016 6 
 
I møtereferat fra styringsgruppen for nytt kirke- og kultursenter ble behandlet valg av 
entreprenør. I punkt 2 ber styringsgruppen om oversikt over opsjoner for å redusere 
budsjettet fra 72 mill. til 70 mill.  
 
  

 
3 Vedlegg 2: Brev til REAS fra ordfører og kirkeverge med henvisning til kommunestyrets behandling 
19.06.2014 i møtesak PS 51/14  
4 Brutto anleggsregister kr. 42.467.022 minus MVA kr. 9.496.083,50 utgjør 32.970.938,50. Fratrukket tilbygget 
med kontorplasser på kr. 5.487.646 har RKF/AKF dekket kr. 27.483.292. Det innebærer at kirkelig fellesråd har 
betalt kr. 4.483.292 mer enn forutsatte 23 mill. kroner. I tillegg kommer tilbygget med kontorplasser for kirkelig 
ansatte. 
5 Vedlegg 6 Vedtakssak til politisk utvalg saksnummer 13/1671, Kirkens basisfinansiering, tabell side 11. 
6 Vedlegg 3 Møtereferat Styringsgruppe 04.04.2016 
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Kostnadsoppstilling 15.04.2016 7  
                                                                         
Asplan Viaks kostnadsoppstilling datert 15.04.2016 viser et prosjektbudsjett for hovedbygg 
ekskl. tilbygg på 69,999 mill. kroner. Budsjett for tilbygg (kontorplasser for kirkelig ansatte) 
utgjør 5,352 mill. Det gir en samlet totalkostnad inkl. tilbygg på kr. 75,351 mill. 
 
Møtereferat styringsgruppe 18.04.2016 8  
 
Møtereferatet viser at kostnadsoppstillingen ble presentert og i punkt 2 at «Styringsgruppen 
anbefaler prosjektleder å gå i avklaringsmøter med leverandør 3. med sikte på å inngå 
kontrakt: Kontraktsmøte avholdes så snart som mulig etter dette.» Det betyr at 
styringsgruppen har godkjent prosjektbudsjettet for hovedbygg og med tilbygg som vist. 
 
Kirkelig fellesråds ansvar 
 
Den samlede saksbehandlingen viser at RKF har hatt ansvar å finansiere 23 mill. kroner, selv 
om dette ikke utgjorde RKF sin halvdel av det samlede prosjektet. Røyken kommune har 
tilsvarende vært kjent med og aktivt godkjent at kommunen bar risikoen for eventuelle 
kostnader i prosjektet ut over de 23 mill. RKF tok på seg ansvar for. Dette kommer fram av 
vedtaket i kommunestyret i 2014, på nytt i brevet fra ordfører til REAS i 2015 og deretter ved 
å godkjenne prosjektbudsjettet i 2016. 
 
Det betyr at Asker kirkelige fellesråds ansvar overfor Asker kommune maksimalt beløper seg 
til de 10,3 mill. som i juli 2022 ble utbetalt fra Askerhalvøya Eiendom, og ikke 15 mill. som 
står i AKF sin balanse. Asker kirkelige fellesråd ber Asker kommune ettergi lån på kr. 
4.638.799 slik dette framkommer i fellesrådets balanse. 
 
Tilbygg med kontorplasser 
 
Tilleggsdelen med kontorplasser for kirkelig ansatte er omtalt i RKF møtesak 125/18: 
«Røyken kirkelige fellesråd godkjenner forarbeidet til låneopptak på 6,7 mill.» 9   
 
Dette låneopptaket ble ikke gjort.  
 
Det ble 08.11.2019 foretatt et låneopptak på kr. 1.727.272 i Kommunalbanken, for delvis å 
dekke opp for den udekkede investering for kontordelen. I tillegg ble det brukt andre 
disposisjonsfond for å dekke udekket investering på kr. 1.760.324.  I Asker kirkelige 
fellesråds balanse står det i dag fortsatt udekket investering på kr. 2.000.050.  
 
Dette betyr at samlet investeringskostnad for kontorplassene i Teglen utgjorde kr. 5.487.646, 
uten at tilbygget hadde dekning for investeringskostnadene. 
 
 

 
7 Vedlegg 4 EP0401 Kostnadsoppstilling Spikkestad kirke- og kultursenter 15.04.2016 
8 Vedlegg 5 Møtereferat Styringsgruppe 18.04.2016 
9 Vedlegg 7 RKF 29.9.2018 Møtesak 125/18 
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Oppsummering og forslag til forvaltning 

a. Asker kirkelige fellesrådet har i sitt anleggsregister (balanse) bokført 32 970 938,50
knyttet til Teglen. Medregnet tilbygg for kontorplasser er dette nesten 10 mill. mer enn de
23 mill. som i henhold til vedtak i Røyken kommunestyre skulle utgjøre fellesrådets
samlede bidrag.

b. Sluttoppgjøret fra Askerhalvøya Eiendom AS til Asker kirkelige fellesråd utgjør kr.
10.361.300.

c. Fellesrådet anmoder Asker kommune om å få beholde kr. 5.487.646 til dekning av
investeringskostnaden for kontordelen i Teglen, og overføre resterende kr. 4 873 654 til
Asker kommune.

d. Asker kirkelige fellesråd har i sin balanse fortsatt gjeld til Asker kommune på kr.
4 683 799. Fellesrådet anmoder Asker kommune om å ettergi lånet fordi fellesrådet
allerede har betalt mer enn forutsatte prosjektkostnader.

Forslag til vedtak

Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsen til orientering og avventer svar fra Asker 
kommune.
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Sak 091/2022 Kommunedirektørens tilleggsinnstilling til HP2023-2026 – mulige 
konsekvenser  
 
Saksforberedere: Else Teige og John Grimsby 
 
Innholdet i saksframlegget er sendt fellesrådets medlemmer 15.11. 
 
Kommunedirektørens tilleggsinnstilling til HP2023-2026 vil bli behandlet i formannskapet 
22.11. Kommunedirektøren foreslår omfattende innsparinger som følge av endrede 
økonomiske rammebetingelser for kommunene. Flere av tiltakene berører også Asker 
kirkelige fellesråd og menighetene i Asker. 
  
Drift 
  
Innsparingen i driftsbudsjett var i opprinnelig HP vurdert til å medføre et kutt på 0,2 mill. i 
2022. Tilleggsinnstillingen skisserer et utvidet kutt i rammene til tjenesteområde 
Medborgerskap, dette kan tilsvarende medføre ytterligere kutt i tilskudd til kirkelig virksomhet 
i 2023. Det er foreløpige ikke grunn til å tro at endringene vil ha konsekvenser for fellesrådets 
bemanning. 
  
Strøm. Asker kommune bekrefter at fellesrådets økte strømkostnader i 2022 vil bli dekket ved 
årsoppgjøret 2023. Fellesrådets prognose for hele året viser en merkostnad på 3,1 mill. 
kroner. Asker kirkelige fellesråd følger selvsagt opp kommunes strategier for strømsparing. 
Fellesrådet har også søkt og fått innvilget 0,45 mill. fra nye statlige tilskuddsmidler. Dette vil 
komme i fradrag fra tilleggsbevilgningen fra Asker kommune.  
  
Herberget nødovernatting. Kirkesjefen ble invitert til eget møte med kommunedirektøren 
22.11. for å drøfte forslaget om økt tilskudd til nattevakt ved Herberget nødovernatting og 
andre forholdet knyttet til HP. Kommunedirektøren bekreftet at det 0,3 mill. vil bli tilført 
fellesrådets driftsbudsjett for å sikre helårsdrift av nødovernattingen. Kommunedirektøren ba 
samtidig om at det blir rapportert på bruk av nødovernattingen. 
 
Kirkevakten. Kommunedirektøren uttrykte i møtet forståelse for behovet for å finansiere 
prosjektet Kirkevakten. Det er tidligere varslet i Styringsgruppe for kirkesaker 15.11. at 
foreslått omgjøring av 1 mill. fra investering til drift for å finansiere Kirkevakten vil bli vurdert i 
første budsjettregulering i 2023. Kommunedirektøren vil imidlertid innkalle til nytt møte i uke 
50 for å drøfte løsninger på manglende finansiering av prosjektet. 
  
Investering 
  
De foreslåtte endringene vil bli merkbare: 
 

1. Ny urnelund Vardåsen kirke vil bli gjennomført som prosjektert, men er foreslått utsatt 
fra 2023 til 2026. 

2. Kommunedirektøren foreslår å halvere 32 av kommunens sekkeposter i 3 år. Dette 
innebærer at tilskudd til kirkelige investeringer kan bli halvert i programperioden – fra 
7,0 mill. til 3,5 mill. i året 

3. Det er tilsvarende foreslått at investeringer knyttet til gravferd blir halvert fra 1,5 mill. til 
0,75 mill. per år.  
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Fellesrådets forslag til økte tilskudd med 4 mill. kroner til Hurum kirke i 2023 og 4,8 mill. til 
Holmsbu kirke i 2024 er fortsatt med i kommunedirektørens forslag. Dette er en forutsetning 
for å kunne fullføre de siste etappene av de store rehabiliteringene i Holmsbu, Hurum og 
Røyken. Dette er vi selvsagt veldig takknemlige for, i en situasjon hvor det er foreslått en 
betydelig reduksjon i kommunens samlede investeringer. 
 
Kommunedirektøren åpnet i møtet 22.11. for å komme tilbake til mulige tiltak for å avhjelpe 
virkningene av foreslåtte kutt i sekkepostene. Dette vil bli et tema i det varslede møtet i uke 
50 – etter at kommunestyret formelt har vedtatt budsjettet og kommunedirektøren har mer 
oversikt over den økonomiske situasjonen. 
  
Vurderinger 
  
Innsparingene rammer alle deler av kommunens virksomhet. Ikke minst rammer kuttene flere 
viktige prosjekter innenfor oppvekst, helse og velferd. Fellesrådet må derfor vurdere nøye i 
hvilken grad det er hensiktsmessig å mobilisere politikere for å skjerme den kirkelige 
virksomheten fra endringene.  
  
HP2023-2026 og budsjett for 2023 vil bli vedtatt i kommunestyrets møte 13.12. Kirkesjefen vil 
i fellesrådets møte 7.12. legge fram vurderinger og forslag til hvordan fellesrådet kan møte de 
foreslåtte innsparingene dersom disse blir vedtatt.  
 
Kirkesjefen vil blant annet i møte med AKF bygningsutvalg 29.11. drøfte mulige tiltak for å 
tilpasse planene for vedlikehold og investeringer til de varslede endringene i økonomiske 
rammer.  
 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsen til orientering. 
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Sak 092/2022 Felles satser for utleie og overordnet strategi for utleie av kirkelige bygg 

Saksforberedere: Else Teige og Jørgen Svartvasmo m.fl. 

I forslaget til brev til menighetsrådene ber Kirkesjefen menighetsrådene om å ta stilling til hva 
slags prispolitikk som er ønskelig for utleie av kirkene i Asker.  

Fellesrådets administrasjon anbefaler at menighetsrådet ivaretar en viss dekning av faktiske 
kostnader knyttet til den enkelte utleie, som et ledd i ansvarlig økonomiforvaltning. Samtidig 
anbefales det å ha en prispolitikk som åpner kirkerommene for lokalt kulturliv og bidrar til å 
styrke samarbeid med frivillige organisasjoner i lokalmiljøet. 

Bakgrunn 

AKF Fellestjenester utarbeidet i 2020 et grunnlag for saksdokument knyttet til utleie av 
kirkerom i Asker, basert på prinsipp om dekning av faktiske kostnader. Deretter har en 
arbeidsgruppe bestående av leder for fellestjenester, daglig ledere i hhv. Asker og Røyken-
Åros og økonomisjef gjennomgått utredningen og fremmet korrigert forslag, som fikk 
tilslutning i ledergruppen høsten 2021. Siden har saken vært på høring hos kirkemusikerne i 
Asker, som har uttalt seg og kommet med forslag til justering av prisnivå for å sikre godt 
samarbeid med lokalt kulturliv.  

10. mai 2022 gjennomførte kirkesjefen et møte med representant for kirkemusikerne, leder
av fellestjenester og assisterende kirkesjef, der det ble besluttet endelig forslag til felles
satser og overordnet strategi for utleie av kirkerom i Asker. Det er det omforente forslaget
som presenteres i vedlegget.

Prispolitikk og utleiesatser 

Fellesrådets administrasjon anbefaler at man i ivaretar en viss dekning av faktiske kostnader 
knyttet til den enkelte utleie, som et ledd i ansvarlig økonomiforvaltning. Samtidig anbefales 
det å ha en prispolitikk som åpner kirkerommene for lokalt kulturliv og bidrar til å styrke 
samarbeid med frivillige organisasjoner i lokalmiljøet. 

Etter saksbehandling i ledergruppe og blant kirkemusikerne, fremmer fellesrådets 
administrasjon derfor følgende forslag til felles prispolitikk for utleie: 

• Leie av kirke til konsert koster 15% av samlede billettinntekter, minimum 1.950
kroner.1

• Leie av kirketjener som brannvakt ved tilstelninger der det er publikum tilstede koster
kroner 1.500. Det er en forutsetning at alle tilstelninger/konserter skal ha brannvakt,
enten representant for leietaker som har fått opplæring, eller betalt kirketjener.

• Leie av kirke til enkeltstående øvelse/korseminar eller liknende, 1.700 kroner.
• Menighetens eget arbeid og egen aktivitet betales det ikke for.

1 Minimumsprisen ble først fastsatt til 1.700 kroner våren 2022. Den er i endelig saksframlegg justert opp 250 
kroner, tilsvarende de økte energikostnadene, til 1.950 kroner. 
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• Menighetsrådet kan etter vurdering gjøre unntak i enkelte tilfeller.
• Det skal gjennomføres en evaluering mot slutten av 2023

Se bakgrunn for utregning i vedlegget for utsendelse til menighetsrådene. 

Forslag til vedtak 

Asker kirkelige fellesråd ber menighetsrådene ta stilling til forslaget til felles satser for utleie 
og overordnet strategi for utleie av kirkerom i Asker. 

Asker kirkelige fellesråd anbefaler menighetsrådene å tiltre forslaget for å sikre slik felles 
strategi for utleie av alle kirkerom i Asker. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Asker kirkelige fellesråd 

Postadresse: E-post: post.asker@kirken.no Telefon: +47 66754090 Saksbehandler 
Kirkelia 5 Web: Telefaks: Jørgen Kristoffer Guntveit 

Svartvasmo 
1384 ASKER Org.nr.:976986466 

Adresseinformasjon fylles inn ved 
ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 

Dato: Vår ref: 20/00418-11 Deres ref: 

Forslag til felles satser for utleie og overordnet strategi for utleie av 
kirkerom i Asker 

Om forvaltning av kirkebygget og fellesrådets rolle:  
Trossamfunnslovens §§ 11 og 15 og Kirkeordning for Den norske kirke §§ 17, 19, 20 og 22 
angir rammene for utleie. Kirkebygget er soknets eiendom (Trossamfunnslovens § 15 og 
Kirkeordning for Den norske kirke § 19), mens ansvaret for forvaltning av kirkene ligger til 
kirkelig fellesråd. Det gis også anledning til at Kirkelig fellesråd kan ta betalt for bruk av 
kirken etter nærmere regler godkjent av bispedømmet, jfr. Kirkeordning for Den norske kirke 
§ 22.

Saksbehandlingen 
Fellestjenester utarbeidet i 2020 et grunnlag for saksdokument knyttet til utleie av kirkerom i 
Asker, basert på prinsipp om dekning av faktiske kostnader. Deretter har en arbeidsgruppe 
bestående av leder for fellestjenester, daglig ledere i hhv. Asker og Røyken-Åros og 
økonomisjef gjennomgått utredningen og fremmet korrigert forslag, som fikk tilslutning i 
ledergruppen høsten 2021. Siden har saken vært på høring hos kirkemusikerne i Asker, som 
har uttalt seg og kommet med forslag til justering av prisnivå for å sikre godt samarbeid med 
lokalt kulturliv. 10. mai 2022 gjennomførte kirkesjef et møte med representant for 
kirkemusikerne, leder av fellestjenester og assisterende kirkesjef, der det ble besluttet 
endelig forslag til felles satser og overordnet strategi for utleie av kirkerom i Asker. Det er det 
omforente forslaget som presenteres i dette dokumentet. 

Historikk og status i dag  
Per i dag gjelder fortsatt leiesatsene fra de tre tidligere kirkelige fellesrådene i Røyken, 
Hurum og Asker. De har hatt svært ulik prispolitikk og utleiestrategi i de tre organisasjonene. 
Grunnprisene har variert mellom 700,- og 2.200,- kroner, med ulike modeller for prosentsats 
av billettinntekter og ulik kategorisering av leietakere 

Leieinntekter fra kirkene i Asker fordeles med 75 % til menigheten og 25 % til fellesrådet.
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Kostnader knyttet til utleie  
For å skape et best mulig beslutningsgrunnlag ved en felles prisfastsettelse har 
Fellestjenester i samarbeid med økonomisjefen utredet kostnadene knyttet til den enkelte 
utleie: 

• Kirketjener/brannvakt: 340 kr/t – beregnet til 1.360 kroner ved en gjennomsnittlig
konsert

• Administrasjon: 355 kr/t – beregnet til 1.065 kroner per arrangement (kommunikasjon
og veiledning, omvisning, nøkkeladministrasjon, utarbeidelse av avtale, økonomi
etc.)

• Renhold: 375 kr/t – beregnet til 750 kroner for de mindre kirkene og 1.125 for de
større. Dette kan variere noe, og avhenger av rutiner, bygg og eventuelt byrå.

• Vedlikehold: estimert til 50 kr per arrangement
• Energi/felleskost: estimert til 750 kr per dag for 450 kvadratmeter. Anslaget var

basert på Asker kommunes satser for 2020, ble så justert mot et gjennomsnitt av
strømpris i 2020 og 2021, deretter også justert for prisutviklingen i 2022. I kalkylen
ble det lagt til grunn at kirkebyggene har ulik størrelse, ulik teknisk utforming, samt
grad av daglig bruk.1

På bakgrunn av dette, ble den faktiske kostnaden til konserter i kirkene estimert til ca kroner 
4.000 per utleie.  

Prispolitikk og utleiesatser  
Menighetsrådene må ta stilling til hva slags prispolitikk som er ønskelig for utleie av kirkene i 
Asker. Fellesrådet anbefaler at man i ivaretar en viss dekning av faktiske kostnader knyttet 
til den enkelte utleie, som et ledd i ansvarlig økonomiforvaltning. Samtidig anbefales det å 
ha en prispolitikk som åpner kirkerommene for lokalt kulturliv og bidrar til å styrke samarbeid 
med frivillige organisasjoner i lokalmiljøet. 

Etter saksbehandling i ledergruppe og blant kirkemusikerne, fremmer fellesrådets 
administrasjon derfor følgende forslag til felles prispolitikk for utleie: 

• Leie av kirke til konsert koster 15% av samlede billettinntekter, minimum 1.950
kroner.2

• Leie av kirketjener som brannvakt ved tilstelninger der det er publikum tilstede koster
kroner 1.500. Det er en forutsetning at alle tilstelninger/konserter skal ha brannvakt,
enten representant for leietaker som har fått opplæring, eller betalt kirketjener.

• Leie av kirke til enkeltstående øvelse/korseminar eller liknende, 1.700 kroner.
• Menighetens eget arbeid og egen aktivitet betales det ikke for.
• Menighetsrådet kan etter vurdering gjøre unntak i enkelte tilfeller.
• Det skal gjennomføres en evaluering mot slutten av 2023

Med vennlig hilsen 

John Grimsby 
Kirkesjef Jørgen Kristoffer Guntveit Svartvasmo 

  Leder Fellestjenester 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

1 Estimatet var per mai 2022 på 500 kr/dag. I november 2022 ble dette justert på nytt i forhold til 
videre prisutvikling på energikostnader og beregnet til omtrent 750 kr/dag. 
2 Minimumsprisen ble først fastsatt til 1.700 kroner våren 2022. Den er i endelig saksframlegg justert 
opp 250 kroner, tilsvarende de økte energikostnadene, til 1.950 kroner.014



 

 

Sak 093/2022 Kremasjon og kremasjonsavgift – politisk sak i Asker kommune 
 
Saksforbereder: John Grimsby 
 
Se sak AKF 025/22. 
 
Den varslede politiske saken om kremasjon og kremasjonsavgift er lagt ut på  
Politiske møter og dokumenter | Asker kommune. Med saken følger som vedlegg Asker 
kirkelige fellesråds behandling av saken 23.3.2022 og den påfølgende høringsuttalelsen til 
kommuneplanens arealdel. 
  
Saken blir behandlet i Utvalg for Medborgerskap og Utvalg for samfunnstjenester 01.12.22 
og deretter i Formannskapet, 08.12.22. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak i Formannskapet 
 

1. Asker kommune viderefører dagens praksis der innbyggerne betaler egenandel ved 
kremasjon.  
 

2. Asker kommune anser kremasjonskapasiteten på Østlandet som tilstrekkelig, og ber 
Asker kirkelige fellesråd videreføre kjøp av kremasjonstjenester fra Bærum kommune. 
Asker kommune ber Asker kirkelige fellesråd i samarbeid med kommunen, vurdere 
avtale om kjøp av kremasjonstjenester med Oslo kommune, i de tilfeller der 
kapasiteten i Bærum er sprengt.  
 

3. Asker kommune ber Asker kirkelige fellesråd, i samarbeid med Eiendomsavdelingen, 
vurdere om det er aktuelt å tilrettelegge for kolumbarium (urnevegg), og/eller andre 
gravferdsformer, i pågående og/eller kommende tilrettelegging av gravplasser. Det 
kan i den forbindelse utredes om det er aktuelt å søke om et forsøksprosjekt for mer 
miljøvennlige former for kremasjon og gravferd. 

 
Fra kommunedirektørens vurdering 
 
Kommunedirektøren støtter den prinsipielle tanken om likebehandling av innbyggerne i møte 
med valg av gravferdsform. Kommunedirektøren ser også at reduksjon av 
kremasjonsavgiften på sikt kan gi en liten økning i kremasjonsandel og dermed skyve 
behovet for utvidet gravplassareal noe ut i tid.  
 
Samtidig mener kommunedirektøren at det er opp til statlige myndigheter å tilrettelegge 
lovverket slik at likebehandling oppnås. Gitt den økonomiske situasjonen for kommunen 
mener kommunedirektøren at tiden ikke er inne for å gå lenger enn gravferdsloven krever. 
Kommunedirektøren anbefaler derfor alternativ 1, der kremasjonsavgiften videreføres på 
dagens nivå.  
 
Kommunedirektøren ser at kremasjonskapasiteten på Østlandet som helhet er 
tilfredsstillende pr. i dag. Kommunedirektøren anbefaler derfor ikke at Asker kommune 
igangsetter utredning med tanke på å etablere et krematorium nå. Ettersom kapasiteten ved 
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- 2 - 

Bærum krematorium er ganske sprengt, anbefaler kommunedirektøren at Asker kirkelige 
fellesråd, tar kontakt med Oslo kommune med tanke på å inngå en avtale om å benytte deres 
tjenester ved behov.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at Asker kirkelige fellesråd og Eiendomsavdelingen, ved 
etablering av nye gravplasser påser at urnelundene blir innbydende og tiltalende.  
 
Det kan også vurderes i pågående og nye prosjekter om det skal tilrettelegges for nye 
gravferds- og kremasjonsmetoder, herunder om det skal søkes om at Asker kommune kan 
ha et forsøksprosjekt med tanke på mer miljøvennlige metoder. Dersom det aktualiseres, vil 
kommunedirektøren komme tilbake med ny politisk sak. 
 
Kirkesjefens kommentar til kommunedirektørens saksframlegg 
 
Kirkesjefen tar kommunedirektørens vurderinger til etterretning. Asker kirkelige fellesråd 
anmodet i kommuneplanens arealdel Asker kommune om å utrede eventuelt behov for å 
etablere eget krematorium. Bakgrunnen er manglende kapasitet ved krematioriet på Haslum i 
Bærum. Kirkesjefen vil kontakte Oslo kommune for å inngå avtale om kremasjoner, dersom 
det skulle oppstå en situasjon med manglende kapasitet ved krematoriet på Haslum. 
 
I prosjekteringen av Vardåsen kirkes urnelund er det tatt hensyn til kommunedirektørens 
innspill både til ulike former for urnegraver og at urnelundene skal være innbydende og 
tiltalende. 
 
Kommunedirektøren har i tilleggsinnstillingen til HP2023-2026 foreslått å utsette etableringen 
av Vardåsen kirkes urnelund til 2026.  
 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
 
 
. 
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Sak 094/2022 Valg av leder, nestleder og medlem til fellesrådets arbeidsutvalg 

Kirkelige fellesråd skal velge leder og nestleder hvert år. Asker kirkelige fellesråd har 
dessuten valgt et tredje medlem av arbeidsutvalget. I Asker er prosten etter sedvane medlem 
av fellesrådets arbeidsutvalg i tillegg til de tre folkevalgte representantene. 

Nils Inge Haus og Morten Sandnes har meldt at de stiller seg til disposisjon for gjenvalg i 
rollene som henholdsvis fellesrådets leder og nestleder. Leder og nestleder utgjør etter 
sedvane fellesrådets lønnsutvalg. 

Likeledes stiller Alise Narjord Thue stiller seg til disposisjon for gjenvalg som tredje valgte 
medlem i fellesrådets arbeidsutvalg.  

Det er selvsagt full anledning for alle fellesrådets medlemmer å melde andre kandidater til 
rollene.  

Det følger av fellesrådets vedtak i sak 95/2020 at valget er gjeldende fra det er foretatt og 
fram til nytt fellesråd konstituerer seg 29.11.2023. 

Valg av leder og nestleder skal i henhold til Håndbok for fellesråd og menighetsråd skje 
skriftlig.  

Forslag til vedtak 

Asker kirkelige fellesråd har for perioden 7.12.2022 og fram til nytt fellesråd konstituerer seg 
29.11.2023 gjort slik valg: 

Leder: […]  
Nestleder: […] 
Som tredje valgte medlem av fellesrådets arbeidsutvalg: […] 

Leder og nestleder utgjør fellesrådets lønnsutvalg. 
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Sak 095/2022 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. Teglen – motparten har anket dommen i tingretten 
f. Oppfordring fra bispedømmerådet til menighetsrådene om å foreslå navn til kandidtater til 

Nominasjonskomiteens liste ved Kirkevalget 20123 
g. Nytt LPR-system i drift fra årsskiftet 
h. Innvilget statlig strømstøtte for advent og jul 2022 på 0,45 mill. kroner. Se Mellombels 

straumstøtte til kyrkjene - regjeringen.no 
i. AKF Lokalt lønnsoppgjør 2022 – referat fra møte med tillitsvalgte 4.11. 
j. Nytt verneombud: Gateprest Kjetil Borgenvik (stedfortreder til 1.8.2023) 
k. Prosjektet Kirkevakten presentert på internasjonal fagkonferanse i Litauen 24.11. 
l. […] 

 
 

Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsene til orientering. 
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Menighetsrådene i Oslo bispedømme 
 
   
   
   
 
   

 

 
   

 
Dato: 14.11.2022 Vår ref: 22/03781-14    Deres ref:    
 
 

Til menighetsrådene: Oppfordring om å foreslå navn til kandidater 
til Nominasjonskomiteens liste, Kirkevalget 2023 

Kirkevalget 2023 finner sted samtidig som kommune- og fylkestingsvalget (10) – 11 september 2023, 
og nominasjonsarbeidet er godt i gang mange steder lokalt i menighetene og regionalt i 
bispedømmene. Dette brevet handler om å melde inn forslag på leke kandidater (dvs. ikke-
kirkeansatte) til Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet.  
Oslo bispedømmeråd har utpekt et valgråd som skal styre kirkevalget i Oslo bispedømme. Valgrådet 
er ifølge Kirkevalgreglene pålagt et spesielt ansvar for å sørge for opprettelse av nominasjonskomite 
for Nominasjonskomiteens liste og for at denne nominasjonskomiteen får tilsendt forslag på 
personer som kan stille til kandidat til kirkevalget.    
Valgrådet oppfordrer alle menighetsrådene i bispedømmet til å innhente og sende forslag til 
kandidater til Nominasjonskomiteens liste. Forslagene sendes til nominasjonskomiteen v. 
valgrådets sekretær Gry Friis Eriksen ge437@kirken.no innen 1. februar 2023.  De som foreslås kan 
komme fra hele Oslo bispedømme. Den endelige valglisten settes opp av nominasjonskomiteen.  
Nominasjonskomiteen begynner sitt arbeide 2. februar.  

Det er flere grupper som ønsker å levere listeforslag til valg til Oslo bispedømmeråd og 
Kirkemøtet. Nomineringsgruppene kan henvende seg til menighetsrådene og be om forslag 
til navn på kandidater som de senere kan vurdere til deres liste. Kirkemøtet anbefaler at 
menighetsrådene sender forslag til kandidater også til disse gruppene. Menighetsrådet kan 
velge å sende alle de samme forslag på kandidater til både valgrådet og nomineringsgrupper 
som har tatt kontakt. Menighetsrådet kan også sende forslag til enkelte av grupperingene ut 
fra hva den foreslåtte kandidaten ser som aktuelt. Det at menighetsrådet sender forslag om 
en kandidat til nominasjonskomiteen eller nomineringsgrupper må ikke sees som en 
tilslutning eller støtte til en enkelt liste eller gruppering.   

Oslo bispedømme og Den norske kirke er avhengige av engasjerte, frivillige medlemmer i råd og 
utvalg.  Vi takker på forhånd for de forslag som kommer inn til nominasjonskomiteen, og til andre 
nomineringsgrupper!  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Per Holdø  
Valgrådets leder Gry Friis Eriksen 
 Valgrådets sekretær 
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Mottakere: 
Menighetsrådene i Oslo bispedømme                                  
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MØTEBOK PLANLEGGINGSMØTE LOKAL LØNNSFORHANDLING 
 

Tid: 4.11.2022 

Sted: Askertun, Kirkelia 

Tilstede 
 
Yngvild Stuksrud, Creo  
Elisabeth Brøndal, Delta  
Jarle Klungrehaug, Diakonforbundet 
Bodil Staxrud, KUFO 
Anders Fosen, Fagforbundet 
Maud Berntsen (AKF)  
John Grimsby (AKF) 

23/22 Godkjenning av innkalling 

Vedtak  

Godkjent 

24/22 Referat fra forrige møte 9.9. 
 
Forslag til vedtak  
 
Godkjent 
 

25/22 Tariffoppgjør høsten 2022  
 
KA og fagforeningene ble 29. oktober enige om en lønnsramme på 3,84 prosent. 
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 %.  
 
Av lønnsrammen er satt av 1,0 prosent til lokale forhandlinger, som skal 
gjennomføres før 12. desember. Uravstemning ble sendt ut 1. november med 
svarfrist 10. november kl. 11.00 1 
 
Asker kirkelige fellesråds forhandlingsutvalg for lokal forhandling er personalsjef 
Maud Berntsen og kirkesjef John Grimsby. 
 
Kriterier for tildeling 
 
Partene vedtok lokalt i møte 9.9. slike kriterier for lokalt lønnsoppgjør. 
Rekkefølgen er ikke prioritert: 
 

• Ansvar 

• Kvalitative og kvantitative resultater 

• Engasjement og fornyelse 

• Likestilling mellom kjønnene 

• Beholde og rekruttere kompetent arbeidskraft 

 
1 Senere tilføyelse: Forhandlingsresultatet er godkjent i uravstemning 
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• Sammenhengen mellom kompetanse, kompetanseutvikling og 
lønnsutvikling 

• Jevne ut eventuelle utilsiktede skjevheter i den samlede lønnsdannelsen 
 
Hvem som er omfattet av forhandlingen og beregning av rammen 

 
Alle fast ansatte før 1.5.2022 er omfattet av forhandlingen.  
  
Rammen blir beregnet av utbetalt grunnlønn og faste tillegg i 2021 for stillinger i 
HTA kap 4. 2 Det er ikke anledning for lokale parter å «legge til rammen» utover 
det som er avtalt i de sentrale forhandlingene. 
 
Arbeidsgiver har ansvar for alle ansatte og vil i første tilbud også ta hensyn til 
uorganiserte. 
 
Arbeidsgiver foreslo at fellesrådets øvrige ledere blir trukket ut som egen del av 
samlet ramme. Ledernes eventuelle tildeling av rammen vil på denne måten ikke 
kunne påvirke deres innstilling til første tilbud 3. Fagorganiserte ledere har 
forhandlingsrett i lokale lønnsforhandlinger.  

 
Framgangsmåte og foreløpig tidsplan – med arbeidsgivers foreløpige 
kommentarer 
 
Arbeidsgiver vil ved første anledning legge fram utregning av rammen for 
oppgjøret 4.  
 
Partene ble 9.9. enige om tentativ framgangsmåte for høstens lokale 
lønnsoppgjør – under forutsetning av uravstemningen 10. november. 
Arbeidsgivers innledende kommentarer i åpne kulepunkter nedenfor. 
 

• Tillitsvalgte leverer lister over organisasjonenes medlemmer 
 

• Arbeidsgiver forbereder personaloversikter over ansatte før 1. mai 2022: 
Avdeling, stillingsstørrelse, lønn før sentral for handling, tillegg i sentral 
forhandling, stillingskode og organisasjonstilhørighet 
 

• Det ble avklart i møtet hvem som representerer organisasjonene – ref. 
oversikt over tilstedeværende i møtet 5. Dette er en forutsetning for at 
arbeidsgiver kan sende ut lønnsopplysninger 6. Arbeidsgiver sender 
arbeidsgiver ved første anledning ut regneark for utfylling av 

 
2 HTA: Stillinger som ikke skal være med: - kapittel 3 (kirkesjef, personalsjef og økonomisjef), ferie- og sykevikarer, ansatte på 
arbeidsmarkedstiltak, engasjementer under 6 måneder og ubesatte stillinger i den tiden de er ubesatt. 
3 Senere merknad: Etter tilbakemeldinger fra tillitsvalgte, frafalt arbeidsgiver forslaget. 
4 Senere merknad: Asker kirkelige fellesråd betalte i 2021 ut kr. 42 843 835 i fast lønn. Lønnsberegningen er foretatt ved å summere 
lønnsartene 1 og 2 (fast lønn) for alle ansatte i hele 2021, fratrukket ledere i lønnsgruppe 3 (kirkesjef, personalsjef og økonomisjef). 
Rammen for det lokale lønnsoppgjøret er fastsatt til 1 %. Det utgjør følgelig kr. 428 439. Samlede årsverk av ansatte i Asker kirkelige 
fellesråd som er ansatt etter 1.5.2022 utgjør i alt 81,97 årsverk fordelt 97 personer. Av disse er 63 organisert, mens den siste tredjedelen 
ikke er det. 
5 Senere merknad: I tillegg til Fagforbundet, Delta, Creo, Kufo og Diakonforbundet, har Pf, NSF, Utdanningsforbundet, FO og Parat meldt at 
de vil levere krav til lokale forhandlinger.  
6 Arbeidsgivers anmerkning: Hvis det kun er 1 medlem i fagforeningen kan vedkommende forhandle på egne vegne uten å ha status som 
tillitsvalgt jf. HA §3-3. Det er ved frist for uravstemning ikke kommet krav fra andre fagforeninger eller enkeltmedlemmer enn de 5 
organisasjonene som deltok i møtet. 
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organisasjonens prioriterte krav 7 8. Kravene skal sendes på fastsatt 
skjema til Maud Berntsen mb986@kirken.no. Av hensyn til den 
begrensede rammen for forhandlingen, ber arbeidsgiver om at 
organisasjonene prioriterer alle krav. Organisasjonene kan legge ved 
kravet korte begrunnelser for sine prioriteringer. 
 

• Frist for innlevering av krav: 21. november - sammenfallende med ledernes 
frist for sine innstillinger.  

 

• Arbeidsgiver sender innen 28. november ut først tilbud per organisasjon. 
Arbeidsgiver tar utgangspunkt i å anvende inntil 2/3 av den samlede 
lønnsrammen. Siden en stor andel av fellesrådets ansatte ikke er 
organisert og arbeidsgiver samtidig skal ta hensyn til organisasjonens krav, 
er det vanskelig å anvende mindre enn 2/3 i første tilbud 9. 
 

• Lokal lønnsforhandling: 1. desember kl. 0900-1500 på Askertun 
 
Forhandlingen begynner med et kort fellesmøte for å bli enige om 
framgangsmåte. Det ble enighet om organsasjonsvise forhandlinger.  
 
Av hensyn til ressursbruk ønsker arbeidsgiver kun å forhandle med 1 
representant for hver organisasjon. I dette oppgjøret åpner arbeidsgiver 
likevel for at tillitsvalgt kan ha med en annen tillitsvalgt fra egen 
organisasjonen eller annen rådgiver 10. Arbeidsgiver understreket at dette 
ikke skal skape hevd for senere forhandling, men at en slik praksis må 
avtales fra oppgjør til oppgjør.   

 
Konfidensialitet, statistikk og lønnsopplysninger 
 
Arbeidsgiver minnet om absolutt konfidensialitet knyttet til alle 
personopplysninger som tillitsvalgte kan få kjennskap til under forhandlingen. 
Arbeidsgiver vil i størst mulig grad anonymisere alle personopplysninger utover 
den enkelte organisasjonens egne medlemmer 11.  
 
Arbeidsgiver vil sammen med kravskjema sende ut anonymisert liste over 
stillingskode, stillingsstørrelse, årslønn og kjønn. Ansiennitet vil framkomme av 
oversikten i de tilfeller der den ansatte har mindre enn 16 års ansiennitet. Navn 
eller organisasjonstilhørighet vil ikke framkomme av informasjonen til tillitsvalgte.  
 
Vedtak  
 
Partene er enige om rammer og framgangsmåte for forhandlingene slik de ble 
drøftet i møtet. 

 

 
7 Anmerkning fra Fagforbundet: Fagforbundet forbeholder seg retten til å fremme gruppekrav i tillegg til individuelle krav. 
8 Anmerkning fra Fagforbundet: I det arbeidsgiver ber arbeidstakerorganisasjonene om krav i prioritert rekkefølge forventer fagforbundet at 
arbeidsgiver viser sin prioritet i sitt tilbud. Dette vil skape god balanse i forhandlingene. 
9 Anmerkning fra Fagforbundet: Fagforbundet forventer at uorganiserte ikke gis tilbud utover første tilbud.  
10 Anmerkning fra Fagforbundet: Fagforbundet er ening i at det forhandles kun med en representant. Dog vil vi stille med to i møtet men det 
er kun en som fører ordet 
11 Arbeidsgivers anmerkning: Kirkelig fellesråd er ikke lenger underlagt offentleglova direkte i lov. Datatilsynet har derfor redegjort for at alle 
tillitsvalgte må undertegne en taushetserklæring der det framgår at opplysningene knyttet til lønn og tilknytning til fagforening bare skal 
brukes i forbindelse med lønnsforhandlingene og at opplysningene skal behandles i tråd med personopplysningsregelverket. 
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Sak 086/2022 Eventuelt 
 

Ingen saker forhåndsmeldt. 
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Sak 075/22 Møteplan for råd og utvalg 2023    
 
2023 Versjon: 17.11.2022  
  
 
17.1 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

25.1. 1800 Fellesråd Heggetun, ved Heggedal kirke 

14.2. 1630 PSU AKF Kirkelia 

14.2 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

28.2. 1830 Bygningsutvalg Askertun 

1.3. 1800 Fellesråd Vardåsen kirke 

11.4. 1630 PSU AKF Kirkelia 

11.4 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

19.4. 1800 Fellesråd Teglen, Spikkestad kirke og kultursenter 

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 Hurum kirkestue 

14.6. 1800 Fellesråd Hurum kirkestue 

15.8. 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

23.8. 1800 Fellesråd Holmsbu kapell 

29.8. 1830 Bygningsutvalg Holmsbu kapell 

11.9.  Kirkevalg  

19.9. 1630 AKF PSU AKF Kirkelia 

19.9. 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

27.9. 1800 Fellesråd Holmen kirke 
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- 2 - 
17.10. 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

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

1.11. 1800 Fellesråd Slemmestad kirkestue 

31.10. 8.11. 1800 Bygningsutvalg Askertun 

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 

 
Vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd vedtar møteplan for 2023 som framlagt i møtet. 
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