
 

Innkalling og saksliste 
 
Møtedato: 01.03.2023 kl. 1800-2100 
 
Sted: 

 
Vardåsen kirke 

 
 
Cecilie 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 
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AKF Saksliste  
 
Møtet blir innledet med Ord for dagen 
 
Versjon: 22.02.  

Sak 012/23 Godkjenne innkalling og saksliste 

Sak 013/23 Godkjenne protokoll fra møte 25.01.2023 

Sak 014/23 Regnskap 2022 

Sak 015/23 Årsrapport 2022 

Sak 016/23 Tiltak, budsjett og regnskap knyttet til investeringer og vedlikehold 

Sak 017/23 Endring i barnehageloven – ny organisering av menighetsbarnehagene 

Sak 018/23 Strategi og hovedmål 2023 – 2. gangs behandling 

Sak 019/23 Samrådsmøter om kirkelig organisering 18.04. og 14.06. 

Sak 020/23 Justert møteplan – fellesrådets møte 14.06. foreslått flyttet til 05.06. 

Sak 021/23 Høring fra Kirkerådet: Adgang til å vektlegge samlivsform 

Sak 022/23 Forberedelser til Kirkevalget 2023 

Sak 023/23 Andre orienteringssaker 
 

Sak 024/23 Eventuelt 

 Møtet blir avsluttet med Vår far og velsignelsen (se vedlegg). 
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Sak 012/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Se vedlagte saksliste. 
 
Forslag til vedtak  
 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste. 
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Sak 013/2023 Godkjenning av protokoll 
 
Forslag til protokoll for Asker kirkelige fellesråds møte 25.01. er publisert på Asker kirkelige 
fellesråds nettside. 
 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner møtebok for 25.01.2023. 

004

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


 

 

Sak 014/23 Regnskap 2022 

 
Saksforberedere: Siri Hedemark Bakke, Else Teige og John Grimsby 

 
Se vedlagte forslag til regnskap for 2022. 
 
Driftsinntekter 
 
Regnskapet for 2022 viser sum driftsinntekter på 114 mill. kroner mot regulert budsjett på 
114,7 mill. Inntektene er følgelig 0,7 mill. lavere enn budsjett. Se kommentarer til de ulike 
postene. 
  
Tilskudd fra staten 
 
Regnskapet for 2022 viser sum tilskudd på 9,9 mill. kroner mot regulert budsjett på 10,7 mill. 
Hovedårsaken er at 0,6 mill. i tildelte innovasjonsmidler fra Kirkerådet til det diakonale 
prosjektet «Synstolkning i kirken» ble budsjettert i 2022, men først blir utbetalt i 2023. 
 
Tilskudd fra Asker kommune 
 
Regnskapet for 2022 viser sum tilskudd på 70,2 mill. kroner mot regulert budsjett på 70,8 
mill. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere totale strømkostnader for 2022 enn antatt.  
Asker kommune dekker økte strømkostnader for 2022 etter dokumentert merforbruk ved 
årets slutt, og forventet dekning fra Asker kommune er beregnet til 2 mill. kroner, mot 
opprinnelig 2,6 mill. i regulert budsjett. 
 
Driftsutgifter 
 
Driftsregnskapet for 2022 viser sum driftsutgifter på 118,2 mill. kroner mot regulert budsjett 
på 116,7 mill. kroner. Utgiftene er følgelig 1,5 mill. høyere enn budsjett. Se kommentarer til 
de ulike postene: 
 
Lønn og sosiale utgifter 
 
Regnskapet for 2022 viser sum lønnskostnader på 79,6 mill. kroner mot regulert budsjett på 
79 mill. Merforbruket på 0,6 mill. skyldes i hovedsak noe høyere pensjonskostnader enn 
budsjettert.  
 
Asker kirkelige fellesråd har i 2022 hatt høye pensjonskostnader. Innbetalt pensjonspremie 
for 2022 utgjør 9,5 mill. mot 7,1 mill. i 2021.  
 
Fellesrådets premiefond i KLP har imidertid en saldo per 31.12.2022 på 13,8 mill.  Per 
01.01.2022 var saldoen 12,3 mill. kroner. Det er i 2022 da gjort uttak fra fondet med 1,6 mill. 
til dekning av pensjonspremie. Den resterende premien, fratrukket 2 % trekk for ansatte, er 
ført som pensjonsutgift i regnskapet. 
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Kjøp av varer og tjenester 
 
Regnskapet for 2022 viser sum kjøp på 28,7 mill. kroner mot regulert budsjett 28 mill, og 
følgelig et merforbruk på 0,7 mill. Årsakene er noe høyere honorarer og konsulentbistand, 
blant annet knyttet til innføring av lønns- og personalsystem, samt innkjøp av inventar og 
utstyr ansatte. Økt antall ansatte har medført behov for innkjøp av inventar og annet utstyr, 
og noen av disse merkostnadene vil bli dekket opp av gamle disposisjonsfond med ubrukte 
lønnsmidler og ubrukt avsetning til innføring av digitalt arkiv.  
 
Vi har også noe mer forbruk på stillingsannonser og kunngjøringer, samt kostnader knyttet til  
arrangementer. 
 
Finansinntekter/ utgifter 
 
Netto finansinntekter og -utgifter viser 1,1 mill. kroner, med renteinntekter på 0,26 mill. og 
renteutgifter på 1,38 mill.   
 
I utgiftssummen inngår innløsning av lån i DNB på 1,2 mill. kroner. Dette var et lån som ved 
sammenslåingen ble overført fra Røyken kirkelige fellesråd til Asker kirkelige fellesråd. Lånet 
var knyttet til Slemmestad kirkestue, hvor renter og avdrag er belastet finanskostnaden i 
regnskapet. For at lånet fortsatt skulle løpe etter sammenslåingen krevde banken et såkalt 
debitorskifte, det vil si ny kredittbevilgning og nytt lånenummer. I tillegg til stigende renter 
rådet banken Asker kirkelige fellesråd å løse inn lånet ut fra at det var likviditetsmessig  
tilrådelig. Dette er gjort og lånet slettet i balansen. Etter kommunale regnskapsregler blir  
innløsning av lån betraktet som betaling av avdrag som må tas hensyn til i finansregnskapet. 
 
Netto driftsresultat 
 
Regnskapet for 2022 viser netto driftsresultat med et merforbruk 5,3 mill. kroner mot regulert 
budsjett på 3 mill. Etter disponeringer og avsetninger viser regnskapet for 2022 et 
regnskapsmessig resultat med et merforbruk 1,8 mill. kroner. 
 
Investeringsbudsjett 2022 
 
Årets finansieringsbehov for 2022 viser 57,1 mill. kroner hvor ekstern finansiering utgjør 53,0 
mill. Dette gir et investeringsregnskap som viser udekket investering på 4,1 mill.  Beløpet blir 
dekket inn i løpet av 1. kvartal 2023, da tilskudd til investeringsprosjekter fra Asker kommune 
dekkes etterskuddsvis etter bokført kostnad. 
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Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd vedtar driftsregnskapet med noter for 2022, med et netto 
driftsresultat som viser merforbruk på kr. 5.331.356.  
 
Etter bruk av fond og avsetninger viser det regnskapsmessige resultat for 2022 isolert et 
merforbruk på kr. 1.820.368.  
 
Merforbruket dekkes opp på følgende måte: 
 

• Overføre kr. 2.394.981 fra disposisjonsfond 

• Overføre kr. 50.000 fra Vardåsen kirkes orgelfond, da dette beløpet tidligere er 
overført til Vardåsen sokn 

• Overføre kr. 34.395 fra disposisjonsfond øremerket prostidiakoni fordi dette beløpet 
ble benyttet i 2022 

• Overføre kr. 159.008 til disposisjonsfond øremerket Kirkegård 

• Overføre kr. 500.000 til vedlikeholdsfond  
 
Udekket merforbruk fra tidligere år på kr. 64.218 dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. 
 
Asker kirkelige fellesråd vedtar investeringsregnskapet for 2022 med et finansieringsbehov 
på kr. 57.146.249. Årets udekket investering på kr. 4.132.317 blir dekket inn i løpet av 2023.  
 
Udekket investering fra tidligere år på kr. 10.313.753 blir dekket inn i løpet av 2023. 
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Tall i 1000

Asker kirkelige fellesråd

Inntekter
Brukerbetaling, salg, avg., leieinntekter -9 582 -9 296 -9 620 -8 557
Refusjoner/overføringer -23 452 -23 226 -19 007 -20 511
Tilskudd fra staten -9 883 -10 696 -8 800 -10 351
Tilskudd fra kommune -70 204 -70 781 -66 253 -65 825
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler -883 -750 -1 000 -977

Sum driftsinntekter -114 004 -114 749 -104 680 -106 221

Utgifter
Lønn og sosiale utgifter 79 563 78 968 75 100 71 575
Kjøp av varer og tjenester 28 703 27 950 22 186 25 556
Refusjoner/overføringer 6 683 6 718 5 170 6 046
Tilskudd og gaver 3 265 3 111 2 624 3 524

Sum driftsutgifter 118 213 116 747 105 080 106 701

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 4 209 1 998 400 480

Finansinntekter/utgifter 1 123 1 000 100 262

Netto finansinntekter/-utgifter 1 123 1 000 100 262

NETTO DRIFTSRESULTAT 5 331 2 998 500 742

Bruk av udisponert fra tidligere år -3 606
Bruk av disposisjonsfond -2 215 -2 215 -650 -650
Bruk av bundne fond -1 522 -1 522 -724
Sum bruk av avsetninger -3 738 -3 738 -650 -4 980
Avsetning til dekning tidligere år (underskudd)
Avsetning til ubundne fond 2 643
Avsetning til bundne fond 227 590 1 595
Overføring til investeringsregnskapet 0 150 150
Sum avsetninger 227 740 150 4 238

REGNSKAPSMESSIG RESULTAT 1 820 0 0 0

Regnskap         
2021

Driftsregnskap 2022

Budsjett             
2022

Regnskap 
2022

Regulert 
Budsjett

008



Driftsregnskap 2022

Tall i 1000

Regnskap 
2022

Reg. budsjett  
2/2022

Regnskap 
2022

Reg.budsj   
2/2022

Regn 
2022

R.budsj 
2/2022

Regn 
2022

R.budsj 
2/2022

Regn 
2022

R.budsj 
2/2022

Regnskap 
2022

Reg.budsj. 
2/2022

Regn 
2022

R.budsj 
2/ 2022

Regn 
2022

R.budsj 
2/2022

Regn 
2022

R.budsj 
2/ 2022

Regn 
2022

R.budsj 
2/2022

Regn 
2022

R.budsj  
2/2022

Inntekter
Brukerbetaling, salg, avgifter, leie -9 582 -9 296 -7 386 -7 196 -1 845 -1 776 -5 535 -5 400 -5 -20 -2 196 -2 100 -2 196 -2 100
Refusjoner/overføringer -23 452 -23 226 -9 176 -9 196 -7 825 -7 916 -1 054 -1 080 -297 -200 -14 276 -14 030 -140 -150 -11 189 -11 000 -209 -230 -2 738 -2 650
Tilskudd fra staten -9 883 -10 696 -9 883 -10 696 -9 883 -10 696 0 0
Tilskudd kommune -70 204 -70 781 -62 644 -63 221 -43 261 -43 644 -12 010 -12 163 -7 374 -7 415 -7 560 -7 560 -410 -410 -7 150 -7 150
Andre tilskudd, gaver, innsamlet -883 -750 -883 -750 -290 -250 -13 -580 -500 0 0

Sum driftsinntekter -114 004 -114 749 -89 972 -91 059 -63 104 -64 282 -18 612 -18 643 -8 256 -8 135 -24 033 -23 691 -2 746 -2 660 -11 189 -11 000 -7 359 -7 380 -2 738 -2 650 0 0

Utgifter
Lønn og sosiale utgifter 79 563 78 968 57 662 57 117 42 293 41 818 8 717 8 800 6 654 6 500 21 900 21 850 1 676 1 800 11 189 11 000 6 724 6 750 2 311 2 300
Kjøp av varer og tjenester 28 703 27 950 26 700 26 150 17 627 17 107 8 226 8 243 846 800 2 003 1 800 1 284 1 200 292 250 427 350
Refusjoner/overføringer 6 683 6 718 6 152 6 278 4 053 4 108 1 510 1 600 588 570 531 440 160 60 371 380
Tilskudd og gaver 3 265 3 111 3 265 3 111 3 265 3 111 0 0

Sum driftsutgifter 118 213 116 747 93 778 92 656 67 238 66 144 18 453 18 643 8 088 7 870 24 434 24 090 3 120 3 060 11 189 11 000 7 387 7 380 2 738 2 650 0 0

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 4 209 1 998 3 807 1 598 4 134 1 862 -159 0 -168 -265 402 400 374 400 0 0 28 0 0 0 0 0

Renteinntekter -257 -350 -257 -350 -257 -350 0 0
Renteutgifter 1 380 1 350 1 380 1 350 1 380 1 350 0 0 0 0

Netto finansinntekter/-utgifter 1 123 1 000 1 123 1 000 1 123 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NETTO DRIFTSRESULTAT 5 331 2 998 4 929 2 597 5 256 2 862 -159 0 -168 -265 402 400 374 400 0 0 28 0 0 0 0 0

Bruk av udisponert fra tidligere år 0 0 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond -2 215 -2 215 -1 896 -1 896 -1 896 -1 896 -320 -320 -320 -320
Bruk av bundne fond -1 522 -1 522 -1 522 -1 522 -1 522 -1 522 0 0
Sum bruk av avsetninger -3 738 -3 738 -3 418 -3 418 -3 418 -3 418 0 0 0 0 -320 -320 -320 -320 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsetning tidligere års underskudd 0 0 0 0
Avsetning til ubundne fond 0 0 0 0 0 0
Avsetning til bundne fond 227 590 227 590 227 590 0 0
Overføring til investeringsregnskap 0 150 0 150 150 0 0
Sum avsetninger 227 740 227 740 227 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REGNSKAPSMESSIG RESULTAT 1 820 0 1 737 -82 2 065 184 -159 0 -168 -265 82 81 54 81 0 0 28 0 0 0 0 0

Asker kirkelige fellesråd
TOTALT                   

All virksomhet
Omfattet av  kommunalt 

tilskudd Annen virksomhetGravplass Varmestua mm

Herav Herav

Aktivitet Arb Barnehage Elveplassen MenighetsfinansAdm og sokn Finansielt
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Sak 015/2023 Årsrapport 2022  
 
 
Saksforberedere: Samtllige ansatte ledere i Asker kirkelige fellesråd og andre bidragsytere.  
 
Se vedlagte forslag til årsrapport for 2022. Årsrapporten gir en kort beskrivelse av mål og 
resultater for virksomheten, virksomhetsområder, personalressurser, råd og ledelse. 
 
Årsrapporten vil i likhet med 2021 også kommet i en trykket versjon, både til utdeling blant 
kirkelig folkevalgte og frivillige, politikere og administrasjon i Asker kommune og til andre 
tilskuddsgivere og samarbeidspartnere.  
 
Fellesrådets leder anmoder alle fellesrådets medlemmer om å gjøre årsrapporten kjent i sine 
menigheter, siden denne gir et viktig helhetsbilde av den mangfoldige kirkelige virksomheten 
i Asker. 
 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd vedtar Årsrapport 2022 som framlagt i møtet. 
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Sak 016/23 Tiltak, budsjett og regnskap knyttet til investeringer og vedlikehold 
 
Saksforberedere: Else Teige og John Grimsby 
 
Bakgrunn og aktuelle saksdokumenter 
 

• Møtesak AKF 093/22 om halvering av sekkeposter til kirkelige investeringer 
• Møtesak 015/23 side 59 ff. med samlet oversikt over investeringer og vedlikehold i 

forslag til årsrapport i sak 015/23 side 59 ff. 
• Vedlagt følger oversikter over henholdsvis vedlikehold utført i 2022 over ordinært 

driftsbudsjett og bruk av sekkepost for investeringer i 2022 med foreløpig skisse til 
budsjett for 2023. 

• Vedlagt følger også notat oversendt kommunedirektøren 22.02. med vurdering av 
konsekvenser av kutt i sekkeposter og anmodning om å reversere deler av kuttet.  

 
Prosjektprogrammene med øremerkede tilskudd i Holmsbu, Hurum og Røyken kirker er ikke 
omtalt i denne møtesaken, men i sak 014 Regnskap 2022 og 015/23 Årsrapport.  
 
De foreløpige budsjettrammene for 2023 omtalt i denne saken vil bli lagt fram for fellesrådet 
til vedtak i neste møte. 
 
Vedlikehold 
 
Det er i 2022 brukt 2,6 mill. til ordinært vedlikehold. Budsjettet var på 2,8 mill.  
 
Mindreforbruket på 0,2 mill. i 2022 vil i tillegg til ubundet disposisjonsfond fra tidligere år gi en 
ramme for vedlikehold i 2023 på inntil 4,8 mill. Fellesrådet kan også benytte driftsbudsjett til 
eventuelle udekkede investeringer. 
 
Investering (sekkeposter) 
 
I 2022 var opprinnelige sekkeposter for kirkebygg og kirkegård 6 mill. kroner. Av dette ble  
1 mill. gjort om til drift for å dekke opp for Kirkevakten. Ytterligere 2,5 mill. ble brukt for å 
ferdigstille nytt driftsbygg på Asker kirkegård. Rammen for 2022 ble da 2,5 mill.  
 
I tråd med opprinnelig HP fikk fellesrådet anledning til å forskuttere bruk av rammen for 2023, 
slik at merforbruket i 2022 ble 3,259 mill.  
 
Halveringen av sekkeposten for 2023 gir en ramme på 4,25 mill. Av denne rammen er 1 mill. 
gjort om til drift av Kirkevakten og 3,259 mill. allerede brukt i 2022, før kuttene i sekkepostene 
for inneværende år var kjent. De halverte sekkepostene for 2023 er dermed allerede 
anvendt. Dette forholdet er omtalt i vedlagte notat til kommunedirektøren 22.02.  
 
Det er i Styringsgruppe for kirkesaker 16.02. avklart at fellesrådet i inneværende år kan bruke 
av rammen for 2024 for å unngå stopp i allerede påbegynte tiltak og for å kunne gjennomføre 
tiltak av betydning for HMS eller for å begrense økte kostnader ved å utsette tiltak. 
 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsene til orientering. 
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Notat: Konsekvenser av kutt i sekkeposter til kirkelige investeringer i 2023 
Kirkesjefen 17.02.2023 (Vedlegg til møtesak AKF 016/23) 
 
Dette notatet etter avtale i Styringsgruppe for kirkesaker 16.02.  
 
Regnskap 2022 
I 2022 var opprinnelige sekkeposter for kirkebygg og kirkegård på 6 mill. kroner. Av dette ble 
1 mill. gjort om til drift for å dekke opp for Kirkevakten. Ytterligere 2,5 mill. ble brukt for å 
kunne ferdigstille nytt driftsbygg på Asker kirkegård. Rammen for 2022 ble da 2,5 mill. I tråd 
med opprinnelig HP fikk fellesrådet derfor anledning til å forskuttere bruk av rammen for 
2023. I alt ble i 2022 anvendt 5,7 mill. til ikke-øremerkede kirkelige investeringer i 2022.  
 
Investeringsbudsjett 2023 
Halveringen av sekkeposten for 2023 gir en ramme på 4,25 mill. Av denne er 1 mill omgjort til 
drift av Kirkevakten og 3,25 anvendt i 2022, før kuttene i sekkepostene var kjent. De halverte 
sekkepostene for 2023 er dermed allerede anvendt. 
 
Konsekvenser 
Situasjonen har konsekvenser både for prosjekter som er innledet og for muligheten til å løse 
andre planlagte oppgaver. I styringsgruppens møte pekte kirkesjefen spesielt på tiltak 
henholdsvis knyttet til HMS og utsettelser som samlet medfører økte kostnader: 
 

• Utsette sikring mot takras ved inngang til Østenstad menighetsbarnehage 
• Utsette sikring mot takras ved inngang til Holmentoppen barnehage  
• Utsette drenering av Barnas katedral på Asker kirkested for å forebygge ytterligere 

fuktskader i mur  
• Utsettelser i programmet for fornyelse av utstyr for drift av kirkegårdene, slik som 

brøyteutstyr og plenklippere 
• Utsette planlagt urnelund på Røyken kirkegård  
• Utsette plan for å sikre trær mot nedfall og fornyelse av trær på kirkegårdene 
• Utsette plan for energiøkonomiserende tiltak for oppvarming av Asker kirke 
• Fare for forsinkelser i prosjektprogrammene for Hurum middelalderkirke og Røyken 

middelalderkirke, som i tillegg til øremerkede midler er avhengig av delfinansiering fra 
sekkepostene for kirkelige investeringer  

• Begrenset beredskap for behov som oppstår i løpet av året 
 
Listen er ikke utfyllende. 
 
Mulige løsninger 
Kirkesjefen har forståelse for at kommunen har utfordrende økonomi i 2023 og 2024, og at 
kirkelige fellesråd derfor blir rammet av samme kutt som kommunens egne sekkeposter. 
 
Kirkesjefen anmoder likevel kommunedirektøren om å tilbakeføre deler av sekkepostene, 
eventuelt i form av øremerkede tiltak knyttet til HMS, sikring av bygg og tiltak for å redusere 
energiforbruk. 
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Asker kirkelige fellesråd
Vedlikehold - tall i 1000 kroner

22.02.2023
Bokført Avvik Kommentarer

Prosjekt 2022 2022 2022 2023 Senere Total
Asker 401 -56 457 360 0 817
Rehabilitere lysekrone 0 40 40 Tilbud Alfred Berge AUG21. Godkjent.
Trådløs sender for bøylemikrofoner og ladestasjon -60 60 60 Utført
Asker kirke: bytte lyskilde trapp, varmeovn, kontroll av kurser 22 0 22 22
Askertun: forberede tilfluktsrom for ungdomsklubb 0 0 AMR er eier av bygget og har hovedansvar
Asker kirkegård: trefelling og trepleie 90 0 90 90 180
Reparert kuldemedie fryserom 60 0 60 60 Begrenset levetid
Diverse kirkebygg 82 7 75 80 155
Diverse kirkegård 147 -3 150 150 300 Fortløpende vedlikehold
Filtvet 89 -58 147 672 0 799
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 -10 10 10
Overføre bilde til sidekapell 0 0 Foreløpig ikke godkjent. Pristilbud 86
Male panel i tårn 46 0 46 46
Vaske og male vegg mot sør og øst, nordøstre hj. og østre inng. 20 Venneforening utfører, AKF stillas, maling og materiell
Tiltak for å redusere trekk fra dører sakristi Reidar
Vakumpumpe 11 0 11 11
Rampeløsning for allmenn atkomst hoveddør Reidar
Ny belysning og stoler i sakristiene -40 40 40 Tak og vegglamper
Filtvet kirkegård: trepleie 0 12 12
Diverse 32 -8 40 40 80 Fortløpende vedlikehold
Heggedal 39 -26 65 40 0 105
Vedlikehold eller fornyelse av puter 0 0 Forespurt pris fra Gabrielsen og Bjørnos 
Tette hull i asfalt adkomstvei 0 0 Dialog med AK.
Nytt bæregrunnlag og ny asfalt atkomstvei 0 0 Dialog med AK
Enhet for lysstyring 0 0 Kostnad 50. Foreløpig ikke godkjent
Reparasjon tårnluker 25 0 25 25
Nye benkeputer 0 0 0 HeMR. Nidraos kirketekstiler.
Reparasjon av hoveddør og dør til sakristi 0 0 Status?
Diverse 14 -26 40 40 80 Fortløpende vedlikehold
Holmen 239 -44 283 60 0 343
Belysningsplan 35 10 25 25 Halvor Næss Lysdesign
Luftfukter i kirkerom 0 0 Fellesrådet undersøker framgangsmåte. Vardåsen?
Kontormøbler -20 20 20 Hev-senk skrivebord, kontorstoler
Beplantning, trepleie -20 20 20 40
Asfaltere parkeringsplass 0 0 Dialog med AK om forslag til ny reguleringsplan
Løs puss i fasade kontorbygg (K) -10 10 10 Avventer
Fuktskader klokketårn (K) 0 0 Kirkevakten vurderer
Rehabilitere ringeautomatikk 133 0 133 133 Fullført
Utbedre hovedjoring 35 0 35 35
Redisgn av stoler for dåpsfølge ved døpefont 0 0 HMR har kontaktet Solbrå 
Diverse 36 -4 40 40 80 Fortløpende vedlikehold
Holmsbu 37 -23 60 60 0 120
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 og eventuell nyplantning 25 5 20 20 40
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 13 -27 40 40 80 Fortløpende vedlikehold
Hurum               36 -104 140 60 0 200
Plassere bevaringsverdige gjenstander -60 60 60 Klebersteinskors, alterbibel, messehakel, kirkeskip mm
Trepleie 36 -4 40 20 60
Etablere nye avfallsbeholdere og erstatte gammel kontainer 0 0 Utført
Nye tepper i kirken 0 0 (Ledaal teppeveveri) Etter fullført rehabilitering.
Diverse -40 40 40 80
Kongsdelene  75 0 75 40 0 115
Snøfanger over inngang 0 0 Til observasjon
Rengjøre og male kirken utvendig 0 0
Kitte vinduer (enkelte steder) 0 0
Nye tepper 0 0
Trepleie 14 -1 15 15
Diverse 61 1 60 40 100 Fortløpende vedlikehold
Nærsnes 86 -37 123 60 0 183
Tak, takrenner og og beslag 0 0 Noe utført, noe gjenstår.
Ny kimehammer 26 3 23 23 Ferdigstilt
Trepleie -12 12 20 32
Rørleggerarbeid 48 0 48 48
Diverse 11 -29 40 40 80 Nordstrand gjerdefabrikk: 20 
Røyken 325 43 282 134 0 416
Trepleie 105 15 90 54 144 Norsk trepleie
Fjerne hekk 132 0 132 132
Diverse kirkebygg 47 17 30 40 70
Diverse kirkegård 41 11 30 40 70
Slemmestad 359 -15 374 100 0 474
Slipe og lakkere gulv i kirkerom 50 0 50 50
Trepleie -15 15 15 Avventer godkjenning fra vegvesen for ferdigstillelse 
Nøkkelboks for brannvesenet 10 0 10 10
Fjerne ventilasjonskanal 22 0 22 22
Teleslynge 17 0 17 17
Slemmestad gravkapell: sette i stand utvendig mur 232 12 220 60 280 2022: sidebygg mot øst og nordvegg
Diverse 29 -11 40 40 80
Teglen 4 -16 20 20 0 40
Diverse 4 -16 20 20 40
Vardåsen 87 14 73 80 35 188
Vedlikehold gulv 0 40 40 Årlig vedlikehold, godkjent
Utbedre råteskadet platting på bakside 0 35 35 Gjøres etter rehab og vask av kirken 
Ny romføler 33 0 33 33
Logge temperatur- og luftfuktighet 0 0 Behov for tiltak mot kondens?
Kjøleanlegg - fornyelse av rør 0 0
Diverse 54 14 40 40 80
Østenstad 126 6 120 100 0 220
Gangvei til hovedinngang for funksjonshemmede 0 0 Foreløpig ikke godkjent
Trepleie 0 0 Vurdere i 2023
Varmestyring og ENØK 0 0 Se e-post fra J.D. 9.1.2020
Diverse kirkebygg 51 -9 60 40 100
Diverse kirkegård 75 15 60 60 120
Åros 9 -51 60 40 0 100
Belysning sakristi 0 0 ÅMR meldt 16.6.2020
Skifte råteskadet panel ute 0 0 Utført
Skadet trapp til sakristi 0 0 ÅMR meldt 22.6.2022
Trepleie Åros kirkegård 9 -11 20 20
Høye trær på kirkens nordside 0 0 Kommunens trær: bedt om beskjæring 
Benkeputer 0 0 ÅMR kontakter Nidaros tekstil
Utbedre ledningsnett 0 0
Plane terreng og sette opp benker utenfor hovedinngang 0 0 ÅMR har anmodet
Diverse -40 40 40 80
Annet 694 -256 950 1 170 0 2 120
Gatekapellet, belysning og vedlikehold 23 3 20 20 40
AKF ADM Kirkelia 5 37 -3 40 40 80
Bra brukt: Gulvbelegg, strømskinner, nye låser 4 -16 20 20 40
Feltarbeidet, diverse 47 27 20 40 60
Kontroll slokkemidler 2 -98 100 100 200 Avtale Asker kommune
Felles for alle kirkelige eiendommer: El-anlegg og tilsyn 260 -40 300 300 600
Stemming og alminnelig vedlikehold av kirkeorgel (15) 20 -130 150 150 300
Kirkevakten 300 0 300 500 800

Sum totalt vedlikehold 2 607 -622 3 229 2 996 35 6 240
Frie midler fra kommune inneværende år -2 800 0 -2 800 -2 800 -1 800 -7 400
Rest frie midler fra kommune inneværende år -193 -622 429 196 -1 765 -1 160
Refusjoner fra venneforeninger, forsikring osv. 0 0
Bundet disposisjonsfond 0 0
Ubundet disposisjonsfond -1 774 0 -1 774 -1 967 -1 771 -1 774
Til disposisjon -1 967 -622 -1 345 -1 771 -3 536 -2 934
Vedlikeholdsbudsjett kan også brukes til eventuelle udekkede investeringer.

Estimat

013



Asker kirkelige fellesråd
Investeringer - tall i 1000 kroner

22.02.2023
Bokført Avvik Kommentarer

Prosjekt 2022 2022 2022 2023 Senere Total
Asker 3 436 11 3 425 1 300 3 150 7 875
Belysning kor iht. belysningsplan 26 1 25 200 225 Kabelframføringer forberedt av CK
Nytt HC WC 722 22 700 700 1400 Ferdigstilt i januar 2023
Avklare branntekniske forhold som følge av nytt WC 95 -5 100 100 Brannvernrapport 
Rengjøre og sette i stand innvendig mur nordvegg 0 400 400 Utsatt til 2024
Foreløpig prosjektplan 2023 - diverse forprosjekt 0 200 1750 1950 Castor kompetanse
Hovedorgel: Restaurere spillebord og spilletraktur 0 250 250
Hovedorgel: Stemmebjelke og nye stemmeluker 0 100 100
Asker kapell: hovedrengjøring og -ettersyn av orgel 0 250 250 Godkjent. Planlagt 2024
Asker kapell: Mulighetsstudie underetasje 0 100 100 Gravferd og gravplass
Asker kapell: Utvendig rehabilitering mur 0 100 100 Gravferd og gravplass
Nytt driftsbygg Asker kirkegård: inventar 93 -7 100 100 Gravferd og gravplass
Nytt driftsbygg Asker kirkegård: egenandel AKF 56/21 2 500 0 2500 2500
Barnas katedral: drenere rundt bygget 200 200 Bestilt
Barnas katedral: utbedre innvendig mur og vinduer 0 200 200 Fuktskader
Filtvet 156 -144 300 0 126 426
Fasadebelysning 0 126 126 Tilbud Asker elektriske. Foreløpig ikke godkjent.
Sakristier: vegg, gulv, dører, kjøkken og belysning 156 -144 300 300 Refusjoner fra SHMR (30) og venneforening (50)
Heggedal 0 0 0 0 0 0
Utvide Heggetun 0 Mulighetsstudie?
Holmen 175 0 175 500 0 675
Nye lydtette dører til 5-6 kontorer 0 100 100 Testdør fullført. Øvrige dører under arbeid 
Oppgradere lydanlegg i kirkerom og menighetssal 75 0 75 75 AKF 75, HMR 75
Reparasjon av flygel 0 0 HMR: 100
Sikre inngang barnehage mot takras 0 400 400 Multiconsult (P360), befaring Casa Bygg
Nye stoler 100 0 100 100 I hovedsak betalt av HMR
Holmsbu 12 12 0 200 440 640
Utbedre gjerde 0 240 240 Tilbud fra F. Stenberg, foreløpig ikke godkjent
Tilpassede gardiner 0 200 200 Etter at prosjektprogrammet er ferdigstilt 
Lysanlegg 12 12 0 Halvor Næss lysdesign. Søke Kulturrom 1.3.2023
Lydanlegg 0 0 Avility anslag: 400. Søke Kulturrom 1.3.2023
Holmsbu kapell: tilpasse som kulturkapell 0 200 200 Søke Kulturrom 1.3.2023
Hurum          1 295 89 1300 400 300 2000
Driftsbygg (kirkestue): anleggsbidrag 1 295 -5 1300 200 1500 Estimert egeninnsats MR/Venneforening: 200.  
Lyd- og lysanlegg kirkestue 0 200 200 Hovedprosjekt: Infrastruktur
Sikre og utbedre kirkegårdsmur 0 300 300 Tilbud på 260 gitt i 2016, se KBDB 
Kongsdelene 1 187 47 1140 300 1000 2440
Male gulv i midtgang og skifte løper 0 0 Venneforening dekker kostnad. Avventer estimat.
Legge om utvendig tak og drenere grunn 1 187 47 1140 200 1340
Etappe 2: Elektrisk anlegg, varme, retusjere kirkerom 1000 1000
Forbedre varmeanlegg 0 100 100 2022: 3 benkerader
Nærsnes 0 0 0 0 1200 1200

0 0 Meldt inn 21.8.2020. Status?
0 1200 1200 SNMR forslag. Mulighetsstudie 2023 el. 2024

Røyken 0 0 0 0 0 0
Øremerket prosjekt 0 0
Slemmestad 310 3 307 1100 0 1407
Ventilasjon Slemmestad kirke og kirkestue 0 0 SNMR forslag. Ikke avklart
Grunnarbeid, ny grus, kantstein og portstolper 209 2 207 207 Ferdig
Belysning kirkerom 0 100 100 Bundet investeringsfond
Belysning av kirkegård 0 0 Foreløpig ikke godkjent 
Nye dører Slemmestad kapell og kirke 101 1 100 100 Godkjent
Slemmestad kirkegård: forenklet prosjekt gjerde 0 1000 1000 Øremerket disposisjonfond 941
Teglen 0 0 0 0 0 0
Eget prosjekt. Sameie med kommunen. 0 0
Vardåsen 593 93 500 0 0 500
Reparasjon og fornyelse av fasade 194 94 100 100 Prøvefelt. Se Grønmo/MC 02.05.2022 (P360)
Tiltak for å ventilere klokketårn Ikke kostnadsberegnet
Skifte taklamper i midtseksjon og menighetssal  399 -2 400 400 VMR dekker selv overskytende
Utvendig belysning av kirke og ny urnelund 0 0 Planlegge etter reparasjon av fasade
Østenstad 1 031 -69 1100 700 140 1940
Varmestyring (tilbud fra Bryn ventilasjon) 0 200 200 MR anmodet om 200'
Prosjekt Tett vegg m.m. (prosjektere, kvalitetssikre) 246 46 200 200 Multiconsult. Ferdig.
Prosjekt Tett vegg m.m. (utføre) 476 -124 600 600 Ferdig. Vanntest gjenstår.
Ny projektor og og legge om uttak 127 27 100 100
Tiltak for å hindre ras fra tak over inngang barnehage 0 400 400 Forslag fra arkitekt foreligger
Kirkegård: reparere varmekabler i utvendig trapp 183 -17 200 100 300 Ferdigstille 2023
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
Benkeputer ÅMR: innmeldt. Foreløpig ikke godkjent.

0 0
Uteanlegg 425 -675 1 100 750 750 2600 Foreløpig ikke godkjent bruk i 2023

Sum total investering 8 619 -634 9 347 5 250 7 106 21 703
Kommunal bevilgning -5 000 0 -5 000 -3 250 -4 250 -12 500
Rest frie midler fra AK inneværende år 3 619 -728 4 347 2 000 2 856 9 203
Refusjon fra venneforeninger, menighetsråd etc. 80 -80 -941 -1 021 SHMR, Filtvet kirkes venneforening
Bundet disposisjonsfond: orgel, A/V Slemmestad 0 0 -100 -250 -350
Frie midler fra Asker kommune fra foregående år -360 0 -360 3 259 4 218 6 824
Til disposisjon 3 259 -648 3 907 4 218 6 824 14 656
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 017/23 Endringer i barnehageloven – konsekvenser menighetsbarnehagene i Asker 
Barnehageleder Maria Forvik og kirkesjef John Grimsby i samråd med rådgivere i KA 
 
Det er tre menighetsbarnehager i Asker: Engelsrud (Vardåsen), Holmentoppen (Holmen) og 
Østenstad (Østenstad). Menighetene eier barnehagene og menighetsrådene har avtalt 
delegert arbeidsgiver- og driftsansvar med Asker kirkelige fellesråd. 
 
Dette notatet redegjør innledende for to endringer i barnehageloven som kan ha konsekvenser 
for driften av de tre menighetsbarnehagene. Det er den første saken som vi ber 
menighetsrådene ta stilling til nå. Den andre saken omtalt i dette notatet ser nå ut til å løse seg 
selv, men vi redegjør likevel kort for problemstillingen. 
 
1. Stedlig ledelse 
 
Utdanningsdirektoratet foreslår også en ny bestemmelse om krav til styrer i forskrift om 
pedagogisk bemanning og dispensasjon for barnehager. Endringen blir etter KA sin vurdering 
sannsynligvis vedtatt med virkning fra 01.08.2023. Formålet er å gjøre regelen om krav til 
styrer (daglig leder) og styrers tilstedeværelse i barnehagen tydeligere. Askers utforming av 
ordningen med felles styrer (barnehageleder) blir dermed utfordret.  
 
Barnehageleder er i dag felles styrer med 50 % i Engelsrud og 25 % i hver av de to andre.  
For å kunne møte de nye kravene foreslår kirkesjefen en begrenset bemanningstilpasning. Se 
vedlagte bemanningsoversikter og forslag til ramme for nye bemanningsplaner etter at 
endringen er gjennomført.  
 
Forslaget vil i liten grad påvirke andre ansatte enn barnehageleder og to pedagogiske ledere 
som vil få styreransvar som stedlige ledere lagt til sine stillinger. Stillingen som 
barnehageleder vil i forslaget få endret stillingsinnhold som 60 % styrer i Engelsrud, 20 % som 
virksomhetsleder for Engelsrud og 10 % som virksomhetsleder for henholdsvis Holmentoppen 
og Østenstad. Barnehageleder vil i rollen som virksomhetsleder i kirkesjefens stab fortsatt 
kunne utføre enkelte felles funksjoner for barnehagene i henhold til ny leverandøravtale 
mellom fellesrådet og de tre menighetsrådene.  
 
Den foreslåtte endringen vil i liten grad påvirke grunnbemanningen i barnehagene. Med økt 
stedlig ledelse vil imidlertid den samlede pedagogiske ressursen til stede i barnehagen bli 
styrket og likeledes kvaliteten på det pedagogiske arbeidet i barnehagens hverdag. 
 
Hvor mange barn de ulike barnehagene kan ta inn, og behovet for grunnbemanning vil variere 
fra år til år, ut i fra antall barn som er henholdsvis under og over 3 år.  
 

• For Engelsrud, med aldersinndelte grupper, vil behovet for grunnbemanning fortsatt 
være 6 årsverk. 

• I Holmentoppen vil grunnbemanningen fortsatt variere mellom 3,5 og 4,2 årsverk, 
avhengig av antall barn.  

• Østenstad har de to siste årene hatt behov for i underkant av 4 årsverk. Dersom 
barnehagen får flere søkere og kan utnytte arealet bedre, vil det være behov for inntil 5 
årsverk. 
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Stedlig ledelse – økonomiske konsekvenser 
 
Omlegging til lokal styrerfunksjon vil medføre en samlet økning på 0,6 årsverk. Endringen vil 
dessuten kunne føre til økte lønnskostnader for to nye styrere i kombinerte stillinger som 
pedagogiske ledere i henholdsvis Holmentoppen og Østenstad. Den samlede endringen vil for 
de tre barnehagene medføre en antatt kostnad på 0,5 mill fordelt på de tre barnehagene etter 
størrelse.  
 
I de tre barnehagenes budsjetter for 2023 er imidlertid allerede inkludert ny 100 % stilling som 
fast vikar felles for de tre barnehagene. Det er gjennomgående krevende og kostbart å skaffe 
vikarer ved sykdom og annet fravær. En fast stilling i tillegg til lovpålagt bemanning vil øke 
stabilitet og samlet sett kunne gi en besparelse for barnehagene over tid. Ved eventuelt å 
utlyse kun 40 % stilling som fast vikar kombinert med fast 60 % stilling i en eller flere av 
barnehagene, vil barnehagene innenfor de fastsatte budsjettrammene for 2023 kunne 
gjennomføre både den nødvendige endringen med stedlig ledelse – og redusere behovet for 
tilfeldige vikarer.  
 
I samråd med menighetsrådene vil det være en fordel å lage en tentativ plan for endringen 
med stedlige ledelse før hovedopptak 1. mars. Verken Holmentoppen eller Engelsrud kan av 
hensyn til arealnormen ta opp flere barn enn i dag, men i Østenstad vil det være mulig å åpne 
for flere barn ved å øke bemanningen tilsvarende personalnormene. Økt antall barn vil 
selvsagt styrke Østenstads økonomi. 
 
2. Arbeidsgiveransvar 
 
Med virkning fra 01.01.2023 må barnehager med mer enn 30 barn bli egne rettssubjekter. 
Fordi de tre menighetsbarnehagene i Asker står samlet i Brønnøysundregistrene under Asker 
kirkelige fellesråd, ville det bety at de tre menighetsrådene ved en virksomhetsoverdragelse 
selv måtte overta det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i egne barnehager og 
barnehagene bli registrert under menighetsrådets organisasjonsnummer 1. Så sent som 
08.02.2023 varslet imidlertid kunnskapsministeren om at kravet ikke skal gjelde 
menighetsbarnehagene - se Seier for KA-barnehagene: Dropper kravet om selvstendig 
rettssubjekt. Vi må imidlertid vente på den endelige utformingen av lovendringen, før vi kan 
endelig konkludere med at en slik virksomhetsoverdragelse ikke blir nødvendig og at vi i Asker 
kan videreføre dagens organisering 2.  

 

 
1 Lovendringen av 01.01.2023 ville ikke få direkte konsekvenser for menighetsbarnehagene i Asker fordi ingen av 
de tre har mer enn 30 barn. Utfordringen er likevel at de tre barnehagene i Brønnøysundregisteret er registrert 
som en del av Asker kirkelige fellesråds virksomhet. Asker kirkelige fellesråd blir dermed i lovens forstand 
oppfattet som en barnehageeier med tre barnehager. Med regjeringens nye endringsforslag vil dagens samvirke 
mellom menighetsråd og fellesråd kunne fortsette med utgangspunkt i kirkeordningen § 17 og gjeldende avtaler 
mellom soknets to organer. 
2 Dersom det mot formodning skulle vise seg nødvendig med en virksomhetsoverdragelse vil kirkesjefen komme 
tilbake til formkrav og konsekvenser av en slik endring. Dette grunnarbeidet har fellesrådet allerede gjort i 
samarbeid med KA. En slik virksomhetsoverdragelse vil ikke negativt påvirke verken barnehagens formål, 
pedagogiske virksomhet eller ansattes arbeidsforhold og pensjonsrettigheter. Menighetsrådene kan også inngå 
en leverandøravtale med fellesrådet, der fellesrådet på samme måte som før kan utføre alle oppgaver knyttet til 
menighetsrådets rolle som arbeidsgiver. 
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Det siste halvåret har avdekket en rekke utfordringer for menighetsbarnehager med å 
innrette seg etter endringene i barnehageloven. KA Arbeidsgiverorganisasjonen for 
kirkelige virksomheter (KA) har valgt å utsette arbeidet med å opprette et nasjonalt 
barnehageselskap etter den modellen som tidligere er skissert og som også de aktuelle 
menighetsrådene i Asker har gitt foreløpig tilslutning til. Dette betyr at fellesråd og 
menighetsråd med det første må ta opp igjen tråden med å sikre at barnehagenes 
disposisjonsfond dekker opp for fellesrådets framtidige pensjonsforpliktelser dersom 
menighetsrådet på et tidspunkt skulle beslutte å legge ned sin barnehage 3.  

 
Kirkesjefens forslag til vedtak i de tre menighetsrådene 
 
Kirkesjefen har i grunnlagsnotat til møte med menighetsrådsledere skissert følgende invitasjon 
til vedtak i menighetsrådene i Holmen, Vardåsen og Østenstad: 
 

I tråd med foreslåtte endringer i barnehageloven ber […] menighetsråd kirkesjefen 
iverksette endret styrerfunksjon i […] barnehage.  
 
Menighetsrådet forutsetter at ansatte, tillitsvalgte og SU blir involvert i prosessen før 
den blir gjennomført.  

 
Østenstad menighetsråd har i møtesak ØMR 018/23 gitt sin tilslutning til innretningen av 
kirkesjefens forslag:  

 
Menighetsrådet i Østenstad ber kirkesjefen iverksette en prosess med endret 
styrefunksjon i Østenstad menighetsbarnehage. Menighetsrådet forutsetter at ansatte, 
tillitsvalgte og SU blir involvert i prosessen før den gjennomføres. Menighetsrådet ber 
om at ordningen blir evaluert 6 mnd etter iverksettelse. Menighetsrådet ber kirkesjefen 
gi en spesifisert oversikt over hvordan endret styrerfunksjon vil gi økt bemanning i 
Østenstad menighetsbarnehage, og budsjettmessige konsekvenser for barnehagen.  

 
Holmen menighetsråd: […] 
 
Vardåsen menighetsråd behnadler saken i sitt møte 02.03, med positiv innstilling fra 
menighetgsrådets arbeidsutvalg. 
 
Forslag til vedtak  
 

a. Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsen til orientering.  
 

b. Asker kirkelige fellesråd ber kirkesjefen fortsette dialogen med menighetsråd, ansatte 
og tillitsvalgte med sikte på å sikre stedlig ledelse i barnehagene i henhold til forventede 
endringer i barnehageloven.  

 
c. Dersom det mot formodning skulle vise seg nødvendig å foreta en formell 

virksomhetsoverdragelse av menighetsbarnehagenes ansatte mellom soknets organer, 

 
3 Se AKF 55/21, 71/21 og 86/21. 
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ber Asker kirkelige fellesråd kirkesjefen om å sikre ansattes medvirkning og en prosess 
som ivaretar alle formkrav knyttet til en virksomhetsoverdragelse.  

 
d. Asker kirkelige fellesråd ber kirkesjefen gjenoppta dialogen med menighetsrådene om 

avtaler knyttet til framtidige pensjonsforpliktelser. Dersom et menighetsråd legger ned 
sin barnehage må en avtale med fellesrådet sikre at øremerkede disposisjonsfond 
dekker fellesrådets framtidige pensjonsforpliktelser for ansatte.  
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Vedlegg til AKF møtesak 017/23 Menighetsbarnehagene i Asker 
Versjon: 07.02.2023 mf/JG 

Bemanningsoversikt i årsverk og forslag til ramme for ny overordnet bemanningsplan 
etter omlegging av funksjon som barnehageleder og styrer. I det foreløpige forslaget 
til ny ramme er det tatt utgangspunkt i 0,30 årsverk som styrer per avdeling. I dagens 
bemanningsplan er det 0,25 stilling per avdeling – som til sammen utgjør 1,0 årsverk 
som barnehageleder/felles styrer.  
 

Engelsrud 01.02.2023 Forslag Engelsrud 01.08.2023 
 
• Barnehageleder/styrer 0,50 

 
• Pedagogisk leder 2,00 
• Barnehagelærer 1,00 
• Barne- og ungdomsarbeider 2,40 
• Assistent 0,60 
 
 
Grunnbemanning: 6 årsverk, hvor av 
minimum 3 årsverk med godkjent 
utdanning som barnehagelærer.  
 
Styrer inngår ikke i barnehagens 
grunnbemanning. 
 

 
• Barnehageleder 0,20 
• Styrer 0,60  
 
• Pedagogisk leder 2,00 
• Barnehagelærer 1,00 
• Barne- og ungdomsarbeider 2,40 
• Assistent 0,60 
 
Grunnbemanning: 6 årsverk, hvor av 
minimum 3 årsverk med godkjent 
utdanning som barnehagelærer.  
 
Styrer inngår ikke i barnehagens 
grunnbemanning. 
 
Samlet økning i bemanning: 0,30% 
 

 

Holmentoppen 01.02.23 Forslag Holmentoppen 01.08.2023 
 
• Barnehageleder/styrer 0,25 

 
• Pedagogisk leder 1,00 
• Barne- og ungdomsarbeider 1,40 
• Assistent 1,80 

 
 
 

Grunnbemanning: 4,2 årsverk, hvor av 
minimum 2 årsverk med godkjent 
utdanning som barnehagelærer. 
 
Styrer inngår ikke i barnehagens 
grunnbemanning. 

 
• Barnehageleder 0,10 
• Styrer 0,30 
 
• Pedagogisk leder 2,00 
• Barne- og ungdomsarbeider 1,00 
• [Assistent i tilpasset stilling avhengig 

av antall barn] 
 
Grunnbemanning: 3,0 årsverk, hvor av 
minimum 2 årsverk med godkjent 
utdanning som barnehagelærer. Ved 
behov etter opptak ansette assistent i 
stillingsstørrelse som harmoniserer 
antall årsverk med antall barn. Styrer 
inngår ikke i barnehagens 
grunnbemanning. 
 
Samlet økning i bemanning: 15 % 
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Østenstad 01.02.2023 Forslag Østenstad 01.08.23 
 

• Barnehageleder 0,25 
 
• Pedagogisk leder 1,00 
• Barnehagelærer 1,00 
• Barne- og ungdomsarbeider 1,85 
 
 
 
Grunnbemanning: 3,85 årsverk, hvor av 
minimum 2 årsverk med godkjent 
utdanning som barnehagelærer. 
  
 
 
 
Styrer inngår ikke i barnehagens 
grunnbemanning. 

 
• Barnehageleder 0,10 
• Styrer 0,30 

 
• Pedagogisk leder 0,70 
• Barnehagelærer 1,30 
• Barne- og ungdomsarbeider 1,50  

 
Grunnbemanning: 3,5 årsverk, hvor av 
minimum 2 årsverk med godkjent 
utdanning som barnehagelærer. Ved 
behov etter opptak ansette assistent i 
stillingsstørrelse som harmoniserer 
antall årsverk med antall barn.  
 
Styrer inngår ikke i barnehagens 
grunnbemanning. 
 
Samlet økning i bemanning: 15 % 

 

Opptak av barn og antall årsverk – barnehageleders vurdering 

Etter innledende runder i hovedopptaket i mars melder barnehageleder inn til Asker 
kommune hvilken kapasitet de enkelte barnehagene har fra august (antall små og 
store barn vi har anledning til å ta inn) - ut i fra areal- og bemanningsnormer. 
Kommunen benytter opplysningene ved plassering av barn som ikke har fått plass.  

Inneværende barnehageår har Engelsrud og Holmentoppen benyttet alt areal.  
Østenstad vil med flere ansatte ha kapasitet til å ta inn flere barn. I Engelsrud vil 
endringen ikke utgjøre noen forskjell med tanke på dagens grunnbemanning.  

For Holmentoppen og Østenstad vil det være et godt tidspunkt å gjennomføre en 
endring før nye ansettelser, fordi begge barnehagene har vikariater i inneværende 
barnehageår.  
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Sak 018/23 Strategi og hovedmål 2023 – 2. gangsbehandling 
 
Saksforbereder: John Grimsby 
 
Se sak 003/23 som vedlegg til denne 2. gangsbehandlingen. 
 
Asker kirkelige fellesråd fattet 25.01. slik vedtak: 
 

Asker kirkelige fellesråd vedtar foreløpige hovedmål for 2023 som utarbeidet i 
møtet.  
 
For å ha mulighet til å presisere og videreutvikle hovedmålene for 2023 ber 
Asker kirkelige fellesråd kirkesjefen om å legge fram saken på nytt i neste 
møte.  

 
Etter drøftinger i møtet meislet fellesrådet ut slike hovedmål for 2023 – i ikke prioritert 
rekkefølge. 
 
Asker kirkelige fellesråd skal 
 
Menighetsrådsvalg (1.3 1) 
 

a. legge til rette for å bidra til at menighetsrådene rekrutterer gode kandidater til 
menighetsrådsvalget 2023 

b. legge til rette for og bidra til stor oppslutning om kirkevalgene i Asker 
c. forberede god opplæring av nye menighetsrådsmedlemmer, og samtidig legge 

til rette for valg av egnede medlemmer til fellesrådet (AKF), partssammensatt 
utvalg (AKF PSU og fellesrådets bygningsutvalg (AKF BU). Kursdato: 18.10. i 
Teglen. 

d. arrangere temakveld for nye menighetsråd om folkehelse 2, samfunnsforhold 
og samfunnsutvikling i Asker kommune, og hvordan menighetsrådene i lys av 
dette kan utvikle sine strategiske mål i menighet og lokalsamfunn. Forslag til 
dato: 16.11. kl. 1800 
 

Menighets- og samfunnsbyggende arbeid  
 

e. stimulere til tiltak for at lokalsamfunn i Asker skal oppleve sin kirke og 
menighet som levende, nær og tilgjengelig (1 og 2) 

f. bidra til å videreutvikle samarbeidet mellom menighetene 3 og soknets to 
organer: menighetsråd og fellesråd (1.3) 

g. Tiltak for å bidra til å systematisere frivillighetsledelse i menighetene (2.3 m.fl.)  
h. sikre en organisering av menighetsbarnehagene i henhold til foreslåtte 

endringer i barnehageloven. Dette skal skje i henhold til arbeidsmiljølovens 
bestemmelser og i dialog med menighetsrådene, ansatte og deres 
representanter. Ny organisering må skje i tråd med forutsetningene i 

 
1 Henvisning til Den norske kirkes strategiplan 2022-2029 – se innledning til avsnittet Fellesrådets 
hovedmål for 2023. 
2 Se artikkel om fagdag for kirkelige ansatte i Asker med panelsamtale med representanter for Asker 
kommune - Fagdag om folkehelse - Asker kirkelige fellesråd (kirken.no) 
3 Ref. tema fra bispevisitas felles for Asker Nord 7.-12.03.2023 
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barnehageloven. Soknets to organer må gjenoppta arbeidet med å avtale 
dekning av framtidige pensjonskostnader ved eventuell nedleggelse av en 
barnehage. og med en tilsvarende tydelig ansvars- og arbeidsdeling mellom 
menighetsrådenes som eiere og fellesrådet som mulig tjenesteleverandør 
(1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.3) 4  

i. Samarbeide med Asker kommune om mulig opprettelse av Samtaletilbudet 
13-20 i Asker (1.2, 2.2, 2.3, 3.2) 

 
Kirkelige bygg og eiendom 
 

j. følge opp prosjektprogram for rehabilitering av Holmsbu, Hurum og Røyken 
kirker og synliggjøre Kirkevakten, fellesrådets program for tilsyn og vedlikehold 
av alle kirkelige bygg i Asker. (2.1, 2.2, 3.1)  

k. videreutvikle klima- og energitiltak som reduserer energiforbruk og 
klimaavtrykk, slik som SD-anlegg for styring av energi og bruk av alternative 
energikilder (2.2)  

l. følge opp strategiske oppgaver knyttet til gravplassmyndighet på vegne av 
Asker kommune, slik som å videreutvikle gravplasser, sikre gravreserver og 
tilgang på tilstrekkelig kremasjonskapasitet (2.2, 2.3) 

 
Administrasjon og ledelse 
 

m. videreføre implementring av nytt lønnsystem, med HR-modul, samt moduler 
for tidsplanlegging og refusjon av utgifter (1.3) 

n. følge opp lokalt Kirkemøtets vedtak knyttet til ny kirkelig organisering 
 
Forslag til vedtak  
 
Asker kirkelige fellesråd vedtar hovedmål for 2023 som utarbeidet i møtet.  
 
 
 
 
 

 
4 Etter fellesrådets behandling har kunnskapsministeren 08.02. kommet forslag til nye endringer i 
banehageloven som sannsynligvis fordrer en endret formulering i tiltakslistens bokstavpunkt h. Se 
overstrekinger av gammel tekst fra fellesrådets møte 25.01. og forslag til ny tekst i kursiv. 
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Vedlegg til sak 018/23: Møtesak 003/23 Status og hovedoppgaver for 2023  
 
 
Fellesrådets møtebøker oppsummerer mye av fellesrådets arbeid i 2022. Forslag til 
årsrapport for 2022 vil etter foreløpig plan bli lagt fram for vedtak i fellesrådet i møte 
1. mars.  
 
Årsrapporten vil i tillegg til de formelle oppsummeringene inneholde noen flere artikler 
og bilder enn tidligere. Tilbakemeldingene fra årsrapporten i 2021 tilsier at vi også 
bør lage en trykket versjon i tillegg til den digitale. 
 
Evaluere fellesrådets hovedmål for 2022 
 
Asker kirkelige fellesråd vedtok for 2022 følgende hovedmål i ikke-prioritert 
rekkefølge: 
 

a. Den (gjen)åpne(de) kirken: stimulere til tiltak for at lokalsamfunn i Asker skal 
oppleve sin kirke og menighet som levende, nær og tilgjengelig 

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

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

005/22 bokstavpunkt a: Nybygg for Kirkens feltarbeid på Askerholmen 
e. Videreutvikle plan og prosess for kompetanseutvikling for de kirkefaglige 

yrkesgruppene, i samarbeid med Oslo bispedømmeråd  
f. Innføringsplan og systematisk oppfølging av nyansatte 
g. Frivillighetens år 2022: videreutvikle og synliggjøre kirkelig frivillighet 
h. Videreutvikle synergier mellom menigheter og kirkelig arbeid (nytt) 

 
Fellesrådet vil i møtet bli invitert til å evaluere målene som ble satt, som innledning til 
arbeidet med å peke ut tilsvarende hovedmål i 2023.  
 
Fra møtet 
 
Fellesrådet gav uttrykk over tilfredshet over at mye er oppnådd i 2022 i tillegg til den 
daglige driften av fellesrådets mangfoldige virksomhet. Det ble oppfordret til å ta med 
de mange gode erfaringene, og til fortsatt å holde trykket oppe på flere av sakene i 
2023.  
 
Til bokstavpunkt a: Asker kirkelige fellesrpd er synlige i ulike medier, men for å nå 
flere må fellesrådet og menighetsrådene fortsatt å utvikle denne synligheten ikke 
minst i sosiale medier. Det ble konkret stilt spørsmål om julaftens gudstjenester 
fortsatt burde strømmes.  
 
Til bokstavpunkt b: Det ble gitt uttrykk for tilfredshet over at Asker kommunestyre er 
oppmerksomme på behovet for å sette i stand og vedlikeholde kirkebygg. 
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Til bokstavpunkt c og d: fellesrådet gav et samlet uttrykk for tilfredshet over at første 
del av nytt LPR-system er på plass og at fellesrådet fikk anbudet om videre drift av 
KFA Elveplassen botilbud. 
 
Til bokstavpunkt e: Det ble i møtet stilt spørsmål om Asker kirkelige fellesråd har en 
samlet kompetanseplan for ansatte. Kirkesjefen svarte at det ikke er én samlet  
kompetanseplan spesifikt for hele Asker kirkelige fellesråd, men at tjenesteordninger 
og stillingsbeskrivelser er førende for hvilke kompetanser fellesrådet ønsker å utvikle 
og beholde. Alle vesentlige endringer i bemanningsplanene blir drøftet til AKF PSU. Å 
utvikle individuelle kompetanseplan skal være en del av alle medarbeidersamtaler i 
fellesrådet. Dette framgår tydelig av skjemaet som blir brukt i samtalene. 
 
Fellesrådets hovedmål for 2023 
 
Kirkemøtet har vedtatt strategi for 2022-2029 – se Strategi for Den norske kyrkja - 
Den norske kirke (kirken.no). Se figur nedenfor.  
 
Strategien danner også grunnlag for strategiske arbeid i bispedømmeråd og 
soknenes organer. 
 

 
 
For 2023 pekte fellesrådets arbeidsutvalg innledningsvis på mulige hovedmål i 
fellesrådets virksomhet, ref. innkalling til møtet.  
 
Etter drøftinger i møtet meislet fellesrådet ut slik hovedmål for 2023 – i ikke prioritert 
rekkefølge.  
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Asker kirkelige fellesråd skal 
 
Menighetsrådsvalg (1.3 1) 
 

a. legge til rette for å bidra til at menighetsrådene rekrutterer gode kandidater til 
menighetsrådsvalget 2023 

b. legge til rette for og bidra til stor oppslutning om kirkevalgene i Asker 
c. forberede god opplæring av nye menighetsrådsmedlemmer, og samtidig legge 

til rette for valg av egnede medlemmer til fellesrådet (AKF), partssammensatt 
utvalg (AKF PSU og fellesrådets bygningsutvalg (AKF BU). Kursdato: 18.10. i 
Teglen. 

d. arrangere temakveld for nye menighetsråd om folkehelse, samfunnsforhold og 
samfunnsutvikling i Asker kommune, og hvordan menighetsrådene kan utvikle 
sine strategiske mål i menighet og lokalsamfunn. Tid: i løpet av november 

 
Menighets- og samfunnsbyggende arbeid  
 

e. stimulere til tiltak for at lokalsamfunn i Asker skal oppleve sin kirke og 
menighet som levende, nær og tilgjengelig (1 og 2) 

f. bidra til å videreutvikle samarbeidet mellom menighetene 2 og soknets to 
organer: menighetsråd og fellesråd (1.3) 

g. Tiltak for å bidra til å systematisere frivillighetsledelse i menighetene (2.3 m.fl.)  
h. sikre en organisering av menighetsbarnehagene i henhold til foreslåtte 

endringer i barnehageloven. Dette skal skje i henhold til arbeidsmiljølovens 
bestemmelser og i dialog med menighetsrådene, ansatte og deres 
representanter. Ny organisering må skje i tråd med forutsetningene i 
barnehageloven og med en tilsvarende tydelig ansvars- og arbeidsdeling 
mellom menighetsrådenes som eiere og fellesrådet som mulig 
tjenesteleverandør (1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.3)  

i. Samarbeide med Asker kommune om mulig opprettelse av Samtaletilbudet 
13-20 i Asker (1.2, 2.2, 2.3, 3.2) 

 
Kirkelige bygg og eiendom 
 

j. følge opp prosjektprogram for rehabilitering av Holmsbu, Hurum og Røyken 
kirker og synliggjøre Kirkevakten, fellesrådets program for tilsyn og vedlikehold 
av alle kirkelige bygg i Asker. (2.1, 2.2, 3.1)  

k. videreutvikle klima- og energitiltak som reduserer energiforbruk og 
klimaavtrykk, slik som SD-anlegg for styring av energi og bruk av alternative 
energikilder (2.2)  

l. følge opp strategiske oppgaver knyttet til gravplassmyndighet på vegne av 
Asker kommune, slik som å videreutvikle gravplasser, sikre gravreserver og 
tilgang på tilstrekkelig kremasjonskapasitet (2.2, 2.3) 

 
Administrasjon og ledelse 
 

m. videreføre implementring av nytt lønnsystem, med HR-modul, samt moduler 
for tidsplanlegging og refusjon av utgifter (1.3) 

 
1 Henvisning til Den norske kirkes strategiplan 2022-2029 – se innledning til avsnittet Fellesrådets 
hovedmål for 2023. 
2 Ref. tema fra bispevisitas felles for Asker Nord 7.-12.03.2023 
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Vedtak  
 
Asker kirkelige fellesråd vedtar foreløpige hovedmål for 2023 som utarbeidet i møtet.  
 
For å ha mulighet til å presisere og videreutvikle hovedmålene for 2023 ber Asker 
kirkelige fellesråd kirkesjefen om å legge fram saken på nytt i neste møte.  
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Sak 019/23 Samråd om kirkelig organisering 
 
Saksforbereder: John Grimsby 
 
Kirkerådet har i møte 9.-10.02.2023 behandlet forslag til hvilke tema knyttet til kirkelig 
organisering som Kirkemøtet skal drøfte i 2023. I den forbindelse har Kirkemøtet 
drøftet struktur for samråd for valgte råd og involvering av ansatte.  
 
I saksframlegget pkt. 2.2. er beskrevet mal for to digitale dialog- og innspillsmøter i 
hvert enkelt bispedømme våren 2023. Hovedtema er i tråd med Kirkerådets forslag til 
hovedtema i høstens Kirkemøte: 
 

• folkevalgte som kirkelig styringstjeneste 
• biskopens tilsyn og ledelse 
• ordning for daglig ledelse 

 
I Oslo bispedømme ligger det til rette for fysiske møter. I et dialogmøte 26.01. mellom 
ledere for Oslo bispedømmeråd og de tre fellesrådslederne, samt fungerende biskop, 
stiftsdirektør og de tre kirkevergene ble det besluttet å invitere til fysiske møter for 
biskop, menighetsrådsledere, medlemmer av bispedømmeråd og fellesrådene, samt 
de administrative lederne for de fire rådene. 
 
Slike datoer ble besluttet for de to tre-timers møtene: 
 
18. april 
14. juni 
 
Dette innebærer blant annet at Asker kirkelige fellesråd må endre møtedato 14. juni. 
Se møtesak 020/23. 
 
Forslag til vedtak  
 
Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsen til orientering 
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Sak 020/23 Justert møteplan for råd og utvalg 2023    
 
2023 Versjon: 23.02.2023  
  
 
28.02. 1830 Bygningsutvalg Askertun 

01.03. 1800 Fellesråd Vardåsen kirke 

11.04. 1630 PSU AKF Kirkelia 

11.04 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

19.04. 1800 Fellesråd Teglen, Spikkestad kirke og kultursenter 

02.05. 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

12.-13.05. 1800 Fellesråd Holmsbu kirke og Holmsbu badehotell 

30.05. 06.06. 1630 PSU AKF Kirkelia 

30.05. 06.06. 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

05.06. 14.06. 1800 Fellesråd Hurum kirkestue 

13.06. 1830 Bygningsutvalg Hurum kirkestue 

15.08. 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

23.08. 1800 Fellesråd Holmsbu kapell 

29.08. 1830 Bygningsutvalg Holmsbu kapell 

11.09.  Kirkevalg  

19.09. 1630 AKF PSU AKF Kirkelia 

19.09. 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

27.09. 1800 Fellesråd Holmen kirke 

17.10. 1800 Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

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

01.11. 1800 Fellesråd Slemmestad kirkestue 

07.11. 1800 Bygningsutvalg Askertun 
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14.11  AKF PSU AKF Kirkelia 

14.11  Arbeidsutvalg AKF Kirkelia 

16.11. 1800 Temakveld for menighetsråd Askertun 

22.11 1800 Fellesråd – avsluttende møte Quality hotell Leangkollen 

22.11 1900 Fellesråd - konstituerende 
møte 

Quality hotell Leangkollen 

22.11 2000 Felles middag for 
fellesrådene med ledere 

Quality hotell Leangkollen 

2024    

 JAN Seminar Nytt fellesråd? Granavolden 

 JUN Seminar Nytt fellesråd? Holmsbu 

 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd vedtar justert møteplan for 2023 som framlagt i møtet. 
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Sak 021/23 Høring fra Kirkerådet: Adgang til å vektlegge samlivsform 
 
Saksforbereder: John Grimsby 
 
Kirkerådet har sendt forslag om adgangen til å vektlegge samlivsform ved tilsetting i 
Den norske kirke på høring. Kirkerådet vil på bakgrunn av høringen ta stilling til hva 
som skal fremmes for Kirkemøtet i 2023. 
 
Alle som ønsker kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter 
offentleglova og vil bli offentliggjort på kirken.no.  
 
Se Kirkerådets høringsdokumenter her. Høringsfrist er 15. mars 2023. 
 
Det er på det rene at tilsettingsorganer i Den norske kirke i dag har rettslig adgang  
etter likestillings- og diskrimineringsloven til å vektlegge likekjønnet samlivsform ved  
tilsetting, i alle fall for vigslede stillinger der den som vigsles, gir et formelt løfte  
knyttet til kirkens læregrunnlag. Spørsmålet er om Kirkemøtet skal videreføre de 
gjeldende rammene for forskjellsbehandling ved tilsetting, som har bakgrunn i 
Kirkemøtets vedtak fra 2007, eller om praksis skal endres, slik at det ved tilsettinger 
ikke lenger skal være rom for å praktisere det ene synet på homofilt samliv, som i 
dag er et mindretallssyn. 
 
Kirkerådet foreslår at Kirkemøtet skal treffe et generelt vedtak som slår fast at  
tilsettingsorganer i Den norske kirke ikke skal forskjellsbehandle søkere på grunn av  
likekjønnet samlivsform, for eksempel slik: 
  

Tilsettingsorganer i Den norske kirke skal ikke forskjellsbehandle søkere på  
grunn av likekjønnet samlivsform. 

 
Spørsmålet er om Asker kirkelige fellesråd skal avgi høringsuttalelse og om denne 
skal være i tråd med Kirkerådets forslag. 
 
Forslag til vedtak  
 
Asker kirkelige fellesråd avvgir høringsuttalelse om at tilsettingsorganer i Den norske 
kirke ikke skal forskjellsbehandle søkere på grunn av likekjønnet samlivsform. 
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Sak 022/2023 Forberedelser til kirkevalg  
Saksforberedere: Jørgen Svartvasmo og John Grimsby 
 
Se sak 072/2022 og 007/23. Det vil i møtet bli gitt en kort presentasjon av lokal prosjektleder 
Jørgen Svartvasmo. 
 
Dette foregår samtidig som kommunevalget 11. september. Se også Kirkevalget - Den 
norske kirke (kirken.no).  
 
Asker kirkelige fellesråd har laget en rekke versjon av en intern informasjons- og 
motivasjonsfilm om å stille til valgt til menighetsråd. Se Informasjonsfilm om Kirkevalget 2023 
- Asker kirkelige fellesråd (kirken.no). Disse egner seg godt til bruk i denne fasen hvor 
valgstyrene og menighetsrådene arbeider med å rekruttere listekandidater til 
menighetsrådetsvalgene. 
 
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 
• Asker kirkelige fellesråd samarbeider med Asker kommune om valglokaler. Dette må 

likevel skje i atskilte lokaler fra kommune- og fylkestingsvalg. 
 
Forslag til vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsen til orientering.  
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https://kirken.no/valg/
https://kirken.no/valg/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/askerfellesrad/aktuelt/Informasjonsfilm%20om%20Kirkevalget%202023/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/askerfellesrad/aktuelt/Informasjonsfilm%20om%20Kirkevalget%202023/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/nyheter-om-valget/digital%20f%C3%B8rehandsstemming/


 

 

Sak 023/23 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. Samtaler med Asker kommune om forvaltning av oppgjør for salg av eiendommen 

Vestbygda skole  
f. Medvirkningsmøte for utvikling av samarbeidsavtaler 14.02. 
g. Møte i Styringsgruppe for kirkesaker 16.02. 
h. Møte i AKF AMU 28.02 
i. Møte i AKF Bygningsutvalg 28.02. 
j. Bispevisitas i Nordre Asker 27.2, 07.-10.3. og 12.3. 
k. Budsjett 2024 og HP 2024-2027 Dialogmøte Asker kommune 23.03. Frist for innlevering 

13.04. med forbehold om fellesrådets vedtak 19.04. 
l. Asker kommune ønsker inngåelse av samarbeidsavtale med Asker kirkelige fellesråd 

våren 2024. Saken kommer til fellesrådet i neste møte 19.04.  
m. Kirkesafari med administrativ ledelse i Asker kommune til Holmsbu, Hurum og Røyken 

kirker 08.06. 
n. […] 

 
Vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsene til orientering. 
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Sak 024/2023 Eventuelt 
 

Ingen saker forhåndsmeldt. 
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Avslutning av fellesrådets møte: Vår Far og velsignelsen 
 

Vår Far i himmelen! 
La navnet ditt helliges. 
La riket ditt komme. 
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. 
Gi oss i dag vårt daglige brød, 
og tilgi oss vår skyld, 
slik også vi tilgir våre skyldnere. 
Og la oss ikke komme i fristelse, 
men frels oss fra det onde. 
For riket er ditt og makten og æren i evighet. 
Amen 
 
Velsign oss, Gud Fader.  
Velsign oss, Gud Sønn.  
Velsign oss, Gud du Hellige Ånd.  
Amen 
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