
VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD 
Den norske kirke 
 

 

 

ÅRSBERETNING FOR 2013 
 

Våler kirkelige fellesråd har i 2013 hatt følgende sammensetning: 
 

Leder: Torunn Syversen  01.01.2013  31.12.2013 

  

Nestleder: Eva Olastuen   01.01.2013   31.12.2013  

Rådsmedlemmer:  

 Ola Nystuen   01.01.2013  31.12.2013 

 Bjørg Bråten   01.01.2013  31.12.2013 

 Kjell Konterud  01.01.2013  31.12.2013 

 Sevat Lappegard  01.01.2013 31.12.2013 

Varamedlemmer: Ruth Skolegården      01.01.2013  31.12.2013 

 Solveig Bjørnerud   01.01.2013 31.12.2013   

Åse Lonkemoen Hansen  01.01.2013  31.12.2013 

Kjersti Svartholt  01.01.2013 31.12.2013 

Hilde Riseng                    01.01.2013  31.12.2013 

   

  

Våler kirkelige fellesråd har  holdt 14 ordinære møter,  

1 ekstraordinært møte, 1 møte med Byggekomiteen, 1 dialogmøte med representanter fra 

Utsmykkingskomitee/Byggekomitee og 2  dialogmøter med ansatte. 

Det er protokollert 48 saker.   

 
 

 

ANSATTE:           stillingsprosent % 

Kirkeverge:  Marit Helene Kilen    50% 

Soknediakon:   April Holten,     100 %  

Organist: Arne Moseng       88 %  

Menighetssekretær: Heidi Gottenborg                   100% 

Kirketjener i Våler: Geir A. Rivenes     100% 

Kirketjener i Gravberget:                                Rune Kørra Sluttet 31.05.2013  20% 

Renholder i Våler: Berit O. Bølla Sluttet 30.10.2013  30% 

 

Disse stillingshjemlene utgjør 4,38 % årsverk pr. 31.12.2013 

 

ADMINISTRASJON 

Lønn og regnskap utføres i samarbeid med kommunen ved at lønningskontoret ordner 

lønnskjøringen. Heidi Gottenborg foretar utbetalinger og fører regnskapet på kommunens 

regnskapssystem.  

Vi er veldig avhenging av gode samarbeidsforhold og setter pris det gode daglige samarbeidet 

med både økonomiavdelingen, kulturkontoret og servicekontoret.  

 

KONTOR 

Kirkekontoret hadde besøk av Arbeidstilsynet i mars. Vi fikk tre pålegg etter besøket med 

svarfrist 31.01.2014. 



Disse tre påleggene var mangel på rutinebeskrivelser, utarbeiding av risikoanalyse og 

handlingsplan med de ansatte. 

 

 

KIRKER 

 

Våler kirke 

Byggingen med ny kirke startet opp 19. november 2013. Den skal være ferdig i januar 2015. 

Innredningsarbeidene starter opp etter det. Dato for  innvielse av den nye kirken er 24.05. 

2015 

Vi får et nytt kirkebygg i Våler sentrum tegnet av Espen Surnevik som vil bidra til å gi Våler 

sentrum et helhetlig og nyskapende preg med sin form og utsmykking. Det vil oppfylle både 

de rituelle og de kulturelle handlingene på en verdig og fin måte. 

Vinnerutkastet har fått veldig god omtale i Norge og ellers i Europa. Dette er imponerende og 

uvanlig at man så raskt får så stor oppmerksomhet internasjonalt. 

Denne positive omtalen er god indikasjon på at den nye kirken er unik i sitt formspråk. 

 

Gravberget kirke 

Kirken (Veikirken) har vært åpen i hele juli + 2 helger i august med mange besøkende. 

Menighetsrådet har fått 50.000 fra Statskog Glomma AS til beising av kirken og Våler 

kommune, formannskapet har bevilget kr. 75.000 til samme formålet. Beisingen ble gjort i 

september 2013. 

 

Risberget kirkesal  
Hedmark Fylkeskommune har bevilget 50.000 kr i tilleggstilskudd til kulturminnetiltak for Risberget 

kirkesal.  

Det var150 års jubileum i oktober for Risberget kirkesal og innvielse av gravferdsrommet i 

første etasje. Risberget kirkesal ble tatt i bruk 9 år etter at Våler ble eget prestegjeld. Den ble 

innviet i oktober 1863. Den er den eneste i sitt slag som er i bruk i Norge og den fyller 150 år i 

år . Risbergsingene kan være stolte av kirkesalen sin. I 150 år har huset vært en viktig del av 

folks liv i Risberget, både som kirkesal, og den tiden i etasje ble brukt til skole. Huset har nå 

gjennomgått en nødvendig oppussing både utvendig og innvendig. Et utrolig arbeid er lagt ned 

i form av frivillig arbeid, dugnader og innsamling av midler. Dette er og blir en sakral perle 

gjennom sitt liturgiske uttrykk og smakfulle enkelthet, som det står så fint i boka Skogfolkets 

katedral. Det er gjort et stort og betydningsfullt arbeide for å bevare huset,  med oppussing av 

kirkesalen i andre etasje og nå med restaurering, maling og utsmykking av gravferdsrommet i 

1 etasje. Abeidsutvalget som består  av Sylvia Narbuvoll, Britt Rundberget og Liv Burud har 

brukt uttalige timer og  stått på for  å få realisert gravferdsrommet. 

Forsikring 

Våler kirkelige fellesråd har sine personalforsikringer iht avtaleverket hos KNIF Trygghets 

Forsikring. 

Øvrige forsikringer er i KLP Skadeforsikring. Disse forsikringene er gjennomgått etter 

brannen.  

 

Kirkelige handlinger 

De fleste av de kirkelige handlingene foregår i Våler kapell.  

Gravberget kirke blir nå brukt mer enn ellers. I tillegg brukes kirke i Åsnes og Elverum, 

ungdomsskolens aula og andre lokaler. 



 

KIRKEGÅRDER 

Festeavgiften ble økt i 2013 med kr 55,- fra 125 kr til 180 kr, etter vedtak i kommunestyret i 

desember 2012. 

Etter besøk i mars stanset Arbeidstilsynet all bruk av gravemaskinen på grunn av dårlig 

teknisk tilstand.  Gravemaskinen ble satt i stand igjen og godkjent for bruk. Den er 25 år 

gammel og det er stort behov for å investere i en ny/pent brukt gravemaskin til bruk i 

kirkegårdsdriften.  
 

Våler kirkegård 

Det ble leid inn sommerhjelp til blomsterstell, gravpynting og ferievikar til klipping på 

timesbasis denne sommeren. Kirkegården i Våler har framstått som meget velstelt og vakker, 

og vi har fått mye ros for stellet og vedlikeholdet av kirkegården. 

Det er montert stenger med oppheng for vannkanner ved alle vannkranene utendørs på 

kirkegården. Vi har fått i gave vannkanner til bruk til dette. 

Det er inngått avtale med Solør Renovasjon angående bruk av container til restavfall/gress.  

 

Fellesrådet ga dugnadskomiteen i oppdrag  med rydding og pynte opp  på kirkegården.  

Det er foretatt fire store dugnader på kirkegården denne sommeren. Driftsbygningen ble solgt 

til Bergesiden Vel og den ble fjernet i september. 

Kasserte gravminner ble flyttet  til et skjermet sted på kirkegården. De ble lagt på paller og 

registrert. 

Restmateriale etter brannen, (spir, trepanel, rekkverk og tømmerstokker) er blitt flyttet til 

Haslemoen for oppbevaring der. Dette ligger under tak. 

Matgjord er blitt skavet av og fjernet fra byggetomten og en stor avfallshaug som har ligget i 

nærheten kirkegården, er blitt fjernet. 

 

Kirkevergen har vært i kontakt med administrasjonen i kommunen for utarbeidelse/overføring 

av skjøte for kirkegården i Våler og tomten i Risberget (der Risberget kirkesal står) fra Våler 

kommune til VKF. 

Soknet skal være eier av kirkebygg og kirkegårder. Det er kirkelig fellesråd som forvalter 

kirkelig eiendom, og som opptrer på vegne av soknet, jf. kirkelovens § 17, 3. punkt og § 18. 

Der hjemmelen til eiendommen feilaktig står på kommunen, burde det ha blitt ryddet opp i da 

den nye kirkeloven trådde i kraft, den 01.01.- 97. Viser også til Gravferdsloven § 1, fjerde 

ledd: Gravplassene er soknets eiendom, med mindre annet følger av særskilt rettsgrunnlag.   

 

Gravberget kirkegård og Risberget gravlund har fått normalt stell og vedlikehold. 

 

FELLESRÅDETS ARBEID 
Mange av sakene som Fellesrådet vedtok  i fellesrådsmøtene i 2013 omhandlet byggeprosjektet. 

I prosjektet Våler – nye kirke er Våler kirkelige Fellesråd byggherre, oppdragsgiver og 

prosjekteier. Vi har stått overfor et spennende år når det gjelder fremdriften med bygging av 

ny kirke i Våler.  Viktige milepæler er nådd og nye skal nås. 

 

Fellesrådet vedtok å gå videre med detaljprosjektering i sitt møte før jul 2012 etter at 

kommunestyret vedtok finansiering med inntil 22 millioner til byggingen. 

Detaljprosjekteringen startet opp like etter at fellesrådsvedtaket ble fattet, og ferdigstillelse av 

detaljprosjektet var i juni 2013.Det hadde  ikke dukket opp vesentlige negative punkter/avvik 

på økonomi slik at det som ble lagt fram var i henhold til rammer og forutsetninger.  

Det var stor overensstemmelse mellom forprosjekt og detaljprosjekt, som gjorde at det var 

enda større økonomisk og kvalitativ trygghet for prosjektet. 

 



Forprosjektet har kostnadsbudsjett på 61,8 mill kr, hvor 52,6 mill kr er beregningskostnader 

og 9,2 mill kr er ekstra avsetninger(prisstigning/reserver/margin). 

Av de 52,6 mill kr utgjør samlede byggekostnader 39,6 mill kr. Resterende er bl.a. 

infrastruktur, orgel, inventar og kunst 

Nye detaljer og kvalitet til ventilasjon, konstruksjon og bearbeidingsgrad har gitt 1,5 mill kr i 

økte beregningskostnader for bygget. Med utgangspunkt i at prosjektet har 9,2 mill kr i 

reserver og prisstigning, er resultatet fra detaljprosjektet gledelig. 
 

 

Anbudsfasen og kontraktinngåelse med entrepenører foregikk på høsten.  

 

Fellesrådet vedtok i Sak 40 /13   Kontrakter vedrørende Våler nye kirke 

 Entreprise A  bygningsmessige arbeider: Martin M. Bakken 

 Entreprise B   rørleggerarbeider : Ing. Ø. Pedersen 

 Entreprise C  ventilasjonstekniske og automasjonsarbeider: Energima 

 Entreprise D  elektro og telearbeider: Svensgaard Installasjon 

 

Det er inngått avtale med Økonomiringen. De rapporterer etter avtale til Byggekomiteen, og 

Byggekomiteen ved leder og ved kirkeverge orienterer Fellesrådet regelmessig om den 

økonomiske utviklingen i prosjektet. Ved tett samarbeid / oppfølging med Byggekomitee/ 

kirkeverge, mener kirkevergen at Byggekomiteen og Fellesrådet får den 

oppdateringen/kvalitetssikringen og tryggheten som trengs for å inneha en god 

økonomistyring av prosjektet. 

 

Forskjellige komiteer tilknyttet byggeprosjektet: 

 

Byggekomitee 

Det ble vedtatt i Fellesrådsmøtet i januar og sette ned en Byggekomitee med inntil 7 personer. 

Byggekomiteen består av Harry Vinje som ble valgt til leder av Byggekomiteen, Torunn 

Syversen, Åse Lonkemoen Hansen, Arild Lande, Heidi S. Pedersen, Ivar Krekvik og Kjell Ivar 

Berget.  I tillegg har kirkeverge Marit Kilen, prosjektgruppeleder Thor Arne Kittilsen fra Sjåtil 

& Fornæss og arkitekt Espen Surnevik hatt møte og talerett i møtene.  

Det har vært hyppige møter og mange saker til behandling gjennom året i komiteen. 

 

Byggekomiteens oppgave har vært å ha ansvaret med å ivareta videre fremdrift, det vil si å 

lose oppdragsgiverens bestilling av byggverk frem til et ferdig bygg.  

Byggekomiteen fikk i oppgave å koordinere alle brukergruppenes ønsker og krav opp mot de 

økonomiske rammene for prosjektet. To hovedmål for prosjektet er at tidsplanen blir holdt og 

at det er god økonomistyring både når det gjelder utgifter og inntekter, samt koordineringen 

med dugnadsinnsatsen. 

 

Utsmykkingskomitee 

Utsmykkingskomiteen har bestått av Reidun Rakotonirainy, arkitekt Espen Surnevik, Turid 

Evang, Inge Lundeby og  Liv Svenneby.  Ann Kristin S. Myrer, Per Arnesen og Vegar Lie var 

med i komiteen fram til sommeren, da de valgte å gå ut av komiteen. Utsmykkingskomiteen er 

Fellesrådets faglige råd for alle spørsmål vedrørende kunst, utsmykking og inventar til Våler 

nye kirke. Utsmykkingskomiteen skal arbeide i nær forståelse med arkitekt, som er 

kunstnerisk ansvarlig for prosjektet som arkitektur og byggekunst. 

 



Fellesrådet vedtok å etablere kontrakt med Espen Dietrichson som kunstner til arbeidet med 

Våler nye kirke. Avtalen skal omfatte arbeidet både med målgruppe 1 (fondveggen) og 

målgruppe 2 (alter, prekestol, alterring, lesepult, sokkel, døpefont, endeobjekt). 

 

Orgelkomitee 

Består av leder Arne Moseng, Bjørn Karlstad, Solveig T. Bråten, Trond Vaage. De har hatt et 

tett samarbeid med konsulent Hans Jakob Tronshaug. 

Anbudskonkurransen om orgelprosjektet i Våler kirke ble kunngjort på DOFFIN-basen den 2. 

juli 2013. Orgelprosjektet ble kunngjort som en totrinns konkurranse, og etter 

gjennomføringen av første trinn, ville tre – fem firmaer bli invitert til å levere anbud på 

prosjektet.   

 

Det meldte seg to norske og seks tyske firmaer til første trinn i anbudskonkurransen. 

Orgelkomiteen valgte å invitere tre tyske og et norsk firma til å levere anbud på nytt orgel til 

Våler nye kirke. Et viktig moment som både ble nevnt i utlysningen på Doffin og i 

anbudsgrunnlaget er at man ønsket det nye orgelet ferdigstilt senest 3. kvartal 2015. 

Orgelkomiteen valgte å sende anbudsinvitasjon til følgende fire firmaer:  

Ryde & Berg, 

Werkstätte für Orgelbau Mühleisen GmbH, 

Richard Rensch Orgelbau GmbH & Co KG,  

Weimbs Orgelbau GmbH,  

Valget av disse fire firmaene var basert på en kombinasjon av oppfyllelse av utvalgskriteriene, 

prøvespilling av aktuelle instrumenter, dokumentasjon lagt ved søknadene og på internett og 

mulighet for å kunne levere orgelet senest 3. kvartal 2015. 

Disse firmaene ble invitert til å levere anbud etter de spesifikasjonene som var oppført i 

anbudsgrunnlaget.  
 

Innsamlingskomitee/dugnadskomitee 

Innsamlingskomiteen  med leder Inga Helgesen, Merete Astrup, Anne Sofie Hynne, Berit 

Skulstad, Torstein Risberg, og Morten Wenstad (Vi løfter i flokk) som har jobbet veldig 

målbevist og lagt ned stor innsats med innsamling av penger til prosjektet.  Dugnadskomiteen 

med Ola Svenneby i spissen, ledet av Kjell Ivar Berget og Ivar Krekvik har stilt opp på 6 

dugnader og gjort en flott jobb med å klargjøre byggetomten. Dette engasjementet er flott, vi 

er avhengig av at frivillige stiller opp. Vi i Fellesrådet setter stor pris på engasjementet. 

 
Innvielseskomitee 

Består av leder Cathrine Hagen, Arne Moseng, Merete Astrup, Ingfrid Norum og Marit Kilen 

Komiteen tar seg av  planlegging og det praktiske i forbindelse med innvielsen av den nye 

kirken. Det må tas stilling til hvem som skal innbys spesielt, samt koordinere oppgavene i 

forbindelse med åpningen. Det er også planer om en kirkefestuke i forbindelse med 

innvielsen. 
 

 

ØKONOMI                        

 

Merforbruk 

Kirkebudsjettet for 2013 har en ramme på ca kr.3.6 mill.  

Fellesrådet har hatt et merforbruk i 2011 (284.000 kr) og 2012  (299.000 kr). 

Merforbruket er delvis dekket opp ved hjelp av tilbakeføring til drift av MVA på investering, 

og bruk av renteinntekter. For 2013 må vi også basere oss på å bruke av renteinntekter og 

MVA til å dekke opp merforbruket. 



Inntektskildene til Fellesrådet er tilskuddet fra kommunen, festeavgifter, samt avgifter på 

diverse tjenester. Som det er påpekt tidligere i notatet er det blitt brukt både renteinntekter og 

MVA som er tilbakeført til driften ved å dekke opp merforbruket. Dette ønsker ikke 

Fellesrådet skal fortsette.  

Regnskapsmessig må renteutgiftene brukes til drift så lenge vi har negativt driftsresultat. Uten 

disse inntektene hadde Fellesrådet hatt enda større ufordringer med både driftsresultat og 

balanse.  

 

Reduksjon i overføringene fra kommunen 

Kommunens bevilgning til Fellesrådet er de tre siste årene, 2011 - 2013, redusert med til 

sammen kr. 610 000, fra 2.4 mill. til 1.8 mill. Reduksjonen utgjør 25 % av kommunens 

bevilgning til Fellesrådet. Reduksjonen utgjør 21 % av Fellesrådets sine samlede inntekter. 

Fellesrådet  er av den oppfatning at det ikke er mottatt  kompensasjon for lønnsjusteringer og 

pensjonsreguleringer i 2011og 2012. Etter tjenesteytingsavtalen skal Fellesrådet ha den 

samme kompensasjon for lønnsvekst som de øvrige virksomhetene i kommunen 

 

Tiltak for å komme i balanse 

FR har i 2013 hatt en arbeidsgruppe som har gått gjennom arbeidsoppgaver, virksomheten, 

stillinger, stillingsreduksjoner og organisering.  

Det er foreslått tiltak for å tilpasse virksomheten til arbeidsoppgavene og til den reduserte 

driftsrammen.  Tiltakene styrker budsjettbalansen for 2013 med kr. 620 000.  

Både budsjett og justering av stillinger har vært tatt opp som saker i 9 møter i Fellesrådet i 

løpet av 2013. 

 

.  

 

 

 
 

Torunn Syversen Marit Kilen 

FR-leder kirkeverge   

     

  

 


