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MØTE I KIRKELIG FELLESRÅD 
 

Møtedato: 15. 02. 2013 

Møtetid:    14.00 - 17.00 

Møtested: kirkekontoret 
 

Tilstede: 
Eva Olastuen, Torunn Syversen, Kjell Konterud, Bjørg Bråten,  Sevat Lappegard  
 
Ola Nystuen forfall  
 
 
Sakliste Godkjenning av innkalling. 
 
Det har ikke kommet inn bemerkninger innen fristen. Møtebok er dermed godkjent.   
   
 
Referatsaker / orienteringssaker 

 Lovlighetsklage i forbindelse med vedtak om tilskudd til ny kirke i Våler, fra Fylkesmannen. 

 Brannregnskapet. Jmf. kom.representant i forrige møte etterlyste det. 

 Referat fra møte i Byggekomiteen den 07.02.-13. Ligger som referat  
 
Vedtak: Refererte referatsaker  / orienteringssaker tas til orientering 
 
 
 
Sak 05 / 13     MANDAT - BYGGEKOMITEEN  
 
Mandat til byggekomiteen Våler- nye kirke 
 
Byggherre  
I prosjektet Våler – nye kirke er Våler kirkelige Fellesråd byggherre, oppdragsgiver og prosjekteier.  
 
Byggekomiteens oppgave/mandat 
Byggekomiteen er ansvarlig for å utøve byggherrens daglige oppgaver i prosjektet gjennom 
detaljprosjekteringen og i byggefasen. Byggekomiteen er oppdragsgivers organ for gjennomføring av 
prosjektet og for å ivareta at prosjektet får alle de tekniske, estetiske og praktiske egenskapene det skal, i 
henhold til bestilling og brukerhensyn.  
Byggekomiteen er ansvarlig for å koordinere alle brukergruppenes ønsker og krav og tilse at disse 
balanseres i forhold til hverandre innenfor økonomisk handlingsrom til et helhetlig beste for prosjektet. 
 
Oppgavene til byggekomiteen:  
 



o Ledelse av prosjektet 

o Vurderinger av tekniske og byggmessige forhold  

o Økonomivurdering innen vedtatt finansieringsplan, oversendt Våler kommune, som lå til grunn for 
kommunestyrets vedtak K -093/12 

o Fortløpende kontakt med prosjekteringsgruppe og byggeleder  

o Ansvar for oppfølging av og tilpasset progresjon i underkomiteer 
- utsmykkingskomite 
- orgelkomite 
- dugnadskomite 

o Rapportering til byggherre 
o Rådføring med byggherre i uforutsette situasjoner og innhenting av byggherres 
     bestemmelse i saker som endrer rammer eller forutsetninger   
 
Byggekomiteens skal føre oppdragsgiverens bestilling av byggverk fram til et nøkkelferdig bygg av optimal 
kvalitet.  
Byggekomiteen vil være ansvarlig for å sette alle vedtakene fra byggherren og byggekomiteen ut i live via 
instrukser til planleggere, byggeleder og entreprenør. 
Prosjektgruppe, byggeleder og entreprenør forholder seg i det daglige til Byggekomiteen. Entreprenør, 
planleggere og byggeleder har ikke daglig dialog med andre deler av byggherreorganisasjonen uten ved 
særskilt innkalling. 
  
Prosjekteringsgruppens rolle opprettholdes som i tidligere fase, ledet av en PGL.  
 
Byggekomiteen konstituerer selv leder av byggekomiteen.  
 
Kirkevergen er med på møtene og skriver referat fra byggemøtene. Kirkevergen er kontakperson for media 
og informasjon i samråd med byggekomiteen og Kirkelig fellesråd. 
 
 
Vedtak: Vedtatt enstemmig med de endringer som er foreslått. 

 
   
 

Sak 06 /13 GODTGJØRING / TAPT ARBEIDSFORTJENESTE TIL LEDER AV BYGGEKOMITEEN 
   
Forslag til vedtak: Godtgjøring / tapt arbeidsfortjeneste settes inntil 2850,- kr. pr. dag, eller 380,- kr. pr. 
time. Det leveres timeliste pr. måned til kirkekontoret over timene som er brukt i forbindelse forberedelser 
og møter i Byggekomiteen. 
Kjøregodtgjørelse til gruppens medlemmer faktureres på reiseregning når det er møter utenfor 
kommunegrensa. Statens satser for kjøregodtgjørelse gjelder. 
Målsetting, maks 20 % stilling.  
 
Vedtak:  Vedtatt enstemmig. 
  
. 
 
 
Sak 07 /13        VIDERE MANDAT FOR UNDERKOMITEER   

 
Det må avklares med Sjåtil & Fornæss hva som er dugnadsarbeide. Ivar Krekvik og Kjell Ivar Berget vil ta 
ansvar med å koordinere det videre arbeidet med dugnad. FR må oppnevne og organisere en 
innsamlingskomitee. (Vi skal bygge VÅLER NYE KIRKE! Et felles løft i tiden – for framtiden.) 
Saken er blitt diskutert i MR hvor navngitte personer kom opp. Dette blir videreformidlet til de  
dugnadsansvarlige. 
Vedlegg fra Espen Surnevik. 



 
MANDAT UTSMYKKINGS KOMITEE 

 

Utsmykkingskomite 

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. 

 

Utsmykkingskomiteen er drøftingsorgan for den kunstneren som er engasjert inn i prosjektet.  

 

 

Utsmykkingskomiteen oppgaver 

Utsmykkingskomiteen har ansvar for å lage en helhetlig kunstplan for prosjektet Nye Våler kirke 

 

Kunstplanen skal forholde seg til de forslag, ideer og visjoner som arkitekten som kunstnerisk 

ansvarlig for arkitektur og byggekunst har for prosjektet. 

 

Kunstplanen skal beskrive og foreslå løsninger som ivaretar prosjektet som kirke for folket i Våler i 

nåtid, framtid og fortid.  

 

Kunstplanen skal omfatte 

o det kunstneriske uttrykk i kirkerommet 

o bruk av kunst i bygget for øvrig 

o bruk av kunstuttrykk i kirkas uteområde 

o utsmykking, inventar og utstyr; som alter med utstyr, messeklær, prekestol, lesepult, 

døpefont, gravferdsutstyr, stoler/benker, orgelutforming, bruk av historiske 

gjenstander, belysning, tekstiler, farger 

 

Det skal i arbeidet særlig legges vekt på  

o bærende symboler i kirkerommet 

o ivareta den kirkehistoriske kontinuitet i Våler 

 

Planen skal lages slik at den kan realiseres over et lengere tidsperspektiv. De forslag og løsninger 

som skal realiseres i byggeperioden må holde seg innen de økonomiske rammer som er satt. 

 

Tidsplan og rapportering 

Utsmykkingskomiteen rapporterer til Byggekomiteen og leverer delrapporter i prosjektperioden. 

Komplett kunstplan skal foreligge til årsskiftet 20014/15. 

Byggekomiteen rapporterer videre til Fellesrådet (jmf. mandat til Byggekomiteen som ble vedtatt 

15.02.-13.) 

I prosjektperioden er det Byggekomiteen som på vegne av Fellesrådet har ansvar for oppfølging og 

tilpassing av progresjon i arbeidet. 

 

 
Vedtak: 

 Fellesrådet ber Byggekomiteen sette i gang / starte arbeidet med et engasjement av kunstner inn i 
prosjektet. 

 Byggekomiteen rådfører seg med leder av Fellesrådet. 

 Fellesrådet tilslutter seg til forslaget til mandat for utsmykkingskomiteen, og ønsker et felles 
drøftingsmøte med leder i Byggekomiteen Harry Vinje, arkitekt Espen Surnevik, leder i 
utsmykkingskomiteen Ann Kristin S.Myrer. Møtet avholdes 28. februar kl. 16.00 

 Agenda for drøftingsmøtet : ansvarsfordeling / samarbeid i forhold til utsmykking.  



 
 
Eventuelt  

 Orientering om informasjon og saksgang ved godkjenning av  møtereferat 
 
Møtereferatet blir sendt på mail til Fellesrådets medlemmer etter at møtet er avholdt. 
 Alle referater må godkjennes av Fellesrådets medlemmer før det legges ut, 
derfor vil det ta fra ca 1 til 2 uker før de kommer på hjemmesiden. 
Fellesrådet ønsket kortere tidsfirst for godkjenning av referatet. 
Det er nesten ingen Fellesråd i Hedmark fylke som legger ut sine møteinnkallinger og møtereferat etter 
møter. Dette har vi gjort hver eneste gang de siste årene, så i det henseende har vi møtt publikum med  bra 
informasjon 

   

2 orienteringssaker unntatt offentlighet. Viser til FVL § 13, ang. taushetsplikt 
 
 
 
Torunn Syversen (sign) 
Leder         
 
Marit H. Kilen  (sign) 
kirkeverge 
 
 
 


