
DEN NORSKE KIRKE 

Våler kirkelige fellesråd 
 

 
Kirkekontoret 

2436 VÅLER I SOLØR 

Tlf: 62424095 

Faks: 62424071 

 

 

MØTE I KIRKELIG FELLESRÅD 
 

Møtedato: 09.04. 2013 

Møtetid: 12.00 – 18.00 

Møtested: kirkekontoret 
 

 Møtebok Våler kirkelige fellesråd     

 

Tilstede: 

Kjell Konterud, Torunn Syversen, Sevat Lappegard, Ola Nystuen, Eva Olastuen, Bjørg 

Bråten 
 

Sakliste 

Møtet er unntatt offentlighet, sak 14 og 15, viser til forvaltningslovens § 13  

 

Godkjenning av innkalling. 

Det har ikke kommet inn flere bemerkninger etter fristen. Møtebok dermed godkjent. 

 

Referatsaker/orienteringssaker 

 

 Tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet, Sendt på mail til FR. 

 Fra Arbeidstilsynet: Bekreftelse på vedtak om stans 

 Møtereferat fra Byggekomiteen 

 Møtereferat fra prosjekteringsmøte 

 Invitasjon til avklarende møte med Utsmykkingskomiteen.  

Møte med Utsmykkingskomitee, FR og leder for Byggekomitee den 12.04.-14  

 Utlysningsdokument for kunstarbeider i Våler kirke 

 

Vedtak: Refererte referatsaker / orienteringssaker tas til orientering 

 

Sak 14 / 13      REGNSKAPET FOR 2012 OG ÅRSBERETNING 

   

 

Sak 15  /13    BUDSJETT 2013  + saksfremstilling  

 

 

Sak 16 / 13  INNVESTERING AV NY GRAVER  

 

Viser til notatet fra Arbeidstilsynet angående bekreftelse på vedtak om stans. 

Arbeidstilsynet ga følgende vedtak: 

Virksomheten må stanse alt arbeid ved bruk av gravemaskin type IZEKI D 225 grunnet dårlig teknisk 

tilstand fra 15.03.13 kl.12.00 

 



Ved leieavtale med Åsnes kirkelige Fellesråd vil leie av  gravemaskin + kirketjener koste kr. 3000,- ved for 

og etterarbeide ved graving av grav. Ved ca 50 begravelser i året koster det oss 200.000 kr pr. år. 

Det er blitt avholdt 28 begravelser fram til 16. april i år i Våler, og 9 av disse begravelsene er Åsnes og 

Gjesåsen kirke blitt brukt. For Fellesrådet koster det 3000 kr, i leie hver gang kirker i andre kommuner 

benyttes.Denne kostnaden belastes Brannregnskapet. 

 

 Leieavtale med  CRAMO på Hamar  (viser til vedlegg). Dette er en avtale som faller dyrt og er lite 

aktuelt for Fellesrådet 

 

 Pristilbud på gravemaskin med pusseskuff, Avant 420, snøfreser og sandspreder  

 fra Felleskjøpet ved Hans Martin Lindberg (sendt tildligere på mail) 

 

 Pristilbud på kirkegårdsgraver Lewis Badger 111 fra Søeng Maskin AS 

 

Det er blitt sjekket på Finn.no hvor mye  en brukt gravemaskin koster, og prisene der varierer fra 80.000- 

150.000 kr for en brukbar graver som kan oppfylle vårt behov. 

 

Det er blitt tatt kontakt med to private som disponerer gravemaskin for eventuelt avtale om leie for en 

periode.Dette blir sett på som en midlertidig løsning inntil eventuelt formannskap og kommunestyre fatter 

vedtak om kjøp av ny eller brukt graver. 

 

 

Vedtak: 

Våler kirkelige Fellesråd sender saken til rådmann / Formannskapet i Våler kommune der vi redgjør for 

behov for finansiering til kjøp av brukt graver med inntil 150.000 kr. Formannskapet  fremmer saken for 

kommunestyret angående behovet for kjøp av graver til bruk på gravplassen i Våler, Gravberget og 

Risberget. 

I mellomtiden leier Fellesrådet graver  til bruk på kirkegården. Leietiden avhenger av om og når 

formannskap / kommunestyre eventuelt vedtar kjøp av brukt graver.  

 

Sak 17/ 13 PROSJEKT VÅLER NYE KIRKE,  BRANNREGNSKAPET 

 

Kirkevergen har fått økonomisk rådgivning fra  ledelse samt økonomisjef i kommunen  når det gjelder føring 

av Brannregnskapet  (Regnskapet til prosjektet Våler nye kirke.) Det frarådes fra dem at kirkekontoret sitter 

alene  med hovedansvaret for denne føringen. 

Føring av Brannregnskapet er  en viktig jobb som krever mye  tidsbruk og høy kompetanse. Dette mener 

kirkevergen at kirkekontoret ikke innehar og ønsker derfor at regnskapet blir skilt ut fra det øvrige drifts og 

investeringsregnskapet til Fellesrådet ved at et regnskapsfirma utfører denne jobben. Kirkevergen har vært i 

kontakt med to firmaer som kan være aktuelle. Økonomiavdelingen i kommunen er blitt forespurt, men de 

har ikke mulighet for å ta på seg jobben. 

Regnskapsfirmaet  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 innha en god 

økonomistyring av prosjektet. 

 

Vedtak:  

 Regnskapet til prosjektet Våler nye kirke tas ut av det ordinære regnskapet og føres i eget regnskap. 

 Føring av regnskapet blir satt til et regnskapsfirma som utfører jobben. 

 Regnskapsfirmaet forplikter seg til å gi rapport / status til Byggekomitee ved leder og til kirkeverge 

etter avtale. 

 

Eventuelt 

 

Torunn Syversen (sign)    Marit H. Kilen  (sign) 

Leder       kirkeverge 

         

 



.  

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  

 


