
DEN NORSKE KIRKE 

Våler kirkelige fellesråd 
 

 
Kirkekontoret 

2436 VÅLER I SOLØR 
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MØTE I KIRKELIG FELLESRÅD 
 

Møtedato: 25.10. 2012  

Møtetid: 18.30 – 21.00 

Møtested: kirkekontoret 
 

 Møtebok Våler kirkelige fellesråd     

 

Tilstede: 

Eva Olastuen, Kjell Konterud, Torunn Syversen, Bjørg Bråten, Sevat Lappegard, Åse L. 

Hansen I tillegg møtte Heidi Gottenborg og Arild Lande 

Forfall Ola Nystuen 

 

 

Saksliste 
Godkjenning av innkalling.  

Det har ikke kommet inn kommentarer innen fristen. Møtebok er dermed godkjent. 
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REGNSKAPET 

Regnskapet har vært til behandling og vedtatt i fellesrådet tidligere.  

 

Utdrag fra Revisors beretning ved Glåmdal revisjon IKS 

Det viser et netto driftsresultat på pluss 7.120,37 kr , og et regnskapsmessig  merforbruk på 

284.778,99 kr. Årsregnskapet består av balanse per 31. Des. 2011, driftsregnskap og 

investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskirvelse av vesentlige 

anvendte regnskapsprinsioper og andre noteopplysninger. 

Konklusjon: 

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende 

fremstilling av den finansielle stillingen til Våler kirkelige fellesråd per 31. des. 2011, og av 

resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsbar med lov, forskrift og god 

kommunal regnskapsskikk. 

 

Konklusjon om budsjett 

Basert på revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger 

til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet 

stemmer med regulert budsjett. 

 

 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 

årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og 

forskrifter. 



 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 

”Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell 

informasjon”, mener vi at fellesrådet har oppfylt sin plikt til å sørg for ordentlig og oversiktlig 

registrering og dokumentasjon av fellesrådets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 

kommunal regnskapasskikk. 

 

Andre forhold 

Årsregnskapet er ikke levert innen lovens frist 

Skjemaet RF- 1022 Lønns- og pensjonskostnader 2011, er ikke avstemt mot regnskapet. 

 

Det ble tatt opp hvordan merforbruket i investeringsregnskapet skal føres mot. 

Dette blir en sak til neste møte. 

Det ble påpekt at ikke regnskapet har vært klart før nå, og dette beklaget tidl kirkeverge pga 

arbeidsmengde og pga ressursmangel ved kontoret. 

 

Vedtak 

Revisjonsbretningen tas til etterretning 

 

 

 

DETALJERT REGNSKAP –BRANNSIKRING 2009 - 31.08. 2012 

Bygning               24.457.010 

Orgel        6.266.000 

Prekestol,prekestolsalter,klokker og ringeanlegg  2.430.000 

Annet inventar /løsøre     2.402.000 

Ekstra utgifter fortsatt drift        586.000 

Husleietap       1.344.000 

Forsikringssum totalt               37.485.010 

Regnskapsoversikt 31.08.2012 

 

0426-Vedr.ny kirke juni 2009-aug. 2012 

 

Prosjektledelse /forsikringsoppgjør adv.               739.220 

Forprosjektering/arkitektkonk/komitemøter              2.539.208 

Resultat ny kirke forsikringsoppgjør  34.206.582 

 

0425- Vedr.kirkebrann juni 2009 –aug. 2012 

Vakthold, inngjering, rydding br.tomt  767.007 

Dokumentasjon/ forsikringsoppgjør advokat 202.048 

Gjenkjøp inventar/utstyr/ dok.   402.276 

Ekstrautg. Koordinatorstilling   250.000 

Husleie/fortsatt drift/vedl.h. bygning/utstyr  595.380 

 

Resultat bruk av forsikringssum 31.08. 2012 31.989.880 

 

 

Det er to poster som ikke er tatt med pr. dags dato, 1 advokatregning og en regning fra 

prosjektgruppa ang bruk av tre i konstuksjonene. 

 

Vedtak: 

Detaljert regnskap –brannsikring 2009 -31.08. 2012 tas til orientering 



 

 

 

OVERSIKT BUNDNE GAVER NY VÅLER KIRKE 

 

Bundne midler til Ny kirke generelt   130.395 

Bundne midler til utsmykking   325.193 

Bundne midler til orgel    7.900 

Bundne midler kirkeklokke     7.587 

Bundne midler til fundament    500 

BUNDNE MIDLER SAMLET   471.575 

 

Vedtak : 

Oversikten bundne gaver tas til orientering. 

 

 

BUDSJETT 

Budsjettutkast ble lagt fram for fellesrådet. 

 

Våler kommune sitt tilskudd til Våler kirkelige fellesråd for 2011 ble i starten av i budsjettprosessen 

redusert tilsvarende som for andre etater i kommunen. Imidlertid ble det foretatt endringer seinere i 

budsjettprosessen, hvor ulike etater fikk mindre reduksjoner enn først meddelt. Dette gjaldt ikke 

kirken. Kirken kom dårligere ut enn andre etater for 2011.  

For 2012 ble tilskuddet fra kommunen noenlunde det samme som for 2011.  

Som følge av innsparinger i 2012 ble kirkevergestillingen redusert fra 100 % til 50 % stilling. 

 

Ettersom likviditeten for Våler kirkelige Fellesråd er blitt redusert i de senere årene, vil det være 

nødvendig å øke inntektene ved å justere opp festeavgiftene slik budsjettet for 2013 skisserer.  

Fellesrådet vil foreslå for Våler kommunestyre at festavgiften for Våler kommune økes i 

størrelsesorden 30,- kr til 100,- kr pr. grav pr. år fra 01.01. 2013. Dette vil utgjøre fra 70.000 kr til 

250.000 kr. Hvis det blir vedtatt i kommunestyret å øke festeavgiften vil dette avhjelpe situasjonen 

noe, men ikke tilstrekkelig til å få budsjettet i balanse og uansett vil den økonomiske situasjonen 

være alvorlig for kirken. 

 

Dersom tilskuddet til kirken for 2013 blir beregnet ut i fra samme overføringen som for 2012 

innebærer dette at kirken får en veldig stram økonomi og må foreta harde prioriteringer med hensyn 

på drift, vedlikehold og tjenesteomfang. Dette vil være krevende, og lovpålagte aktiviteter vil 

reduseres. Hvilke områder og hvilke omfang vil måtte vurderes.  

 

Kirkevergen sender et notat til utvalg for kultur og oppvekst ang. økonomiske situasjonen for 

kirken, og at tilskuddet til  kirken blir tatt med i behandlingen av   budsjettet for Våler kommune.  

På bakgrunn av ovennevnte situasjon mener vi at tilskuddet fra kommunen for 2013 som et 

minimum må være på samme nivå som for 2012 budsjettet, men helst økning i samsvar med 

lønnsjusteringer inneværende år. 
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Økning av festeavgifter 

 

Festeavgift for graver på kirkegårdene fastsettes av kommunestyret etter forslag fra fellesrådet. 

Gravferdsloven § 21. 

 

Festeavgiftene er ikke blitt økt siden 2008. Pr. i dag er den på 125,- kr. Pr. grav pr. år. 



Det viser seg at Våler ligger under prismessig i forhold til en del kommuner som vi kan 

sammenligner oss med. Ved å øke festeavgiftene i størrelsesorden  fra 30,- kr til 100,- kr. vil 

inntektene øke fra 70.000 - 200.000 kr. Ettersom likviditeten for Våler kirkelige fellesråd er blitt 

redusert i de senere årene, vil det være nødvendig å øke inntektene ved å justere opp festeavgiftene 

slik budsjettet for 2013 skisserer. Våler kommune sitt tilskudd er blitt redusert de senere årene, og 

dette bidrar også til at det er en stram økonomisk situasjon i forhold til drift, vedlikehold og 

tjenesteomfang. 

 

Vedtak: 

Fellesrådet foreslår for Våler kommunestyre at festeavgiften for Våler kommune økes til 

180,- kr pr. grav pr. år fra 01.01. 2013. 

Vedtatt med 5 mot 1 stemme. 

Saken oversendes kommunestyret til behandling. 

 

Eventuelt 

 

Møteref. fra felles menighetsrådsmøte i Solør prosti 18. Oktober -12 ved Arneberg kirkestue. 

 

Marit H. Kilen 

Referent 

  

  

  

  

  

  

 

 


