
DEN NORSKE KIRKE 

Våler kirkelige fellesråd 
 

 
Kirkekontoret 

2436 VÅLER I SOLØR 

Tlf: 62424095 

Faks: 62424071 

 

MØTE I KIRKELIG FELLESRÅD 
 

Møtedato: 27.11. 2013 

Møtetid: 15.00 – 19.00 

Møtested: kirkekontoret 
 

 Møtebok Våler kirkelige fellesråd     

 

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

Arild Lande  orienterte ang. modellen. 

 

Sakliste 

 

Godkjenning av innkalling. 

Bemerkning at saksinnkalling med vedlegg kom til medlemmene for sent i forhold til møtedatoen. 

 

Møtebok er  godkjent. 

 

Referatsaker/orienteringssaker 

 

 Referat fra oppstartmøte den 4.11.-13og 18.11.-13  

 Referat fra prosjekteringsmøte den 10.10.-13 og 11.11.-13.  

 Fellesrådet er opptatt av at der det blir gjort endringer, ønsker de tilbakemelding på dette.  

Ønske er at leder i Byggekomiteen møter i fellesrådsmøtene (ca kvarter) der medlemmene 

får oppdatering og status i prosjektet.  

De endringene/ tillegg som er gjort til pr. dags dato ønsker Fellesrådet en tilbakemelding på. 

 Spørsmål fra pensjonistpartiet. og svar på spørsmålene fra kirkevergen. Fått på mail. 

 Svar fra Biskop på brev om biskopens representant i Fellesrådet. Fått på mail  

 Virkesavregning, i forbindelse med hugging på kirkegården. Fått på mail  

 Fra Fornyings-Administrasjons-og Kirkedep. Godkjenning av ny kirke. Fått på mail 

 Fra Arbeidstilsynet. Svar i forbindelse med ettersendte dokumenter. Fått på mail 

Dette blir i varetatt av Byggekomitee/arkitekt. 

 Orientering /befaring av modell av fondveggen. Fellesrådet startet møtet i banken hvor de 

fikk orientering av Arild Lande og de fikk sett modellen. Fellesrådet tar den til etterretning 

og støtter det videre arbeidet med modellen.  

 Orientering om ansettelse av byggeleder. Utlysningen har vært ute på DOFFIN og tre meldte 

sin interesse. Evaluering er foretatt etter beste skjønn der alle etterspurt dokumentasjoner er 

gjennomgått og evaluert. Ut i fra tildelingskriterier er det gjort en  innstilling der kontrakt 

for utførelse av byggeledertjenester tildeles Sogf Kongsvinger AS.  

 

 

Vedtak:  Refererte referatsaker /orienteringsaker tas til orientering 



 

 

 

 

Sak 45 / 13 OVERDRAGELSE AV HJEMMEL TIL VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD 

 

Viser til brev fra kirkevergen, datert 31.10.-13 og svaret  fra kommunalsjef Asgeir Rustad, datert 

08.11.-13  

Spørsmål fra kommunalsjefen om  kirkesalen og gravplassen i Risberget skal overskjøtes til Våler 

menighet eller til Våler kirkelige Fellesråd. 

 

Vedtak:  

Fellesrådet ønsker et møte med kommunalsjef Asgeir Rustad angående overskjøte av hjemmel til  

soknet ved Våler kirkelige Fellesråd. Ola Nystuen og Sevat Lappegard representerer Fellesrådet i 

møtet med kommunen. 

 

 

Sak 46/ 13 AVGIFTER FOR 2014 

 

Viser til notat som er sendt ut til medlemmene. 

 

Kommunestyret behandler budsjettet for 2014 i sitt desember møte. Fellesrådet er avhengig av 

positivt vedtak for våre tiltak for å få budjettet i balanse.  

 

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 FR skal fortsette.  

Fra og med regnskapsåret 2014 skal MVA fra investeringer i sin helhet regnes som inntekter knyttet 

til  investeringsprosjekter og føres i investeringsregnskapet. 

 

Vedtak: 

Nye avgifter vedtas,  gjeldene fra 01.01. 2014 

Enstemmig vedtatt. 

 

AVGIFTER GJELDENE FRA 01.01. 2014 

Administrasjonsgebyr, gravlegat 100,- 

Leie av kirke i andre kommuner til vigsel.  

Opphevelse av FR vedtak, sak 013/11 

3500,- 

Oppsetting av gravminner 500,- 

Fjerning av gravminner 500,- 

Oppretting av gravminner (inntil ½ time) 

                                           (inntil 1 time) 

  

500- 

700,- 

Inngangsmusikk ved begravelse og bisettelse  500,- 

 

Sak 47/ 13 FESTEAVGIFTER  FOR 2014 

 

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

Gravferdsloven § 21. 

 

Festeavgiftene er blitt økt i 2013. Pr. i dag er den på 180,- kr. pr. grav pr. år. 

Ved å øke festeavgiftene i størrelsesorden  med  20,- kr vil inntektene øke med ca 30.000 kr.  

I 2014 er det langt færre graver som faller til betaling. Det utgjør ca 70.000 kr i færre inntekter enn 

for 2013. For å kompensere dette, mener kirekvergen det er forsvarlig å øke avgiften med 20 kr for 

å kompenese litt av gapet. 



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 2014 skisserer. Våler 

kommune sitt tilskudd er blitt redusert fra 2011 og fram til nå, dette gjør seg også gjeldene for 2014.  

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

tjenesteomfang. 

 

Vedtak: 

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

200,- kr pr. grav pr. år fra 01.01. 2014. 

Saken oversendes kommunestyret til behandling. 

 

Sak 48/ 13 LØNNS OG PENSJONSKOMPENSASJON FOR 2011, 2012 og 2013 

 

Fellesrådet oppfatter det slik at det ikke har blitt kompensert for lønnsoppgjørene eller 

pensjonsreguleringer i årene 2011, 2012 og 2013. Etter tjenesteytingsavtalen skal FR ha den samme 

kompensasjon for lønnsvekst som de øvrige virksomhetene i kommunen. 

Fellesrådet forutsetter at tjenesteytingsavtalen overholdes slik at når lønns- og pensjonsoppgjørene 

hvert år er avsluttet, justeres rammebevilgningen slik at fellesrådet får den samme kompensasjon for 

lønnsvekst som kommunens øvrige virksomheter. 

Medlemmer i Fellsrådet samt kirkeverge hadde møte med formannskapet den 25.11.-13 for å legge 

fram behovet til Fellesrådet  for budsjettet for 2014. Der ble det også tatt opp lønns og 

pensjonskompensasjonen for 2011, 2012 og 2013. Budsjettvedtaket som ble fattet i Formannskapet 

ga ingen positive signaler til Fellesrådet ved at man får konsekvensjustert budsjettet vårt når det 

gjelder lønns og pensjonskompensasjon for de tre siste årene. 

Fellesrådet opprettholder sitt krav til Formannskapet, og viser til tjenesteytingsavtalen med 

kommunen når det gjelder dette punktet. 

 

Vedtak:  

Kirkevergen sender ny henvendelse til Formannskapet der Fellesrådet opptrettholder kravet om 

lønns og pensjonskompensasjon for 2011, 2012 og 2013.  

Vedtatt med 5-1 stemme 

 

 

Eventuelt 

| 

Det ble tatt opp den økonomiske situasjonen til Fellesrådet og møtet med Formannskapet den 25.11. 

Kommunestyret har møte den 09.12. Etter det møtet vet Fellesrådet rammene /tilskuddet fra 

kommunen som blir gjeldene for neste år.  

 

 

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

leder                                                                       kirkeverge 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 


