
DEN NORSKE KIRKE 

Våler kirkelige fellesråd 
 

 
Kirkekontoret 

2436 VÅLER I SOLØR 

Tlf: 62424095 

Faks: 62424071 

 

 

MØTE I KIRKELIG FELLESRÅD 
 

Møtedato: 30.05. 2013 

Møtetid: 16.00 – 19.00 

Møtested: kirkekontoret 
 

 Møtebok Våler kirkelige fellesråd     

 

Tilstede: 

Kjell Konterud, Sevat Lappegard, Ola Nystuen,  Eva Olastuen, Bjørg Bråten.  

Frafall: Torunn Syversen, innkalt Åse L Hansen 

Innbedt: Rådmann Per Olav Lund, økonomisjef Toini Midtsundstad, Harry Vinje 

Frafall: Harry Vinje 

 

Sakliste 

 

Godkjenning av innkalling. 

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

 

 Spørsmål om hvorfor sak 24/13 er unntatt offentlighet ettersom budsjettsaker er offentlige 

saksdokumenter. 

 I  fellesrådsmøtene der budsjettet er blitt  tatt opp, har det vært drøftinger ang. 

omorganisering av arbeidsoppgaver samt stillingsreduksjoner. Viser til FVL § 13 første 

ledd, punkt 1, ang. taushetsplikt når det gjelder personalsaker.Her er det ikke bare en rett, 

men en plikt til å behandle saken for lukkede dører, og ellers skjerme taushetsbelagte 

opplysninger så godt som mulig. 

 Bemerkning at ikke regnskapet foreligger ferdig revidert. Etter samtale med E. Rismoen hos 

Revisjon den 14.05.-13, vil avslutning av regnskapet for fellesrådet foreligge etter den 10. 

juni-13.  

 

Referatsaker/orienteringssaker 

 

 Møte i Byggekomiteen den 16.05. og 22.05.-13 

 Avtale med HMS koordinator. Sjekke opp hvor mye denne avtalen koster. 

 Kontrakt med kunstner Espen Dietrichson. Lest opp på møtet. 

 Klimautfordringer. Lest opp på møtet  

 Orientering om at det blir møte med Økonomiringen avd. Våler den 26.06.-13 

 

 Vedtak:  Refererte referatsaker /orienteringsaker tas til orientering. 

 

 

 



 

Sak 24 /13    BUDSJETT 2013  - SAKSFRAMSTILLING   

 

Rådmann og økonomisjef fikk en orientering om den vanskelige økonomiske situasjonen til 

fellesrådet samt mandatet til Byggekomiteen og framdriftsplanen for byggeprosjektet.  

 

I 2010 fikk vi et tilskudd fra kommunen på 2420.000 

i år er tilskuddet på 1.810.000kr. Det vil si en reduksjon på 600.000 kr på 3 år.Vi har 4,68 årsverk. 

 

Budsjettet for 2013 viser et underskudd på 371.500,- kr. for VKF .  

Kirkevergen og leder i fellesrådet har gått igjennom alle posteringer i budsjettet,  det er også tatt 

med signaler fra fellesrådet på posteringer der det kan være muligheter for å spare på kostnadssiden.  

 

Det er vanskelig å få et budsjett i balanse ved å bruke ”ostehøvelprinsippet”. Fellesrådet har sett på 

omorgansiering av arbeidsoppgaver / stillinger samt stillingsredusjoner for å avhjelpe den alvorlige 

økonomiske situasjonen som fellesrådet har hatt de siste par årene. Alle de ansatte med tillitsvalgte 

har vært på drøftingsmøter og dialogmøter med kirkeverge, leder og medlemmer i fellesrådet. 
 

Vedtak: 

Budsjettet for 2013 kan ikke bli vedtatt i fellesrådet før regnskapet for 2012 foreligger ferdig 

revidert fra revisjon. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak  24 /13  BRUK AV GRAVMINNER FØRSTE REKKE  

PÅ VÅLER GRAVPLASS 

 

Det har vært problematisk i mange år å grave opp graver som ligger  i første rekke mot hovedveien. 

Dette gjelder gravminner som ligger på felt A, G og H. Disse gravminnene  ligger ikke langt fra 

steingjerdet og der går det en strømkabel parallelt med  steingjerdet. Når det er behov for å grave 

opp ei grav der, kommer man lett i berøring med strømkabelen. Den ligger ca 20-30 cm inn i hver 

av gravene på denne rekka.  

Kirkevergen har vært i kontakt med kommunen for å høre hva som blir gjort med strømkabelen, og 

fikk bekreftelse på at kommunen ikke kommer til å grave opp kabelen og flytte den.  

Et annet problem er når snøen smelter og det blir tilsig av vann til gravminnene.  

For kirketjener er det to problem som vanskeliggjør graving, samtidig som det er risikofylt. 

Man kan lett komme i  berøring av strømkabelen ved oppgraving   og grunnen blir ustabil, ( leirete) 

på grunn av mye vann og dette gjør at gravingen blir  risikofylt og vanskelig. 

 

Mulige tiltak som kan gjøres er: 

 Gravminner i første rekke på felt A, G og H omgjøres til urnegraver. 

 For festere/pårørende som ikke ønsker kremasjon, får tilbud om ny ledig grav.  

 

Vedtak: 

Saken utsatt. 

Sjekke opp til neste møte hvem som er ansvarlig for strømkabelen og eventuelt hva som kan gjøres 

med den. 

 
 

Eventuelt 

 Befaring på kirkegården for å se på  gress/avfallshaugen,  kasserte gravminner og avfall etter 

kirkebrannen. 

 Konklusjon etter befaringen er at Fellesrådet må ta stilling til problemet, og det blir satt opp  

som egen sak til neste møte.  



 Når detaljprosjektet foreligger i slutten av juni skal det opp i fellesrådet før det legges ut på Doffin. 

 

 

Eva Olastuen (sign)                                         Marit H. Kilen  (sign) 

nestleder                                                           kirkeverge 

 

                

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

  

 

 


