
DEN NORSKE KIRKE 

Våler kirkelige fellesråd 
 

 
Kirkekontoret 

2436 VÅLER I SOLØR 

Tlf: 62424095 

Faks: 62424071 

 

MØTE I KIRKELIG FELLESRÅD 
 

Møtedato: 30.10. 2013 

Møtetid: 14.00 – 16.00 

Møtested: kirkekontoret 
 

 Møtebok Våler kirkelige fellesråd     

 

Tilstede: 

Torunn Syversen, Eva Olastuen, Kjell Konterud, Ola Nystuen, Bjørg Bråten,   

Meldt forfall: Sevat Lappegard 

 

Sakliste 

Godkjenning av innkalling. 

 

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

 

Referatsaker/orienteringssaker 

 

 Referat fra møte i Byggekomiteen den 10.10.-13 og 24.10.-13.  

Muntlig redgjørelse fra møtene i Byggekomiteen. 

 Status angående forsikringspenger. Kirkevergen gikk i gjennom status pr. sept. -13  hvor 

mye som er brukt av forsikringspenger og hvor mye som står igjen på  konto og mva for i år. 

 Tilsvar på brev datert 25.09.-13 fra Arbeidstilsynet. Arkitekt E. Surnevik har dialog med 

arbeidstilsynet.  

 Orientering om hensyntaking på byggeplassen ved begravelser. 

 Avtale med kommunen om leie av lager på Haslemoen til restmateriale etter brannen. 

 Avtale med kommunen om leie av plass i renseanlegget til gravemaskinen i vinterhalvåret. 

 Redgjørelse ang. hvem som står som eier av kirkegården /overføring av skjøte. 

Soknet skal være eier av kirkebygg og kirkegårder. Det er kirkelig fellesråd som forvalter 

kirkelig eiendom, og som opptrer på vegne av soknet, jf. kirkelovens § 17, 3. punkt og § 18. 

Der hjemmelen til eiendommen feilaktig står på kommunen, burde det ha blitt ryddet opp i 

da den nye kirkeloven trådde i kraft, den 01.01.- 97. Viser også til Gravferdsloven § 1, 

fjerde ledd: Gravplassene er soknets eiendom, med mindre annet følger av særskilt 

rettsgrunnlag.  Fellesrådet har gitt dugnadskomiteen i oppdrag  med rydding og pynte opp  

på kirkegården.  Det er blitt hogget på kirkegården tidligere i forbindelse ved 

kirkegårdsutvidelsen i år 2000. Kirkevergen tar kontakt med administrasjonen i kommunen 

for utarbeidelse/overføring av skjøte.   

 

Vedtak:  Refererte referatsaker /orienteringsaker tas til orientering 

 

 

 



 

 

Sak  43/13    BUDSJETT 2013     

 

Fellesrådet ønsker å møte formannskapet for å legge fram de momentene som arbeidsgruppa har 

kommet fram til av besparelser for å få budsjettet i balanse. 

 

Nye momenter er blitt diskutert i Arbeidsgruppa. Disse momentene behandles i Fellesrådet før 

Arbeidsgruppa møter Formannskapet. 

 

For å bringe budsjettet 2013 i balanse, forutsettes det at  de momentene som arbeidsgruppa har 

kommet fram til av besparelser blir iverksatt.Viser til tidligere vedtak i Fellesrådet den 27.06.-

13,28/13  og 28.08.-13, sak 35/13. 

 

Vedtak: 

 

1. Det ryddes i manglende kompensasjon for lønns og pensjonsoppgjørene i 2011og 2012.  

Kompensasjon for lønnvekst (3 %), som legges til rammen for 2013: kr.114 000. 

Kompensasjon for pensjonsoppgjørene 2011 og 2012, engangsbeløp: kr.66 000. 

Tilsvarende gis etter lønnsoppgjøret i 2013 et tillegg i rammen med kr.26 000 (1,5%). 

Punkt 1 er ikke en ny utgift for kommunen, men kun en oppfølging av inngåtte avtaler som er 

blitt uteglemt.  

Vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

 

Punkt 2 og 3 ble drøftet under sak 44/13,som er unntatt offentlighet. 

 
 

Sak 44 / 13 JUSTERING AV STILLINGER                   Unntatt offentlighet, viser til FVL § 13 

 

 

Punktene 2. og 3.  omhandler personlige opplysninger, de flyttes fra sak 43/13,og  settes  under sak 

44/13 unntatt offentlighet. 

 

 

Vedtak:  

 

 

Eventuelt 

Gave til Berit Bølla, oppmerksomhet i forbindelse med hennes fratreden som renholder i  

Våler kirkelige Fellesråd. 

 

 

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

leder                                                                       kirkeverge 

 

                

 

 

 

 


