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MØTE I KIRKELIG FELLESRÅD 
 

Møtedato: 03.09. 2014 

Møtetid: 15.00 – 18.00 

Møtested:  kirkekontoret 
 

 Møtebok Våler kirkelige fellesråd     

 

Tilstede: 
Torunn Syversen, Eva Olastuen, Bjørg Bråten,  Sevat Lappegard og Ingfrid Norum, 

Kjell Konterud og Ola Nystuen.  

Fra Byggekomiteen Harry Vinje 

 

Sakliste 

 

Godkjenning av innkalling. 

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

 

Orientering ved  Byggekomiteen`s leder Harry Vinje  

 

Referatsaker/orienteringssaker 

 Det  Kongelige Hoff: Svar på invitasjon til innvielsen av Våler nye kirke 

 Hamar Bispedømmeråd: Invitasjon til jubileumsmarkering-Hamar Bispedømme 150 år 

 Kirkens Landsfond: Svar på søknad om støtte til å integrere gammel altertavle og døpefont i 

Våler nye kirke. 

 Fra KA: Trosopplæring og konfirmasjon med like muligheter for alle 

 Fra prost Ø. Halling: Prostebesøk i Våler 23. september 

 Fra rådmannen: Utvikling av gammel kirketomt. Svarbrev sendes rådmannen. 

 Fra Hamar Biskop: Vedrørende deltagelse av prost Sevat Lappegard på møtet den 

03.09.2014 

 

 

Vedtak: Refererte referatsaker / orienteringssaker tas til orientering 

 

 

Sak 21 /14  BUDSJETTET 2014 

 

Budsjettet for 2014 ble vedtatt i møtet den 22.01.2014  

For å bringe budsjettet 2014 i balanse, ble det vedtatt bruk av renteinntekter på kr 216,000,-. 

Kirkevergen har gått igjennom alle posteringer i budsjettet. Det er oppstått noen avvik i forhold til 

budsjettet som ble vedtatt i januar. Dette utgjør ca 120.000.- kr  Oppdatert budsjett ble gjennomgått. 

 



 Utbetaling av ekstra lønn i 30% stilling, november 2013- april 2014,  67.000,- kr.  

Halvparten dekkes av Bispekontoret. 

 Montering av detektorer i Gravberget kirke 41.000, kr 

 Ekstra utbetaling av lønn for vikartjenester, januar-mars 2014 på  20.000,-kr 

 Ekstrahjelp i forbindelse med sykevikar + hjelp ved graving /flytting av gravminner  

25.000,- kr 

 

 Rammeoverføringene fra Våler kommune har vist nedadgående trend de siste årene, men i 

fjor økte tilskuddet litt. Man bør tidlig på høsten få avklart om hvilket nivå man kan forvente 

for 2015 og med  økte driftutgifter i forbindelse med bruk av den nye kirken, er det behov 

for økning i tilskuddet til Fellesrådet. 

 

Kirkevergen tok opp problemet med at gravmaskinen har lekket olje sommer. Det har kommet inn 

avvikmelding på dette.  I fjor var det reparasjoner på 30.000,-kr for å få istand igjen gravemaskinen. 

Det vil antagelig koste i samme størelsesorden, å få reparert lekkasjene nå.  

Fellerådet ønsket å ta kontakt på nytt med Industriservice for å høre hva som er nødvendig gjøre 

med gravemaskinen, slik at den fungerer greit igjen. 

 

Vedtak: 

 Fellesrådet godkjenner budsjettjusteringene  for 2014 med de avvik som foreligger. 

 Aviket finansieres ved bruk av renteinntekter.  

 To rep. fra Fellesrådet tar kontakt med Industriservice for å kartlegge hva som må gjøres for 

at gravemaskinen skal fungere greit igjen. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 22 /14  LØNN KIRKEVERGE 

For stillingen gjelder hovedtariffavtalen i KA s tariffområde og lønn blir regulert i henhod til 

bestemmelsene i HTA kap. 3 pkt. 3.4 Ledere. Kirkevergens lønnsats ble justert i juni 2013 til 

460.00 kr i 100 % stilling.  

Kirkevergens lønn fastsettes etter forhandlinger. Den 19.08.2014 var det møte med leder, nestleder 

og kirkeverge ang. lønnsats for kirkevergen. Forhandlingsmøtet vedtok en lønnsats på 500.000, – kr 

i 100% stilling for kirkevergen. 

 

Vedtak:  

Lønnsats for kirkeverge settes til 3,5 % lønnsøkning, gjeldene fra 01.10. 2014. 

Vedtatt med 4 mot 2 stemmer. 
 

 

           

Sak 23/ 14 DEKKING AV UGIFTER I FORBINDELSE MED STUDIET LEDELSE OG 

FORVALTNING I KIRKEN 

Kirkevergen kommer til å søke opptak  til studier innen ledelse og forvaltning i kirken. Dette er et  

nytt studie som tilbys medarbeidere i kirkeadministrasjonen. Formålet med studiet er å bidra til 

kompetanseheving innen kirkelig forvaltning og ledelsespraksis. Emnet ledelse og og forvaltning i 

kirken,  tilbys av Høgskolen i Hedmark i samarbeid med  KA og Fagforbundet. 

Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng med tre samlinger: 26.-28. november, 2.-4. februar 

2015 og 13.-15. april. 2015. Dagene som er aktuelle i forbindelse med studiet,  blir brukt av 

avspaseringstimer som er opparbeidet tidligere samt feriedager. 

Studieavgiften dekkes av KA og interesseorganiasjonen. Når det gjelder utgifter til reise til og fra 

samlinger, opphold og pensumlitteratur søker kirkevergen Fellesrådet om å få dekke disse utgiftene. 

 

Vedtak: 



 Kirkevergen gis anledning til å delta på studiet innen ledelse og forvaltning i kirken. 

Kirkevergen bruker avspaseringstimer som er opparbeidet,  samt feriedager i forbindelse 

med  studiedagene.  

 Fellesrådet dekker utgifter til reise til og fra samlingene,og pensumlitteratur. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Eventuelt 

Orientering angående ferieavviklingen.  

Forespørsel  fra Våler Vekst om å engasjere en person til oppgaver innen kirkeadministrasjonen. 

 

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

Leder      kirkeverge 

 

 

 


