
DEN NORSKE KIRKE 

Våler kirkelige fellesråd 
 

 
Møtebok Våler kirkelige fellesråd - offentlig 
Møtedato: 11.06.2012  

Møtetid: kl. 15.00-17.00 

Møtested: Kommunelokale     

 

Tilstede:  
Eva Olastuen, Kjell Konterud, Torunn Syversen, Bjørg Bråten, Ragnar Petersson. Ola Nystuen   

 

 

Sakliste 

 

Godkjenning av innkalling. 

 

Orienteringssaker: 
- Møtebok  fra 22 mai 2012 ble godkjent.  

  

 

- Informasjon om forprosjekt ny kirke: 

Oppdatert framdriftsplan og status ble gjennomgått av Tor Arne Kittilsen fra Sjåtil & Fornæss. Inklusiv rapport 

fra grunnboring/grunnforhold på ny kirketomt øst utarbeidet av Løvlien Georåd. Kittilsen svarte på spørsmål. 

- Regnskap for første kvartal var ikke ferdig pga  ressurssituasjonen.  

- Mottatt brev fa Anne Svenneby, Knud R Kjernlie og Arne Å Skarderud, hvor de spør om noen konkrete 

punkter samt et mer generelt spørsmål. FR tok brevet til etterretning og ser at saken kommer tilbake til 

realitetsbehandling på et seinere FR møte.  

- Informasjon om forsikringsopgjøret ble gitt av Kirkevergen; Det gjenstår noen presisieringer og avklaringer, 

og gruppen har mandat til å fullføre forhandlingene.  

- Informasjon om ansettelse kirkeverge; Informasjon ble gitt unntatt offentlighet.  

 

 

Sak 16 / 12 Regnskap 31.12.2012 

 
Det ble informert om at resultatet etter finansposter er p.t. pluss 12.920 kr. Hensyntatt mva for  investeringer og 

avsetninger er netto resultat minus 70.049 kr.  

 

Kirkevergen gjennomgikk regnskapet og FR diskuterte avvik på kostnads- og inntektssiden.  

 

 

Vedtak: FR tar det framlagte foreløbige regnskapet til etterrretning, og ber om at regnskap sammen med revisberetning 

kommer tilbake til FR for endelig godkjenning.  

 

 

 

Sak 17 / 12 Budsjett 2012 

 

FR har tidligere behandlet budsjett for 2012 i to FR-møter. Dette var tredje gangs behandling. Alle gangene med 

tilhørende saksdokumenter.  

 

Det foreliggende budsjett viste nå et marginelt underskudd på minus 60.000 kr.  

 

FR diskuterte budsjettet og pekte på at man isolert sett er tilfreds med at man har arbeidet seg gjennom en krevende 

kostnadssituasjon. FR pekte imidlertid på at man ikke kan vedta et budsjettt som er i minus. 

 

 

 

 

 

 



Følgende punkter ble spesielt vektlagt: 

 

.  

 

1. Nye festeavgifter bør vurderes øket for 2013. For 2012 er det for seint. Økte inntekter representerer 

her ca. 50.000 – 100.000 kr, avhengig av om man legger nye avgifter legges til høyeste 

sammenlignbare nivå eller ikke.  

2. Rammeoverføringer fra Våler kommune har vist nedadgåenne trend i tre år. Man bør tidlig på høsten 

få avklart om hvilket nivå man kan forvente for 2013. 

3. Budsjettet for 2012 er som for 2010 og 2011 inklusiv renteinntekter, slik revisor har påpekt. Dette er 

imidlertid en ikke-varig situasjon – og for 2014 er det i allefall ”historie”. 

4. Disposisjonsfondet/egenkapitalen til FR er redusert over tid, og man har ikke soliditet til å ”tåle” store 

tap framover.  

5. Graver for kirkegård er lagt inn med avskrivninger, men er ikke komplett finansiert, og FR må ta 

stilling til om man da benytter leasing eller lånefinansiering. 

6. Organisasjonen har fortsatt ikke utviklingsaktiviteter og nye prosjekter inne i budsjettet. 

7. Prosjekt ny kirke føres i eget prosjekt.    

 

 

Vedtak: 

 

FR ber om at oppdatert budsjett som minimum er i balanse legges fram for endelig godkjenning.  

 

 

 

Sak 18 / 12 Eventuelt 

 

Prost Ragnar Petersson la fram protokolltilførsel. Denne følger møteboken.  

 

 

 

Arild Lande 

(sign) 

Referent 

 

 

 

 

 

 


