
DEN NORSKE KIRKE 

Våler kirkelige fellesråd 
 

 
Kirkekontoret 

2436 VÅLER I SOLØR 

Tlf: 62424095 

Faks: 62424071 
        Våler 14.05.-15 

 
 

 

Møte i Våler kirkelige fellesråd 
 

 

Møte i Våler kirkelige fellesråd onsdag  13. mai 2015 kl. 15.00-18.00 

Møtested: kirkekontoret 

 

 

Meld fra om eventuelt forfall 

 

Innkalte: 
Torunn Syversen, Eva Olastuen, Kjell Konterud, Ola Nystuen, Bjørg Bråten,  Ingfrid Norum 

Leder i Byggekomiteen: Harry Vinje og kontorleder Heidi Gottenborg 

 

Forfall: Ola Nystuen, Kjell Konterud og Harry Vinje. Åse L. Hansen møtte for Ola N.  

Arild Lande møtte for Harry Vinje. 

 

Byggekomiteen, ved Arild Lande  fortalte om  gjenstående utgifter og inntekter for prosjektet pr. 

dags dato. De siste sluttregningene fra de forskjellige fagene er forstsatt ikke klare. Men slik det ser 

ut pr. dags dato er man avhengig at stolaksjonen blir vellykket for at prosjektet skal komme i mål. 

I fra møtet i Byggekomiteen den 03.05. 15, ble det besluttet at Byggekomiteen eksisterer fram til 

november 2015 og at de da fratrer sine verv. 

| 

Sakliste 

Godkjenning av innkalling. 

 

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

 

Referatsaker/orienteringssaker 

 Fra Hamar biskop: Godkjenning lokal trosopplæringsplan- Våler sokn 

 Fra Hamar biskop: Godkjenning lokal trosopplæringsplan – Gravberget sokn 

 Fra hamar biskop: Kirkevigslingen i Våler- biskopens kommentar til programutkast 

 Budsjett over : Innvielse  Våler kirke /kirkefestuke 

 Fra Hamar biskop: Godkjenning av valg av stoler til Våler nye kirke  

 Fra seniorrådgiver kirkebygg Ove Morten Berge: Nye Våler kirke:- Liturgisk utsmykning, 

liturgiske møbler og orgel 

 Fra Hamar biskop: Godkjenning av liturgiske møbler, endeobjekt og orgel til Våler nye 

kirke 

 Fra Midt- Hedmark brann og redningsvesen informerer: Våler kommune  Oversikt over 

registrerte særskilte brannobjekter (k.nr. 0426) Det blir møte i slutten av august. 

 Forespørsel fra arbeidsutvalget i Risberget: Bruk av gravlundskonto til maling av gjerde 

rundt gravlunden i Risberget. Menighetsrådet har behandlet saken. 



 Fra Domprost i Hamar: Info om Klimapilgrim 2015. 

 Referat fra arbeidsmøtet i menighetsrådet- innvielsen av kirken. 

 

 

Vedtak: referatsaker /orienteringssaker tas til orientering 

  

 

 

Sak 10 / 15      REGNSKAPET OG ÅRSBERETNING 2014 
Regnskapet og årsberetningen ble sendt på mail før møtet. 

 

 

Vedtak: 

 Fellesrådet tar det foreløpige regnskapet og årsberetningen til orientering, og ber om at 

regnskapet for 2015 sammen med revisorberetning kommer tilbake til Fellesrådet for 

endelig godkjenning. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 Sak 11 /15      BUDSJETTET 2015 
Budsjettet for 2015 ble vedtatt i møtet i januar 2015.  

For å bringe budsjettet 2015 i balanse, ble det vedtatt bruk av renteinntekter på kr 100,000,-. 

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

budsjettet som ble vedtatt i januar.  Oppdatert budsjett ble gjennomgått. 

Det kan oppstå likviditetsproblem i forbindelse med utbetaling av lønn i juni. Årsaken er at 

inntekter på festeavgifter ikke har kommet inn ennå.                                         

Utsendelse av festeavgifter må foretas tidlig neste år for å unngå likviditetsproblemer. 

  

Vedtak:  

Oppdatert budsjett vedtas med de justeringer som kom fram på møtet. 

Legge fram ny oppdatering i september møtet. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

SAK 12 /15  TJENESTEYTINGSAVTALEN                           

 

Kommunestyret vedtok i møtet den 20. april 2015 at kommunen skulle avslutte nåværende 

tjenesteytingsavtale med Fellesrådet.   Forslag fra rådmannen er at kommunen overtar  føringen av 

regnskapene for Fellesrådet 

 

Viser til tidligere vedtak i fellesrådsmøtet den 9. april 2013. 

Sak 17/ 13 PROSJEKT VÅLER NYE KIRKE,  BRANNREGNSKAPET 

Kirkevergen har fått økonomisk rådgivning fra  ledelse samt økonomisjef i kommunen  når det 

gjelder føring av Brannregnskapet  (Regnskapet til prosjektet Våler nye kirke.) Det frarådes fra 

dem at kirkekontoret sitter alene  med hovedansvaret for denne føringen. 

Føring av Brannregnskapet er  en viktig jobb som krever mye  tidsbruk og høy kompetanse. Dette 

mener kirkevergen at kirkekontoret ikke innehar og ønsker derfor at regnskapet blir skilt ut fra det 

øvrige drifts og investeringsregnskapet til Fellesrådet ved at et regnskapsfirma utfører denne 

jobben. Kirkevergen har vært i kontakt med to firmaer som kan være aktuelle. Økonomiavdelingen i 

kommunen er blitt forespurt, men de har ikke mulighet for å ta på seg jobben. 

Regnskapsfirmaet  rapporterer etter avtale til Byggekomiteen, og Byggekomiteen ved leder  

orienterer Fellesrådet  regelmessig om den økonomiske utviklingen i prosjektet. Ved tett samarbeid 

/ oppfølging med Byggekomitee, mener kirkevergen at  Byggekomiteen og Fellesrådet får den 

oppdateringen/kvalitetssikringen og tryggheten som trengs for å innha en god økonomistyring av 

prosjektet. 



 

 

Vedtak sak 17 /13: 

•       Regnskapet til prosjektet Våler nye kirke tas ut av det ordinære regnskapet og føres i eget 

regnskap. 

•       Føring av regnskapet blir satt til et regnskapsfirma som utfører jobben. 

•       Regnskapsfirmaet forplikter seg til å gi rapport / status til Byggekomitee ved leder og til 

kirkeverge etter avtale. 

 

 

Viser til tidligere vedtak  SAK 17/13 i Fellesrådet, der Økonomiringen fikk ansvaret med 

budsjettet/regnskapet  for prosjektet. 

Nå avsluttes dette samarbeidet med Økonomiringen, og i denne forbindelse er det  ønskelig at 

kommunen tar over  føringen av investerings regnskapet så raskt som mulig etter at Økonomiringen 

har avsluttet sitt arbeide. Dette for å trygge kontrollen / oppfølging med betalingene som gjenstår i 

sluttfasen for prosjektet. 

 

Viser også til mandatet til Byggekomiteen,  der de viktigste punktene var å holde framdriften, samt 

å ha god økonomistyring i prosjektet. I fra møtet i Byggekomiteen den 03.05. 15, ble det besluttet at 

Byggekomiteen eksisterer fram til november 2015 og at de da fratrer sine verv. 

 

Fremover kvalitetssikrer Byggekomiteen  utgifter og inntekter som gjenstår i prosjektet, og 

videreformidler denne informasjonen til Fellesrådet. Byggekomitee /kirkevergen videreformidler 

denne informasjonen til kommunen. Viktigste oppgaven til kommunen blir å ha kontrollen i 

avslutningsfasen, og  føre regnskapet på en tilfredsstillende måte. 

 

 Når det gjelder andre oppgaver som omhandler tjenesteytingavtalen, må også disse tas opp med 

kommunen om ikke alt for lenge. 

 

Viser også til tidligere notat datert  12.01 2015. 

 
 

Vedtak: 

 Ha et møte i Administrasjonsutvalget. Viser til møtereferatet med kommunen. (unnt. Off 

FVL § 13) 

 Videre forhandlinger med kommunen om tjenesteytingsavtalen, og merforbruket  

for 2011-2014.  

Enstemmig vedtatt. 

 

SAK 13 /15  INNKJØP AV GRAVEMASKIN              

Viser til brev sendt rådmannen den 20.11.14, søknad om finansiering til kjøp av gravemaskin til 

bruk på gravplassenen i Våler, Gravberget og Risberget. 

Saken er behandlet i Fellesrådet den 19.11.14, sak 31/14 ; Gravemaskin /pålegg fra Arbeidstilsynet. 

Arbeidstilsynet har gitt frist til 15.06. 15 for gjennomføring  av tiltak og plan. 

Pålegg –hms arbeid – tiltak og plan: 

 Oversikt over gjennomførte tiltak på den eksisterende traktoren med bakgraver og 

frontlaster; Veltebøyler, setebelter m/oppgradering av setene, reparasjon av oljelekkasjer  

Eller  

 Dokumentasjon på anskaffelse av ny/ godkjent gravemaskin 

 

Kommunen har vurdert salg av kommunens traktor  for å finanasiere en ny gravemaskin til bruk på 

gravplassene. Dette salget er ikke blitt noe av. 

Kirkevergen var i kontakt med teknisk etat den 29.04. for å høre om den videre fremdriften ang. 

kommunens finansiering til kjøp av ny graver. 



 

Viser til mail korespondanse mellom kirkeverge og fra leder i teknisk etat, datert 05.05.2015 

 

Hvis Fellesrådet selv må ta opp lån for å finansiere en ny graver, må Fellesrådet søke Biskop om 

godkjennelse for låneopptak. Fellesrådet har ikke anleding til å ta opp lån uten at Biskop godkjenner 

dette. 

Fellesrådet  kan også lease en graver. 

Viser til tilbud som ble innhentet fra to firmaer. Problemer er at da har ikke kirketjener maskin 

/traktor til å gjøre de andre oppgavene på gravplassen som fjerning av gravminner, flytte jord 

tømme søppeldunker osv. 

 

 

Vedtak: 

 

 Fellesrådet går for innkjøp av gravemaskin med relevant utstyr, med inntil 250.000 kr. 

 Gravemaskinen som Fellesrådet innehar, selges til høystbydende. 

 Det sendes søknad til Biskop om godkjenning av låneopptak, inntil 250.000 kr. 

 Søke kommunen om garanti for låneopptaket. 

 Det innhentes  tilbud fra flere firmaer.  

 Etter kjøp av graver lages det en anskaffelsesprotokoll. 

 Vedtaket  fra Fellesrådsmøtet sendes til Arbeidstilsynet  angående gjennomføring av plan og 

tiltak. Vedtaket må sendes før fristen går ut i midten av juni. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Eventuelt 

 Marit Kilen er valgt som vara til  fagforbundets seksjonstyre  kontor og administrasjon i 

Hedmark.  Valgperioden er fram til Seksjonskonferansen i 2017. I denne forbindelse er hun 

innkalt til kurs den 26. og 27. mai til opplæring i praktisk seksjonsarbeid.  

 

 Salg av henger  

Angående salg av henger blir det fattet vedtak i neste møte.  

Det må foreligge skriftlig bekreftelse fra kirketjener at henger ikke er i bruk, samt  skriftlig 

verdivurdering på hengeren fra et firma.  

 

 

Neste møte i Fellesrådet blir den 18.06. 2015 kl. 15.00 

 

 

 

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

Leder       kirkeverge 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 


