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 Møtebok Våler kirkelige fellesråd     

 

Tilstede: 

Eva Olastuen, Kjell Konterud, Torunn Syversen, Bjørg Bråten, Sevat Lappegard,  

Ola Nystuen 

 

 

Saksliste 
Godkjenning av innkalling.  
Det har ikke kommet inn kommentarer innen fristen. Møtebok er dermed godkjent. 

 

 

Referat  og orienteringssaker 

 

 Møteref.  fra 25.10. 2012 har vært sendt ut. Det er ikke mottatt kommentarer. 
Møteboken er dermed  godkjent.   

 Notat sendt til utvalg for kultur og oppvekst ved rådmannen datert 31.10.-12 
Blir behandlet i utvalget når de har budsjettmøte den 20.11.-12 
 

 Festeavgifter til Våler kommunestyre datert 26.10.-12 
 
Kirkeordningen etter 2013 
Stortinget gjorde 21. mai i år viktige endringer i Grunnloven som innebærer at 
Norge ikke lenger har en statsreligion. Kirkeloven ble samtidig endret. Kirkerådet 
ønsker at flest mulig blir involvert i arbeidet med ny kirkeordning. 
Hvor skal beslutningsmyndigheten ligge i framtiden? 
Viktig med gode relasjoner til kommunen.  
Saken blir tatt opp i MR den 15.11. -12, og ut i fra deres konklusjon blir Fellesrådet 
orientert om deres standpunkt. 
 

 Møte med kommunen ang. føring av detaljregnskapet for brannforsikringen.  
Kommunen har ikke ressurser til å ta dette, så konklusjonen ble at Heid i skal sitte 
der på fredager å jobbe med regnskapet med assistanse fra økonomiavdelingen.  
 

 Lokale lønnsforhandlinger 
Holdt møte med DELTA v/ Iver Breisjøberg. Eva Olastuen og kirkeverge, der det ble 
enighet med 1% lønnsøkning til de ansatte. 
 

 Brev fra sognediakonen vedrørende minnesmerke på branntomta. 
Denne saken blir tatt opp på et senere møte. 



 
 Kirkevergen avspaserer 5 arbeidsdager i forbindelse med eksamen i des. 

Kirkevergen informerte Fellesrådet at hun har mertid  som blir brukt til avspasering 
i forbindelse med eksamener i organisasjon og ledelse.  

 Innleid hjelp til registrering / grunndata kirkegården 
 

 Kommunestyrevedtak av 5.nov.12   K-SAK 093 /1 
 Orientering til VKF fra arkitekt etter kommunestyrevedtak 5. nov. -12 

  

 

 

Sak 35 / 12  
 

 Igangsetting av detaljprosjektering i forbindelse med bygging av nye Våler 

 kirke 

 

   Vedlagt følger Våler kommunes sitt svar på Våler Kirkelige Fellesråd sin søknad om 

   finansieringsplan for ny kirke. Her framkommer det at kommunestyret har innvilget 

   søknaden. På vegne av Fellesrådet er vi takknemlige for at søknaden ble innvilget og 

   at arbeidet med ny kirke kan fortsette. 

 

   For å videreføre arbeidet som i neste fase er detaljprosjektering med tilhørende  

   oppdaterte framdriftsplan må Fellesrådet gi klarsignal til dette arbeidet. De  

   prosjekterende er klare til å starte opp, og kontraktene er som kjent inngått tidligere i 

   forbindelse med offentlig utlysning av disse kontraktene.  

 

   Kirkevergen er ikke kjent med om varigheten for detaljprosjektet om mulig kan  

   komprimeres ytterligere, eller om man må forholde seg til tidligere framdriftsplan. 

   Vi antar det er hensiktsmessig å invitere prosjektgruppen/arkitekt til neste møte i 

   Fellesrådet, slik at både framdriftsplan og andre faglige spørsmål i denne fasen blir 

   diskutert.   

 

   Detaljprosjektet handler om forberedelser til anbud og entreprise. Imidlertid må også 

   Våler Kirkelige Fellesråd i tillegg fokusere på inntektssiden til prosjektet, herunder 

   utarbeide planer for hvordan prosjektet skal sikre at det oppsatte punktet i  

   finansieringsplanen; Gaver, innsamling, dugnad osv, skal realiseres. Kirkevergen 

   anbefaler at det arbeides med en komplett plan for dette punktet til de kommende 

   møter i Fellesrådet, men at det allerede den 13 november kan orienteres og  

   diskuteres mulige innspill og forslag til dette arbeidet.   

    

   Våler kirkelige Fellesråd må også starte opp arbeidet med å utarbeide formell søknad 

   om bygging av ny kirke. Som kjent skal denne søknaden sendes til Departementet, 

   via Hamar Biskop.Denne søknaden må, slik kirkevergen forstår saksgangen,  

   utarbeides og sendes parallellt med kommende prosjekteringsfase. Den komplette 

   søknaden omfatter finansieringsplanen. Det er hensiktsmessig å ha nær dialog med 

   Kirkerådet i forbindelse med dette arbeidet. 

   

   Avtaler med Sjåtill & Fornæs, Espen Surnevik og Hallås ble lagt fram på møtet.  

   Avtaler med Brand,  VVS og Apeland legges fram i neste møte. 

    

   Møtet er kjent med at det er varslet lovlighetskontroll av kommunestyrevedtaket den 

   5. nov-12 K-SAK 093/12. Viser til Lov om kommuner og fylkeskommuner§ 59, 

   3: Krav om lovlighetskontroll medfører ikke at iverksettelsen av den påklagede 
   avgjørelsen utsettes med mindre det organ som har truffet avgjørelsen,  
   kommunalt eller fylkeskommunalt organ overordnet dette eller departementet 
   fatter slikt vedtak. 
    

    



   

  Vedtak. 

    

1. Fellesrådet vedtar å sette i gang detaljprosjektet i henhold til inngåtte 
kontrakter. Fellesrådet inviterer prosjektgruppa til sitt neste møte for 
orientering og drøfting av status og framdriftsplan. 

2.  Fellesrådet avklarer med Våler Menighetsråd planer for å sikre at Gaver, 
innsamling, dugnad osv blir ivaretatt iht finansieringsplan, og at grovriss til 
disse planene blir realitetsbehandlet på neste FR -møte. 

3. Fellesrådet begynner arbeidet med å lage søknad til Departementet om bygging 
av ny kirke igangsettes, og at skisse til slik søknad koordineres med Kirkerådet, 
og at forslaget kommer til Fellesråd for endelig behandling. 

   

   Vedtaket enstemming vedtatt. 
 

   36 / 12 Eventuelt 
 

    Heidi orienterte ang.  registrering av grunndata i gravregisteret. 

     

    Spørsmål fra kommunens representant  ang. bruken av festeavgifter  om 

    denne avgiften dekket utgiftene til drift av kirkegård.Utifra regnskapet viser 

    det seg at festeavgiften ikke dekker opp driften av kikregården. 

 

 

Eva Olastuen (sign) 

Leder         

 

 

Marit H. Kilen  (sign) 

kirkeverge 
 

 

  

 


