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MØTE I KIRKELIG FELLESRÅD 
 

Møtedato: 14. 01. 2015 

Møtetid: 15.00 – 17.00 

Møtested:  kirkekontoret 
 

 Møtebok Våler kirkelige fellesråd     

 

Tilstede 
Torunn Syversen, Eva Olastuen, Bjørg Bråten,  Kjell Konterud og Ola Nystuen og Ingfrid Norum 

 

 

Sakliste 

Godkjenning av innkalling. Saksliste ikke godkjent. Sak 02/15 utgår 

Fellesrådet ønsket ikke å behandle sak 02/15 som sak: Avtale om tjenesteyting mellom 

Våler kommune og VKF. VKF sender en oversikt / forslag med fremtidige behov  til Våler 

kommune,  for å se på hvilke av disse oppgavene som mulig kan/skal inngå i 

tjenesteytingsavtalen mellom Våler kommune og VKF for 2015.   

 

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

 

Referatsaker/orienteringssaker 

 Avtalen vedtatt i kommunestyret 24.03.2014 saksnr: 020/14:  Overdragelse av eiendommer 

benyttet til kirkelige formål fra Våler kommune til Våler kirkelige fellesråd. Underskrives 

av ordfører og leder i Våler kirkelige felleråd. 

 Fra Hamar bispedømmeråd: Kunngjøring av tilskudd til kirkelige formål. 

 Møte med kommunen den 06.01. 2015, angående utvidelse av tjenesteytingsavtalen.  

 

Vedtak: referatsaker /orienteringssaker tas til orientering.  

  

 

 Sak 01 /15    BUDSJETTET  2015     
Sendt på mail 

Kirkevergen har gått igjennom alle posteringer i budsjettet for 2015 og foretatt justeringer og 

sammenlignet med forbruket fra fjorårets budsjett. Det er også tatt med signaler fra Fellesrådet på 

posteringer der det kan være muligheter for å spare på kostnadsiden. På inntektsiden har Fellesrådet 

og kommunestyret vedtatt  ny økning på festeavgifter,  som gjelder fra 01. 01. 2015. Festeavgiftene 

har økt fra 180,-kr pr. grav til 200,- kr pr. grav. 

 

Fellesrådet har sett på omorganisering av stillinger / stillingsreduksjoner,  for å avhjelpe den 

alvorlige økonomiske situasjonen som Fellesrådet har hatt de siste årene.  



Kirkevergen, leder i Fellesrådet samt tillitsvalgt for de ansatte,  har hatt møte i høst med 

økonomisjef og fung. rådmann der behov for 2015 ble tatt opp. Agneda for møtet var 3. Punkter :  

Budsjettet for 2015, merforbruket for 2011- 2014 og bruk av mva, samt utvidelse av 

tjenesteytingsvtalen med fokus på driftsutgifter i forbindelse med den nye kirken og hjelp fra 

kommunen til flytting av gravminner i forbindelse ved begravelser. 

Kommunestyret vedtok å skjerme kirken for kutt i 2015, og det ble vedtatt en økning i tilskuddet til  

kr. 2.007.000,- samt et påslag i tjenesteytingsavtalen med 90.000,-kr 

 

Vedtak: 

 Fellesrådet godkjenner budsjettet for 2015 med de endringer som ble vedtatt på møtet. 

 Bruk av renteinntekter på kr: 100.000,- 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Eventuelt 

Kirkevergen skriver ut en rekvisisjon om bestilling av 3 nøkler til Gravberget kirke. 

 

Kirkevergen orienterte at hun slutter som kirkeverge i Grue 31.01.2015 og at hun fortsetter i Våler i 

50 % stilling som kirkeverge fra 01. 02. 2015. 

Hun viser til den vanskelige økonomiske situasjonen og usikkerheten som har oppstått  etter at  

Grue kommunestyre vedtok 17. desember 2014 at tilskuddet til Grue kirkelige fellesråd skulle bli 

redusert med et betydelig beløp de nærmeste fire årene. Dette vedtaket har skapt veldig  usikkerhet 

rundt stillingene og hva som vil skje med de ansatte framover. 

Det var helt andre økonomiske forutsetninger som lå til grunn,  da hun takket ja til jobben i Grue.  

 

 

Torunn Syversen (sign) 

Leder         

 

 

Marit H. Kilen  (sign) 

kirkeve 

 

  

 


