
DEN NORSKE KIRKE 

Våler kirkelige fellesråd 

 

 

Kirkekontoret 

2436 VÅLER I SOLØR 

Tlf: 62424095 

Faks: 62424071 

Våler 20.11.2014 

 

       

 

MØTE I KIRKELIG FELLESRÅD 
 

Møtedato: 19.11. 2014 

Møtetid: 14.00 – 15.00 

Møtested: kirkekontoret 
 

Kl. 15.00 -15.30 Befaring i den nye kirken. 

 

 

Møtebok Våler kirkelige fellesråd     
 

Tilstede: 
Torunn Syversen, Eva Olastuen, Kjell Konterud, Bjørg Bråten  

Forfall:  Ola Nystuen. Ingfrid Norum   

Innkalt:  Åse L..Hansen og Øystein Halling. Begge var forhindret i å møte. 

 

Sakliste 

Godkjenning av innkalling. 

 

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

 

 Tegningene i forbindelse med arkitektkonkurransen. Disse oppbevares på Haslemoen, hva 

skal gjøres med de? Det finnes ett elektronisk arkiv.  

Kirkevergen har vært i kontakt med NAL ved Per Rygh, som har bekreftet at tegningene kan 

makuleres. 

 Lokale lønnsforhandlinger 

Avklart  med Delta v/ Iver Breisjøberg., om 1% lønnsøkning og fordeling av disse midlene 

til de ansatte. 

 Brev fra Arbeidstilsynet ang. forlengelse av fristen for gjennomføring av pålegg, satt til 

15.06.2015 

 Møte med KLP i januar 2015 angående gjennomgang av forsikringer.  

 Orientering om rådmannens forslag til budsett for 2015 når det gjelder kirken. 

 Til Våler Menighetsråd: forespørsel ang. dekking av utgifter til hjemmesiden, vålerkirken.no 

 

Vedtak: Refererte referatsaker / orienteringssaker tas til orientering 

 

 

 

Sak 31/ 14  GRAVEMASKIN / PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET  
  

Viser til tilsynsrapport og varsel om pålegg mottatt den 26.09. 2014 av Arbeidstilsynet, etter tilsyn 

hos Våler kirkelige fellesråd den 18.09.2014, med frist 15.01.2015        



Referansenummer 2014/89556 

Vi har fått pålegg : 

 Oversikt over gjennomførte tiltak på eksisterende traktoren med bakgraver og frontlaster; 

Veltebøyler, setebelter m/oppgradering av setene, reparasjon og oljelekkasjer eller 

 Dokumentasjon på anskaffelse av en ny gravemaskin. 

 

Fellesrådet må ta stilling til om vi skal reparere den gravemaskinen i vi har, eller om vi skal 

søke kommunen om finansiering til kjøp av ny graver. 
 

Anskaffelse av ny graver er blitt behandlet i Fellesrådet tidligere, viser til sak 16/ 13 og sak 18/13. 

 

Saken ble behandlet i Fellesrådet den 9. april 2013  

 

Vedtak : 

Våler kirkelige Fellesråd sender saken til rådmann / Formannskapet i Våler kommune der vi redgjør for 

behov for finansiering til kjøp av brukt graver med inntil 150.000 kr. Formannskapet  fremmer saken for 

kommunestyret angående behovet for kjøp av graver til bruk på gravplassen i Våler, Gravberget og 

Risberget. 

I mellomtiden leier Fellesrådet graver  til bruk på kirkegården. Leietiden avhenger av om og når 

formannskap / kommunestyre eventuelt vedtar kjøp av brukt graver.  

 

Saken ble på nytt behandlet i Fellesrådet den 12.04.2013  

Vedtak:  

 Gravemaskin type IZEKI D 225 settes istand og godkjennes for bruk på gravplassen. 

 Søknad om finansiering til kjøp av brukt graver som er sendt rådmann / formannskapet 

trekkes tilbake. 

 

 

Behandlet i møte den 03.09.2014 sak 21/ 14 i forbindelse med justering av budsjettet. 

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: 

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

at gravemaskinen skal fungere greit igjen. 

 

Vedtak 22.10. 2014 

Saken utsettes til neste møte som er den 19.11.2014. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 19.11.2014 
Våler kirkelige fellesråd sender saken  til rådmann / formannskapet i Våler kommune der vi redgjør for 

behov for  finansiering med ca 200.000,-kr, til kjøp av  pent brukt graver, egnet til bruk på kirkegårdene.  

 

Formannskapet  fremmer saken for kommunestyret angående behovet for kjøp av  graver til bruk på 

gravplassene i Våler, Gravberget og Risberget. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 



Sak 32 /14 OPPSIGELSEN TIL  KIRKEVERGEN – PROSESSEN VIDERE  

unntatt off. §13 FVL 

 

Saken er behandlet i Administrasjonsutvalget den 11.11.2014. 

 

Vedtak: 

Våler kirkelige fellesråd gikk inn for å lyse ut stillingen i 50%. Den blir lyst ut i Østlendingen, 

NAV, Vålerkirken.no og hjemmesiden til Våler kommune med søknadsfrist 15.desember 2014.  

Enstemmig vedtatt 

 

 

Eventuelt 

 

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

Leder       kirkeverge 

 

         

 

  

 

 

 

 

 

 


