
DEN NORSKE KIRKE 

Våler kirkelige fellesråd 

 

 

Kirkekontoret 

2436 VÅLER I SOLØR 

Tlf: 62424095 

Faks: 62424071 

Våler 17.12.2014 

 

       

 

MØTE I KIRKELIG FELLESRÅD 
 

Møtedato: 17.12. 2014 

Møtetid: 14.00 – 16.30 

Møtested: kirkekontoret 

  
    

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

Harry Vinje og Per Aarstad og Tone Nyborg, Økonomiringen 

Forfall:  Kjell Konterud 

 

Møtebok Våler kirkelige fellesråd 

 

Sakliste 

 

Godkjenning av innkalling. 

Enighet om å behandle saken om oppsigelsen til kirkeverge. 

 

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

 

 

Orientering ved  Økonomiringen og Byggekomiteen`s leder Harry Vinje 

 

Referatsaker /orienteringssaker 

 Godkjent bruk av innsamlede midler overført til investering fra 2015. 

 Henvendelse om overtagelse som vertsfellesråd for Åse Marie Kessel. 

 Til rådmannen: Søknad om dekking av merforbruk i årene 2011-2013  

og dekking av mva for årene 2012-2013. 

 Fra Klp: Endrede forsikringsvikår fra 2015 

 Fra Kniff Trygghet: Fornyelse personalforsikringer 

 

Vedtak: Refererte referatsaker / orienteringssaker tas til orientering 

 

 

Sak 33/ 14 REVIDERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2014 

Investeringsbudsjettet for 2014 ble vedtatt i fellesrådsmøtet den 22.10.-14 i sak 27/14. 

Det er blitt foretatt en gjennomgang av budsjettet etter vedtaket i oktober, der man har sett på  

inntekter og kostnader og om det har opppstått avvik fra det budsjettet som ble vedtatt. 

 

Budsjettet forutsatte 5,8 mill i dugnad/gavemidler. 

Begge komiteer har arbeidet meget bra og er nær målet, men dugnadstimene har ikke gitt 



tilsvarende pengemessige/likviditetsmessige effekt som forutsatt. Mange av dugnadstimene er 

nedlagt på «fotavtrykket/branntomta», som opprinnelig var tatt ut av prosjektet.   

Prosjektet har som følge av overnevnte et inntektsavvik på 2,8 mill.. Det understrekes samtidig at 

man har fått gjort en stor jobb på branntomta som hever helhetsinntrykket og sparer fremtidige 

utgifter til branntomta/kirkegården. 

  

2. All MVA fra investeringer  som kan tilbakeføres,  er overført til driftsregnskapet. 

Våler kirkelige fellesråd har driftet over budsjett av ulike årsaker. Man kan nevne høyere driftsnivå 

på grunn av kirkebrannen og nedskjæringer fra kommunen i tilsvarende periode. Man har brukt av 

mva og rente inntekter som skulle ha gått til kirkeprosjektet. Punkt 2, utgjør til sammen ca 2 mill. 

  

Til sammen utgjør punkt 1 og punkt 2 et inntektsavvik på 4,8 mill. 

Byggekomiteen skal holde kostnadsbudsjettet for selve byggeprosjektet på 61,8 mill, men disse to 

punktene/avvikene som er påpekt her,  kan medføre likviditetsproblemer. 

 
Vedtak: 

 Revidert investeringsbudsjett  pr. 01.12.2014 vedtas.  

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 34/ 14 INVESTERINGSBUDSJETTET 2015 

Fellesrådet må foreta en vurdering av hvor store investeringskostnader som vil påløpe i 2015. 

Investeringsbudsjettet for 2015  blir lagt fram av Økonomiringen. 

 

Vedtak: 

 Investeringsbudsjettet  for 2015  vedtas.  

 

Fellesrådet er inneforstått med at innsamlede midler overføres til investering i 2015. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Sak 35/ 14  VALG AV LEDER OG NESTLEDER 

Jmf. Håndbok for Menighetsråd og kirkelig fellesråd. Disse velges for 1 år av gangen. 

 

 

Vedtak: 

Leder: Torunn Syversen 

Nestleder: Eva Olastuen 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 36 / 14 GRAVFONDSKONTO - OPPRETTELSE AV EN FELLES KONTO 

I dag har vi 48 gravfondskonti opprettet av pårørende /dødsbo som administreres av kirkekontoret. 

Disse kontiene har innestående midler som skal brukes til pynting og stell av gravsted til hver enkelt 

av de 48 gravfondslegatene. Det foretas et uttak i året etter at pynteperioden er over. 

I dag synliggjøres ikke disse gravfondskontiene/legatene i fellesrådsregnskapet som påkreves av 

revisjon. Dette betyr slik praksisen er i dag, må hvert enkelt legat  føres  i egne balansekonti i 

regnskapet, hele 48 konti. 

Dette er en stor jobb som kontoret ikke har mulighet for å få gjort i år. Fra 2015 må alle kontiene 

samlet inn i en felles gravfondskonto, og at all belastning foretas fra denne kontoen. 



Bevegelsene på de forskjellige kontiene kan synligjøres i gravlundsprogrammet der avtalene på 

hver enkelt ligger inne. Der kan det skrives ut kontoutdrag fra hvert enkelt gravpynteavtale. 

 

 

Vedtak: 

Fellesrådet søker revisjon om utsettelse av overgang til en felles gravfondskonto for de 48 

forskjellige fondene / legatene som vi har ansvaret for  i dag, til 2015. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 37 /14 MØTEPLAN FOR FØRSTE HALVÅR 2015 

 

Vedtak: 

Onsdag 14.01.  

møte med Økonomiringen,  prosjekt/økonomi 22.01.  

onsdag 18.03. 

onsdag 13.05.  

 

Møtene starter kl. 15.00 og er på kirkekontoret 

 

 

 

 

Sak 38/ 14 Oppsigelse kirkevergestillingen 

Kirkevergen har søkt Administrasjonutvalget og Fellesrådet om å få omgjort oppsigelsen til 

permisjonsøknad, gjeldene fram til 15. juni 2015. 

 

Vedtak:  

Det gis permisjon  til og med 15. mars 2015 med mulighet om å søke forlengelse. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Eventuelt 

Drøfting av personalsak som er unntatt offentlighet. 

 

 

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

Leder       kirkeverge 

 

         

 

  

 

 

 

 

 


