
DEN NORSKE KIRKE 

Våler kirkelig fellesråd 
 

 

 

Kirkekontoret 

2436 VÅLER I SOLØR 

Tlf: 62424095 

Faks: 62424071 

Våler 03.09.2012 

 

 

Møtebok Våler kirkelige fellesråd  
Møtedato: 21.08.2012  

Møtetid: kl. 10.00 til 12.00 

Møtested: Sjåtil & Fornæss lokaler på Gardermoen    

 

Tilstede:  
Ola Nystuen, Ragnar Petersson, Kjell Konterud, Eva Olastuen, Torunn Syversen, Bjørg Bråten 

 

 

Sakliste 

  

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

 
Sak 21 / 12 Budsjett 2012  

 

Saken har vært oppe til behandling i flere møter. Oppdatert budsjett ble gjennomgått. Dette budsjettet har 

et positivt driftsresultat. FR peker på at det er svak soliditet, og at det er avgjørende å ha en stram 

kostnadskontroll utover i året.   

 

1. Nye festeavgifter bør vurderes øket for 2013. For 2012 er det for seint. Økte inntekter representerer 

her ca. 50.000 – 100.000 kr, avhengig av om man legger nye avgifter legges til høyeste 

sammenlignbare nivå eller ikke.  

2. Rammeoverføringer fra Våler kommune har vist nedadgåenne trend i tre år. Man bør tidlig på høsten 

få avklart om hvilket nivå man kan forvente for 2013. 

3. Budsjettet for 2012 er som for 2010 og 2011 inklusiv renteinntekter, slik revisor har påpekt. Dette er 

imidlertid en ikke-varig situasjon – og for 2014 er det i allefall ”historie”. 

4. Disposisjonsfondet/egenkapitalen til FR er redusert over tid, og man har ikke soliditet til å ”tåle” store 

tap framover.  

5. Graver for kirkegård er lagt inn med avskrivninger, men er ikke komplett finansiert, og FR må ta 

stilling til om man da benytter leasing eller lånefinansiering. 

6. Organisasjonen har fortsatt ikke utviklingsaktiviteter og nye prosjekter inne i budsjettet. 

7. Prosjekt ny kirke føres i eget prosjekt 

 

Vedtak:  

FR godkjenner budsjett for 2012 som viser et overskudd  kr.60.000 FR legger til grunn at den 

økonomiske utviklingen i 2013 må avklares på et tidligere tidspunkt, slik at man kan foreta endringer i 

kostnadsstruktur og inntektsposter innenfor budsjettprosessen før årsskiftet 

 

Sak 22 / 12 Regnskap 31.12.2011 

 

Regnskapet har vært behandlet tidligere. Driftsresultatet er pluss kr.7.120.  

Hensyn tatt overføringer til investeringsregnskapet på kr.321.727 blir det et nytt regnskapsmessig 

merforbruk på kr.284.778.  

Regnskapet ble gjennomgått, og hoveoverskriften er ca kr.300.000 lavere inntekter enn budsjettert, mens 

kostnadene er ca kr.100.000 høyere enn budsjettert. Samlet sett et avvik på ca kr.400.000. Et slikt avvik 

har åpenbart ikke FR marginer til å dekke i sine ordinære drift. 

 

 



Vedtak: 

  

FR godkjenner regnskapet for 2012 som viser et netto driftsresultat på pluss kr.7.120, og hensyntatt 

overføringer til investeringsregnskapet viser et merforbruk på kr 284.778  

 

 

 

Sak 23 / 12 Årsberetning 2012 

 

 

Årsberetning ble gjennomgått..  

 

Vedtak: 

Årsberetning  for  2012 er godkjent 

 

 

Sak 24 / 12  Endring av Solør prosti 

 

Notat fra Biskopen er tidligere oversendt FR. Det skal være høring ifm framtidig organisering. FR peker 

på at en høring må også være basert på hva ansatte har av vurderinger, og hva de andre prostiene har av 

vurderinger i saken. Basert på innspill fra alle involverte vil deretter FR kunne foreta en fyldestgjørende 

høringsuttalelse. 

 

Vedtak: 

FR ber om at de ansatte via stabsmøte og admutvalgsmøte kommer med sine vurderinger ifm brev fra 

Biskop om endringer i Solør prosti. Basert på disse vurderingene vil deretter FR behandle og utarbeide 

sitt høringsnotat. 

 

 

Sak 25 / 12 Eventuelt 

 FR bekrefter at det startes opp med maling av utvendig tak i Gravberget i kirke. 

 

 

 

Deretter hadde FR et arbeidsmøte med prosjektgruppen for ny kirke; En med to av tre. Det ble også avtalt nytt 

arbeidsmøte. 

 

 

  

 

Eva Olastuen (sign)      Arild Lande (sign) 

Leder        


