
DEN NORSKE KIRKE 

Våler kirkelig fellesråd 
 

 

 

Kirkekontoret 

2436 VÅLER I SOLØR 

Tlf: 62424095 

Faks: 62424071 

Våler 19.03.2012 

 

 

Møtebok Våler kirkelige fellesråd  
Møtedato: 06.03.2012  

Møtetid: kl. 13.00 til 15.00 

Møtested: Veslesalen/kommunelokalet    

 

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

 

 

Sakliste 

  

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

Sakliste 

 

Godkjenning av innkalling. 

 

Orienteringssaker 

 
 Møtebok fra 18 januar  2012 har vært sendt ut.  Utifra ny ordning med utsendelse av referater er dermed 

møteboken fra 18 januar 2012 godkjent.  Møtereferat fra 1 mars 2012 ble delt ut, og kommentar bes sendt 

kirkekontoret. 

 Status fra Juryens arbeid ifm arkitektkonkurransen; Jurylder Rolf Arne Lie Holter informerte om arbeidet i 

juryen, herunder kriterier, framdrift og avslutning. Han informerte om at det er sju prosjekter som blir 

premiert, og herunder at det blir en vinner.  

 Informasjon om tidsløype/milepæler/kritiske punkter  ifm bygging av ny kirke; Halvor Tangen fra Sjåtil & 

Fornæs orienterte om oppdatert framdriftsplan. Eget skisse for framdrift ble delt ut i møtet, og gjennomgått. 

Tangen pekte på at dato for ferdigstillelse er nå 1 november 2014.    

 Saksbehandlingsrutiner; oppdaterte rutiner mottatt fra Hamar Bispedømmeråd. 

 

 
Sak 1 / 12 Brev fra bygdegruppa  25 januar  2012  

 

 Saken var oppe som vedtakssak på møtet 1 mars 2012. Der ble det besluttet at saken skal opp på nytt som vedtakssak 

den 6 mars 2012. FR diskuterte saken. FR gjennomgikk forslag til svarbrev. FR ønsker å sende svarbrevet inklusiv en 

tilføyelse om; Så  langt  FR kjenner til kårer juryen en vinner, andrepremie, innkjøp og hedrende omtale. Totalt sju 

stykker. 

 

 

Vedtak: FR oversender oppdatert svarbrev til Bygdegruppen. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 



Sak 2 / 12 Budsjett 2012 – og personalsituasjonen 

 

Kirkevergen gjennomgikk saksdokumentene. Budsjettet for 2012 viser p.t. et tilnærmet null-resultat. Det 

er i overensstemmelse med FR vedtak tidligere. Noen viktige forutsetninger  for budsjettet er  imidlertid 

ikke avklart, herunder personalkostnader ifm kirkevergestilling samt vurdering av festeavgift. I 

sakspapirene er det også pekt på at det kan være hensiktsmessig å se på mulighetene for et større 

samarbeid med Våler kommune.   

 

FR diskuterte budsjettet og forutsetningene. FR ønsker at ovennevnte forutsetninger og muligheter må 

avklares før man vedtar budsjettet for 2012. 

 

Vedtak: FR har gjennomgått forslag til budsjett for 2012. FR ber om at forutsetningene for 

budsjettet  både på festeavgifter og personalkostnader  avklares ytterligere, og at budsjettet 

deretter  kommer umiddelbart til FR for endelig vedtak.    

 

 Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 3 / 12 Avtale om tjenesteyting  mellom Våler kommune og  Våler kirkelige Fellesråd  

 

Opprinnelig avtale om tjenesteyting mellom Våler kommune og Våler kirkelige Fellesråd har vært 

revidert når det gjelder honorarer. Justerte honorarer i avtalen ble gjennomgått. Uanvhengig av hvordan 

samarbeidet mellom FR og Våler kommune eventuelt  forsterkes framover, må denne avtalen foreligge i 

oppdatert versjon. 

 

Vedtak: Avtale om tjenesteyting mellom Våler kommune og Våler kirkelige Fellesråd er vedtatt. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Sak 4 / 12 Brev fra bygdegruppen av 7 februar.  

 

Saken var oppe som orienteringssak på møtet 1 mars 2012. Det ble der besluttet at saken skal opp som 

vedtakssak den 6 mars 2012.  Opprinnelig svarbrev fulgte saken.  

 

Ragnar Petersson meldte seg inhabil og deltok ikke i saken.  

 

FR diskuterte saken. FR peker på at spørsmål om habilitet er et tema som nye råd og utvalg kan få bedre 

opplæring i. FR pekte også på at prinsipielle spørsmål som diskuteres i AU også må forankres i FR.  

 

Vedtak: Svarbrev fra FR av 7 februar 2012 er FR sitt svar. 

 

Enstemmig vedtatt  

 

 Eventuelt 

Ingen saker 

 

 

 
  
For Våler kirkelige fellesråd 

 

Arild Lande, kirkeverge 

(sign) 


