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MØTE I KIRKELIG FELLESRÅD 
 

Møtedato: 24.09. 2014 

Møtetid: 15.00 – 17.00 

Møtested:  kirkekontoret 
 

 Møtebok Våler kirkelige fellesråd     

 

Tilstede: 
Torunn Syversen, Eva Olastuen, Bjørg Bråten,  Åse L.  Hansen 

 

Frafall: Ola Nystuen, Ingfrid Norum, Kjell Konterud 

Innkalt: Åse L. Hansen, Øystein Halling 

Fra Byggekomiteen Harry Vinje 

 

Sakliste 

Godkjenning av innkalling. 

 

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

 

Orientering ved  Byggekomiteens leder Harry Vinje 

 

Referatsaker/orienteringssaker 

 Premiesatser i pensjonsordningen 2015, jfr sak 26/14 

 

Vedtak: Refererte referatsaker / orienteringssaker tas til orientering 

 

Sak 24 /14  REGNSKAPET FOR 2013 OG ÅRSBERETNING 

Regnskapet blir lagt fram sammen med revisjonsberetning og årsberetningen på møtet. 

Det viser et regnskapsmessig merforbruk på kr. 162.625,- 

 

vedtak: 

Regnskapet, revisjonsberetning og årsberetning for 2013 vedtas.  

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 25 /14  HØRING – NOU 2014 :2 LIK OG LIKSKAP 

Viser til vedlegg til saken 

 

 

 



Vedtak:  
Våler kirkelige Fellesråd har behandlet saken og tar høringsdokumentet til etterretning. Fellesrådet 

påpeker at økte rammeoveføringer til kommunene som følge av endringene, overføres til det 

Fellesråd som har ansvar for gravferdsforvaltningen. Endringene i høringforslaget må ikke medføre 

merutgifter for fellesrådene. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 26/ 14 TJENESTEYTINGSAVTALEN MELLOM VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD / 

VÅLER KOMMUNE - PUNKT OM FORPLIKTELSER   JFR. LØNN OG PENSJONER  

Viser til tjenesteytingavtalen med kommunen, opprettet i 2006, der kommunen forplikter seg,  ved 

tariffmessige og pensjonsmessige endringer i løpet av året skal kompenseres på samme måte som 

for kommunalt ansatte. 

Viser også til vedlegget, rundskriv datert 20.01.2003, fra kulturdepartementet  der det står at 

kommunene fortsatt vil være ansvarlig for å dekke den årlige pensjonspremien for de kirkelige 

ansatte.  

Vedlegg fra KLP omtaler en betydelig økning i pensjonspremien for 2012, samt en informasjon fra  

KA angående premiereserven. 

 

Viser til kostratall for 2013 som ligger ved saken, som viser at Våler kirkelige Fellesråd er det 

Fellesrådet i Glåmdal-Østerdalen, bortsett fra Elverum og Sør Odal, som bruker minst i netto 

driftsutgifter   pr. innbygger. Våler bruker 555 kr, Elverum bruker 396 kr, mens Rendalen bruker 

mest med  1370 kr. For kostragruppe 02,  ligger snittet på 818 kr pr innygger for 2013. 

Kostratallene de siste årene viser at Våler bruker mindre i netto driftsutgifter pr innbygger, fra 592 

kr for 2012, til 555 kr for 2013,  mens i kostragruppe 02,  øker utgiftene fra 790 kr i 2012 til 818kr 

for 2013. 

 

Det er kommunestyret, gjennom sitt bevilgningsvedtak, som bestemmer omfanget av de 

kommunale bevilgningene til kirken. Kirkelovens § 15, danner rammen og grunnlaget for 

budsjettdrøftingene mellom kommunen, for kommunens budsjettbehandling og budsjettvedtak på 

kirkens område. 

 

Kirkevergen påpekte  i Fellesrådsmøtet den 25.09.2013 under orienteringsaker, at pensjonsutgiftene 

(dette gjelder punkt 2, premiereserven) varierer stort fra år til år. Dette gir store negative utslag i 

budsjettet og som gjør det vanskelig å budsjettere fra år til år. Dette ble fremmet også for 

Formannskapet i fjor høst der det ble påpekt manglende justering av lønn og pensjoner de siste 

årene. Saken ble tatt til orientering med den følge at Fellessrådet nå sitter med en stor ekstrakostnad 

i KLP utgifter.  

Kirkevergen har gått igjennom innbetaling av reguleringspremien til KLP fra 2011 til d.d. 

Totalsummen på reguleringspremien for 2011 var på 145.365,-kr  for 2012 på 227.692,-kr for 2013 

på 124.132,- kr og for 2014 på 240.387,- kr.  

 

Til sammen dreier det seg om 737.566,- kr. 

 

Disse pensjonsutgiftene til KLP, gjelder både for aktive, oppsatte og pensjonister.  

Grunnen til de skyhøye pensjonsutgiftene for Fellesrådet er den høye premiereserven. 

Kontoutskriften viser en veldig høy «Premiereserve»,  pr. 01.01.2013 på kr.4 343 051.  

Premiereserven er medlemmene sine penger og står i forhold til opparbeide pensjonsrettigheter. 

Selv om Fellesrådet reduserer bemanningen, vil vi likevel påregne og betale årlige 

reguleringspremier så lenge tidligere arbeidstakere- og de etterlatte som har rett til pensjon - er i 

live. Dette fører til store økonomiske forpliktelser i mange år. Dette vil innebære at Fellesråd som i 

utgangspunktet går i balanse, er å betrakte som (betydelig) underfinansiert.  

Størrelsen på reguleringspremien er et direkte resultat av lønns og trygdeoppgjøret. Den skal dekke 

økte pensjonsforpliktelser som følge av lønnsvekst og øking av folketrygdens grunnbeløp. 



 (Det skal betales reguleringspremie for dem som i dag er ansatt i Fellesrådet.  Disse personene 

har benevnelsen aktive. For personer som har sluttet, skal den oppsatte rettigheten oppjusteres i 

takt med økningen av folketrygdens grunnbeløp (G). Disse personene benevnes som oppsatte. De 

som mottar pensjon, skal ha pensjonene sine oppjustert i henhold til G. Disse benevnes som 

pensjonister.) 

 

Når pensjonsinnbetalingen til KLP regnes ut, settes den sammen av to biter: 

1. Det som skal trekkes i forhold til lønn. 

Dette utgjør ca 11,43 %, Av disse 11,43 % betaler lønnsmotaker 2%, mens 

 arbeidsgiver betaler ca 9,43%. (i 2014) 

2. I tillegg kommer det som skal betales i forhold til «premiereserve». 

Dette bestemmes som en prosentsats av premiereserven og utgjør tre saker: 

Reguleringspremie, rentegarantipremie og egenkapitaltilskudd  

Disse prosentsatsen kan variere sterkt fra år til år. 

For 2014 er den  5,48 % (i 2013 var bare 3,18 %) 

Når «premiereserve» er høy, så blir denne delen av innbetalingen til KLP høy. 

 

Fordi premiereserven er så høg, vil våre innbetalinger til KLP fyke opp og ned som en jo-jo alt etter 

som prosentsatsen her endres fra år til år. Det som trekkes i forhold til lønnsmassen, er noenlunde 

stabil.  

 

For 2014 ble det tatt hensyn til justering av lønns og pensjonsutgifter ( punkt 1) på 125.175,-kr. 

Tilskuddet fra kommunen ble økt fra 1.810.000 ,- kr til 1.892.000,- kr. En økning på 82.000,- kr . 

Avviket mellom det budsjettet kirkevergen la fram og det som ble rammen, var på -130.825,- kr. 

Når det gjelder premiereserven og innbetaling til KLP for ansatte,  tidligere ansatte (oppsatte ) og 

pensjonister, viser til punkt 2,  ( for 2014 var den på 240.387,-kr) har ikke kommunen gitt 

rammetilskudd til dette. 

 

Slik Fellesrådet oppfatter det, har ikke kommunen innfridd sine forpliktelser ovenfor Fellesrådet 

ved å  konsekvensjustert rammetilskuddet som tilsvarer  pensjonsinnbetalingene til KLP, det som 

skal betales i premiereseve,  i årene fra 2011 og fram til nå, i henhold  til punkt 2. Disse fakturaene 

på reguleringspremien kommer i september hvert år etter at lønns og pensjonsoppgjørene er avklart. 

Det er heller ikke gitt kompensasjon for lønns og pensjonsjusteringer (punkt 1) for 2011 og 2012. 

Vi kan heller ikke av budjettdokumentene for de nevnte årene se at dette er ivaretatt på annen måte. 

Vi kan heller ikke registrere at kommuen har sagt opp tjenesteytingsavtalen eller bedt om å 

reforhandle den. I følge den tjenesteytingavtalen som er inngått, er avtalen gyldig inntil den sies opp 

av en av partene. 

 

”Opprinnelig gitte bevilgninger til kirken må vurderes på ny, når det oppstår økt bevilgningsbehov 

på områder som kommunen har et lovfestet økonomisk ansvar for. Dette kan være merutgifter som 

følge av endringer i sentralt inngåtte tariffavtaler, lønn, endringer i offentlige avgifter(bla. mva) og 

innskuddsforpliktelser ovenfor pensjonskasser.” Viser til rundskriv fra Kulturdep. V-5/2002. ang. 

kirken og kommunen- en veiledning. 

 

Det er naturlig at fokuset blir rettet mot årene fra 2011 og fram til nå når det gjelder lønnsjusteringer 

og innbetalingene til KLP. I 2010 gikk regnskapet i balanse. Tilskuddet var da på 2.400.000,- kr. 

Fra 2011 og til og med 2013 hadde Fellesrådet en reduksjon i tilskuddet fra kommunen med 

600.000,-kr. Det har medført at Fellesrådet har hatt store utfordringer med å få et budsjett i balanse, 

samtidig som pensjonsinnbetalinger til KLP og lønninger har økt betraktelig. Det har medført til et 

merforbruk med til sammen  745.000,- kr for årene 2011, 2012 og 2013. 

Det må også nevnes i denne sanmmenheng at det har vært stort fokus på både intekter og utgifter i 

budsjettet, for å redusere merforbruket. Det er blitt brukt renteinntekter og momskompensasjon på 

investeringer for avhjelpe situasjonen.  Budsjettet har vært behandlet i nesten alle møtene til 

Fellesrådet i 2013. De to siste årene er det blitt  redusert med  til sammen 2 stillinger, fra 5,38 



stillinger til 3,38 stillinger for å avhjelpe den vanskelige økonomiske situasjonen. Utfordringene 

med lønn og pensjonsinnbetalingene er også tatt opp med både rådmann, økonomisjef, 

kommunalsjef og formannskap uten at har ført til ekstra bevilgninger. 

Sagt på en annen måte har ikke Fellessrådet fått konsekvensjustert budsjettene sine i 

budsjettprossessen som har vært i disse årene, og sliter nå med et merforbruket. Dette er også en av 

årsakene til at Fellessrådet har måtte bruke renteinntekter og mva i driftsbudsjettet. 

 

Fellesrådet ønsker å komme til en forståelse med kommunen om hvordan vi skal håndtere 

pensjonsinnbetalingene. Både den høye premiereserven og de årlige variasjonene har vårt lille 

budsjett ikke slingringsmonn for å ta opp i seg. De kirkelige fellesråd har annerledes 

regnskapsregler enn kommunene på pensjonsområdet. Kirkelige fellesråd må utgiftsføre 

pensjonspremien i regnskapet det året premien gjelder for, mens kommunene siden 2002 

utgiftsfører en bregnet pensjonskostnad.  

Slik kirkevergen ser det,  må reguleringspremiekostnadene inn i de årlige reguleringene av tildelt 

ramme etter at lønns og pensjonsoppgjørene er ferdige. 

 

 

Viser til tidligere vedtak:  

Fellesrådet vedtok den 27.06.-13 

Utdrag av vedtaket: 

 Fellesrådet forutsetter at når lønns-og pensjonsoppgjørene hvert år er avsluttet, justeres årets 

rammebevilgning slik at Fellesrådet får den samme kompensasjon for lønnsvekst som 

kommunens øvrige virksomheter. 

 

 

Vedtak: 

 Fellesrådet tar intiativ til et møte med kommunens representanter hvor målsetningene er å få 

til en god dialog og forståelse for situasjonen. Etter møtet er avholdt, legges det frem en sak 

til politisk behandling hvor Fellessrådet fremmer en sak om kompensasjon for totale lønns 

og pensjonsutgifter til KLP  og ser frem til en redgjørelse om hvordan dette kan løses.  

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 Eventuelt 

 

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

Leder       kirkeverge 

 

 

 

 

 

 

 

 


