
 

det DEN NORSKE KIRKE 

Våler kirkelige fellesråd 
 

 
Kirkekontoret 

2436 VÅLER I SOLØR 

Tlf: 62424095 

Faks: 62424071 
     Våler 08.02.2016 

 
 

 

Møte i Våler kirkelige fellesråd 
 

 

Møte i Våler kirkelige fellesråd onsdag 03. februar 2016 kl. 13.00 - 15.30 

Møtested: kirkekontoret 

 

Innkalte: 
Erik Fleischer, Eva Olastuen, Ole Kristian Brumoen, Bjørg Bråten, Lise B. Svenkerud,  

Øystein Halling 

Ikke tilstede: Lise B. Svenkerud 

 

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

 

Sakliste 

Godkjenning av innkalling. 

 

Referatsaker/orienteringssaker 

 Fra Hamar biskop: Svar på søknad om godkjenning – Altertavle i Våler kirke 

 Fra Kirkepartner IKT: Et godt nett knytter kirken sammen 

 Det kongelige kulturdep: Manglende rapportering for tildelte midler fra 

DNK landsfond 2014 

 Fra Hamar bispedømmeråd: Utlysning av midler « Det gode møtet» 

 Fra Hamar bispedømmeråd: Tid og dato for Årsrapportsamtale –Kontaktsamtale i 

forbindelse med gjennomføring av trosopplæringsreformen 2015 

 Fra Samfunnsmedisin i Solør: Våler kommune, Våler nye kirke, rapport fra tilsyn med 

universell utforming. Rapporten sendes arkitekt for uttalelse. Det sendes midlertidig svar til 

Samfunnsmedisin Solør. 

 

Vedtak: referatsaker /orienteringssaker tas til orientering 

  

 

 

Sak 01 / 16 DRIFTSBUDSJETTET 2016       
Sendt på mail. Viser også til kommentarer som følger budsjettet. 

Rammeoverføringen fra kommunen er på 2.450.000 kr for 2016.  Tjenesteytingsavtalen 

opprettholdes som tidligere vedtatt. 

Kirkevergen har gått igjennom alle posteringer i budsjettet for 2016, og foretatt justeringer og 

sammenlignet med forbruket fra fjorårets budsjett. Det er også tatt med signaler fra Fellesrådet på 

posteringer der det kan være muligheter for å spare på kostnadsiden. På inntektsiden har Fellesrådet 



og kommunestyret vedtatt  ny økning på festeavgifter,  som gjelder fra 01. 01. 2016. Festeavgiftene 

har økt fra 200,-kr pr. grav til 250,- kr pr. grav. 

 

 

Vedtak: 

 Fellesrådet godkjenner budsjettet for 2016 med de endringer/justeringer  som ble vedtatt på 

møtet. 

 

 

 

SAK 02 /16  INVESTERINGSBUDSJETTET 2016 
Sendt på mail. 

Det vil bli foretatt lite investeringer dette året. Det er vedtatt at det skal kjøpes inn ny gravemaskin. 

Det må også investeres  i en luftfukter, ettersom det har vært et stort problem med at luften har vært 

alt for tørr til enkelte tider. 

Det må også kjøpes inn hyller, skap, automatisk døråpner, samt diverse ting. (Viser til rapport 

angående universell utforming.) 

 

 

Vedtak:  

 Fellesrådet godkjenner investeringsbudsjettet for 2016 

 Leder, Erik Fleischer og Ole K. Brumoen jobber videre ang. kjøp/leasing av ny 

gravemaskin, samt et tettere samarbeid med kommunen, teknisk etat, ang. kirkegårdsdriften. 

 

 

SAK 03 /16 LYSSETTING AV OMRÅDET UTENFOR INNGANGSPARTIET  

VED KIRKEN 

Saken er tatt opp i menighetsrådet under informasjonssaker. Det ønskes bedre lyssetning av området 

utenfor inngangspartiet, mot parkeringsplassen og til gangveien mot «fotavtrykket.»  

Som menighetsrådet tidligere har vedtatt, er det  muligheter for å bruke av fond,  

med inntil 40.000 kr. 

 

Vedtak: 

Saken sendes arkitekt for uttalelse. 

 

 

Eventuelt 

 

Erik Fleischer (sign)     Marit H. Kilen  (sign) 

Leder       kirkeverge 

 

 


