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Møte i Våler kirkelige fellesråd 
 

 

Møte i Våler kirkelige fellesråd onsdag 16. mai 2018 kl. 13.00 – 15.00 

 

Møtested: kirkekontoret 

 

Tilstede: 

Erik Fleischer, Eva Olastuen, Ole Kristian Brumoen, Bjørg Bråten, Øystein Halling 

Frafall: Lise Berger Svenkerud, Ole Kristian Brumoen 

 

 

Sakliste 

Godkjenning av innkalling. 

 

Referatsaker/orienteringssaker 

• Godkjenning av møtereferat fra 28. februar 2018. 

• Svar fra Våler kommune angående søknad om støtte til åpen kirke sommeren 2018. 

• Fra KA kirkemøtet vil ha delt finansiering, lovhjemmel for fellesorgan og lovfesting av 

soknets oppgaver. 

• Våler kommune sier opp avtalen om klipping på Våler gravlund.  

• Orientering om oppbevaring av arkiv. Viser til den nye forskriften om offentlige arkiv som 

trådde i kraft 01.01. 2018. 

• Fra kultursjefen: Henvendelse vedrørende vedlikehold av låven på Kirkelund 

• Orientering om planlagt internasjonal orgelfestival høsten 2018 

 

Våler kirkelige fellesråd vedtok å sette ned en styringsgruppe som skal jobbe med  organisering og 

finansiering av orgelfestivalen. 

 

Styringsgruppa består av : 

• Yngve Astrup, leder 

• Einar Vannebo, nestleder 

• Anne Sofie Hynne, frivilliggruppa 

• Andrey Mirgorodskiy, prosjektleder 

 

Vedtak: referatsaker /orienteringssaker tas til orientering 

  

 

 

 



Sak 06 /18 REGNSKAP 2017 –GODKJENNING 

Hedmark Revisjon IKS har fremlagt revisors beretning for Våler kirkelige fellesråds regnskap 2017, 

som er revidert og funnet i orden. 

Oppdaterte noter og årsberetning blir lagt fram på møtet. 

 

Forslag til vedtak: 

• Våler kirkelige fellesråds regnskap for 2017 godkjennes. 

• Det viser et regnskapsmessig merforbruk på investering på 3.207,05- kr som inndekkes ved 

bruk av drifts- / tilskuddsmidler. 

 

Vedtak: 

• Våler kirkelige fellesråds regnskap for 2017 godkjennes. 

• Det viser et regnskapsmessig merforbruk på investering på 3.207,05- kr som inndekkes ved 

bruk av drifts- / tilskuddsmidler. 

 

 

 

Sak 07 / 18 DRIFTSBUDSJETTET 2018  

      

Rammeoverføringen fra kommunen er på 2.530.000 kr for 2018  som er det samme som i fjor. Alle 

posteringer i budsjettet for 2018 er gått nøye igjennom. Det er også tatt med innspill fra de ansatte  

på posteringer der det kan være muligheter for å spare på kostnadsiden og øke på inntektsiden. 

Neste år blir inntekter fra festeavgifter dramatisk redusert hvis avgiften skal ligge på det samme 

nivået som i år, ettersom det er færre som skal betale. I år vil det uansett ikke få noen gevinst, 

ettersom kommunestyret vedtok størrelsen på avgiften før jul. 

Når det gjelder klippingen på Våler gravlund, har kommunen sagt fra seg denne jobben. Dette 

medfører en ekstra utgift for Fellesrådet ettersom det må leies inn vikar når kirkegårdsarbeideren 

har ferie. 

Det gjenstår et merforbruk fra tidligere år på 284.264 kr. Fellesrådet har gjort en meget stor innsats 

for å redusere merforbruket som var på et par millioner. Slik situasjonen er i dag har ikke 

Fellesrådet mulighet for å inndekke ytterligere på tidligere års merforbruk. 

 

Det er i år store utfordringer med å få et budsjett i balanse ettersom tilskuddet fra kommunen er 

500.000,- kr mindre enn vedtatt budsjett i desember 2017. Det vil si at det legges fram et budsjett 

som ikke er i balanse. De postene som kan reduseres, og som ikke går ut over de lovpålagte 

oppgavene, er at gravlundene i Gravberget og Risberget ikke blir klippet i sommer, og at det  ikke 

blir klippet på Våler gravplass i ferien til kirkegårdsarbeider. Det samme gjelder snørydding på 

vinterstid som må holdes på et minimalt nivå, det vil si kun til høytidsgudstjenester i Risberget, 

Gravbergetog i Våler, men ikke ved begravelser. Dette vil gi til sammen en innsparelse på ca 

190.000,- kr som gjør at budsjettet er i balanse. 

 

Når det gjelder innkjøp av IKT –plattform og midler til dekning av merforbruk / overtagelse av 

låneforpliktelser, er det sendt separate søknader til Våler kommune for videre behandling. 

 

Forslag til vedtak:.  

• Våler kirkelige fellesråd godkjenner budsjettet for 2018. Det forutsettes at de momentene 

som Fellesrådet kommer fram til av besparelser for å få et budsjett i balanse, blir vedtatt. 

 

Vedtak: 

• Saken tas til orientering. Det tas kontakt med Våler kommune ved rådmannen angående 

søknadene som er sendt og status for disse. 

 

 



 Sak 08 /18  INVESTERINGBUDSJETTET 2018 / 

UTBEDRING  KLOKKETÅRNET –RISBERGET KIRKESAL 

  

Utgifter til disse prosjektene blir på til sammen ca 1.500.000 kr  

 

 

Forslag til vedtak:  

• Våler kirkelige fellesråd sender vedtatt investeringsbudsjett 2018 til Våler kommune  

for videre behandling. 

 

Vedtak: 

Våler kirkelige fellesråd ønsker et møte med rådmann og ordfører før vedtatt investeringsbudsjett 

sendes til Våler kommune for videre behandling. 

 

 

Sak  9 /18  ETABLERING AV MINNELUND PÅ VÅLER GRAVPLASS 

 

Navnet minnelund – er urner som settes ned på et felt med felles minnesmerke og hvor det er 

anledning til å sette opp navneplate med fødsels- og dødsdato på den gravlagte. I en navnet 

minnelund med minnestein vil gravplassforvaltningen sørge for felles beplantning.   

Graver i en navnet minnelund kan festes etter fredningstidens utløp.  

Anonym minnelund – urner settes ned på feltet og der vil det ikke være anledning til å sette opp 

navneplater og anonyme urneplasser kan heller ikke festes etter fredningstidens utløp. 

 

Det har vært oppnevnt en gruppe bestående av Solveig Lankaas, Ida Kristine Lie, Rolf Arne Lie 

Holter, Erik Fleischer og Marit Kilen som har jobbet med å få etablert minnelund på Våler 

gravplass, både navnet og anonym minnelund. Det er utarbeidet en gravplassplan for prosjektet. 

Gravplassplanen skal vedtas av kirkelige fellesråd og godkjennes av bispedømmerådet, jf 

gravferdslovens §4. Gruppa er enige om at den beste plasseringen for navnet minnelund er utenfor 

«fotavtrykket», hjørnet i sør-øst (inngang sakristi gammel kirke) og den anonyme minnelunden er 

tenkt plassert vest for kapellet-inngangen, i hjørne ved krysset Vålgutua og Stasjonsvegen. 

Kirkevergen har vært i kontakt med et lokalt steinindustrifirma og bedt dem komme med pristilbud 

på forslaget  til minnesmerke som gruppa har kommet fram til. 

 

 

Forslag til vedtak: 

• Våler kirkelige fellesråd vedtar etablering av både navnet og anonym minnelund på Våler 

gravplass, og sender gravplassplanen til bispedømmerådet for videre behandling. 

• Finansieringen er ved bruk av gavemidler / fond. 

  

 

Investeringsbudsjettet 2018 vedtatt 28.02. 2018, sak 03/18. 

Det planlegges minnelund med minnestein på Våler gravplass, utebelysningen på tårnene er på 

plass, men utebelysningen på inngangspartiet er det ikke gjort noe med. Det er også et stort  behov 

for å ha en driftsbygning. Det er sendt forespørsel til kommunen angående finansiering av bygget. 

Viser til sak 12/17, sak 17/17 og sak 02/18. 

 

I Risberget kirkesal har det har vært vanninntregning gjennom taket i 2.etasje. 

Det er observert vannflekker på golv, samt flekker i taket i 2. etasje i høst. Dette ser ut til å oppstå 

ved mye nedbør med regn og vind. Etter befaring der i høst, ble vi kjent med at vannet 

antagelig  har kommet inn via 2 små dører i klokketårnet, og videre gjennom taket. Kirkevergen 

har vært i kontakt med forsikringsselkapet om dette kunne være en forsikringssak, men fikk 

negativt svar fra dem. Fellesrådet har fått inn et tilbud på oppdraget. 



 

Vedtak: 

• Våler kirkelige fellesråd vedtar etablering av både navnet og anonym minnelund på Våler 

gravplass, og sender gravplassplanen til bispedømmerådet for videre behandling. 

• Finansieringen er ved bruk av gavemidler / fond. 

 

 

 

Eventuelt 

 

 

 

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

Leder       kirkeverge 

 

  

 


