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Møte i Våler kirkelige fellesråd 
 

 

Møte i Våler kirkelige fellesråd tirsdag 16.08. 2016 kl. 13.00 - 14.30 

Møtested: kirkekontoret 

 

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

Øystein Halling 

Forfall: Erik Fleischer  

 

Sakliste 

Godkjenning av innkalling. 

 

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

 

Referatsaker/orienteringssaker 

 Gravberget kirke: Lynnedslag hvor brannvarslingsutstyr ble slått ut. 

Det er opprettet kontakt med KLP angående skadene. 

 Gratis brukertilgang til kirkens intranett 

 Åpen kirke med guiding i sommer, antall besøk 

 Budsjett for Kirkene i Våler / Søknadsjema sendt til Solørfondet  

 1. årskontroll. Kirken stengt fra 5/9 -16/9 for utbedringer 

 Ajourført driftsregnskap  pr. juli 2016 

 Ajourført innvesteringsregnskap pr. juli 2016  

 

Vedtak: referatsaker /orienteringssaker tas til orientering 

  

 

 

Sak 18 / 16      REGNSKAPET  - REVISJONSBERETNING  2015 
Regnskapet blir lagt fram sammen med revisjonsberetningen på møtet. 

Det viser et netto driftsresultat på kr 491.756,45 og et  regnskapsmessig mindreforbruk  

på kr 442.441,25.   

 

Vedtak: 

 Regnskapet og revisjonsberetning  for 2015 vedtas.  

 Overskuddet i drift på  kr 442.441,25 går til inndekking av tidligere underskudd som er 

udekket fra tidligere. 

Enstemmig vedtatt 



 

SAK 19 / 16 EGENKAPITALINNSKUDDET 2016 

 

Vedtak: 

 Egenkapitalinnskuddet for 2016 som er på kr 17.905,-. overføres til innvesteringsbusjettet. 

Finansieringen overføres  fra drift til innvestering. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

SAK  20 / 16 FESTEAVGIFTER  FOR 2017 

Festeavgift for graver på kirkegårdene fastsettes av kommunestyret etter forslag fra fellesrådet. 

Gravferdsloven § 21. 

 

Festeavgiftene er blitt økt i 2013 og i 2015. Pr. i dag er den på 250,- kr. pr. grav pr. år. 

I 2017 er det  færre graver som faller til betaling. For å kompensere dette, mener kirekvergen det er 

tilrådelig å øke avgiften med 50 kr for å redusere gapet. 

Ettersom likviditeten for Våler kirkelige fellesråd fortsatt er stramt, vil det være nødvendig å se på  

muligheter til å øke inntektene.  

 

Vedtak:  

Fellesrådet foreslår for Våler kommunestyre at festeavgiften for Våler kommune økes til 300,- kr 

pr. grav pr. år fra 01.01.2017. 

Saken oversendes kommunestyret til behandling. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

SAK 21 / 16 BUDSJETT 2017 

FELLESRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017  

I budsjettarbeidet legger kirkevergen bestemmelsene i Kirkeloven om lokalkirkens anvar og 

oppgaver til grunn. 

I henhold til Kirkelovens § 14 skal fellesrådet ”..ivareta administrative og økonomiske oppgaver 

på vegne av menighetene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, 

fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta menighetenes interesser i forhold til 

kommunen..” 

Ovenfor kommunen skal Fellesrådet fremme budsjettforslag som reelt dekker kostnaden ved å 

gjennomføre lovpålagte oppgaver som kommunen skal dekke. Forslaget skal også omfatte utgifter 

til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. 

 

Budsjett og årsverk 
Lønn er den største utgiftsposten i Fellesrådets regnskap. Lønnsutgiftene for 2017 beløper seg til ca 

2.450.000 millioner kr. medregnet ca 3 % lønnsøkning + KLP og arbeidsgiveravgift. 

Alle stillingene i Fellesrådet, tilsammen 3,68%, er i større eller mindre grad bundet opp mot kirkens 

mange gudstjenester og kirkelige handlinger (viser til § 13 i KL). Antall gudstjenester er styrt etter 

biskopens forordning.  Antall gravferder har økt noe de siste årene og ligger nå på ca. 60.  

Disse stillingene er helt nødvendige  for å drive en forsvarlig drift av kirkekontoret og til alle 

begravelsene vi gjennomfører i løpet av året.  

Det blir et mye høyere aktivitetsnivå i årene som kommer. Det er derfor helt nødvendig å styrke 

ressursene i administrasjon, ettersom det har blitt mange nye oppgaver som har kommet til med den 

nye kirken. Dette er å  markedsføre/ informere om arrangement /konserter og tilrettelegge før, under 

og etter konserter og arrangement, informere aviser, hjemmesider og FB. Det må utarbeides 

infomateriell og brosjyrer. Det er mye arbeid med å adminstrere omvisninger. Oppfølging av 

serviceavtaler må inngås. Organiststillingen blir nå i 100 % når ny organist er på plass, med 

mulighet for å leie ut arbeidskraft til kulturkontoret.  



 

Konklusjon : 

Søknad om tilskudd fra kommunen for 2017 er på 2.750.000 kr for å dekke lovpålagte tjenester til 

drift,  samt lønn  KLP og arbeidsgiveravgift. 

Utgifter som man kan merke seg utenom lønn er,  renter og avdrag på lånet med til sammen ca 

350.000 kr, lovpålagte serviceavtaler  på ca 100.000 kr, og oppvarming av den nye kirken på ca 

100.000 kr, nedbetaling av merforbruk på 100.000 kr  samt styrking av staben med 100.000 kr. 

Dette er tilleggsutgifter som ligger inne i budsjettforslaget for 2017 og som vi som ikke hadde 

tidligere. 

Fellesrådet legger fram et meget nøkternt og realistisk budsjett for 2017. Det ligger ikke inne noen 

buffer hvis uforutsette hendelser inntreffer. Tilbakebetaling av merforbruket ligger inne med  en 

beskjeden sum. 

Med ny kirke har man fått til en positiv bølge, og skapt en kirke som kan generere inntekter de 

kommende årene slik at det kan bli et handlingsrom og bedrer økonomien. 

 

Vedtak: 

Våler kirkelige fellesråd søker Våler kommune om driftstilskudd på 2.750.000 kr  for 2017. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Sak 22 / 16 INFOTAVLER VED HOVEDINNGANG OG VED KAPELLET 

Det har kommer forespørsel om det kan settes opp infotavler ved hovedinngangen til kirken og ved 

kapellet. Det er et ønske om at det lages en orientering med bilder om den gamle og den nye kirken 

som kan henges opp på tavlen. Kirkevergen ser positivt på initiativet. 

 

Vedtak:  

Det undersøkes hvor mye det vil koste og sette opp infotavler på begge steder.  

Undersøkes med Menighetsrådet. 

Eventuelt innkjøp av tavler dekkes av gavemidler. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 23 / 16 KONTRAKT FOR LEIE AV VÅLER KIRKE 

Det er utarbeidet kontrakt for leie av Våler kirke. Den ble lagt fram på møtet. 

 

Vedtak: 

Kontrakt for leie av Våler kirke vedtas med den endring som kom fram på møtet. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

SAK 24 / 16 MØTEPLAN  

16/8 – 28/9 – 22/11 

 

Vedtak: 

Møteplanen godkjennes 

 

Eventuelt 

 Ole K. Brumoen orienterte om hva som er gjort/ skal gjøres på baksiden av kirken. 

 Innkjøp av trukk på kirkegården 

 Opparbeidelse av minnelund. Hva gjøres i den forbindelse. 

 

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

Leder       kirkeverge 



 

 


