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Møte i Våler kirkelige fellesråd 
 

 

Møte i Våler kirkelige fellesråd tirsdag 17. oktober 2017 kl. 12.00 – 14.00 

 

Møtested: kirkekontoret 

 

Tilstede: 

Erik Fleischer, Eva Olastuen, Ole Kristian Brumoen, Solveig Bjørnerud, Øystein Halling,  

Lise B. Svenkerud, Merete Astrup, rådmann Eyvind Alnæs. 

Rådmannen gikk etter orienteringen 

Forfall: Bjørg Bråten  

 

Sakliste 

Godkjenning av innkalling. 

 

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

 

Referatsaker/orienteringssaker 

• Godkjenning av møtereferat fra 20.september 2017 

 

Vedtak: referatsaker /orienteringssaker tas til orientering 

  

 

 

SAK 21 / 17 BUDSJETT 2018 

 

FELLESRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2018 

  

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 

Lønn er den største utgiftsposten i Fellesrådets regnskap. Lønnsutgiftene for 2018 beløper seg til ca 



2.600.000 kr. medregnet ca 3 % lønnsøkning + KLP og arbeidsgiveravgift. 

Alle stillingene i Fellesrådet, tilsammen 3,50 %, er i større eller mindre grad bundet opp mot 

kirkens forordnende gudstjenester og kirkelige handlinger (viser til § 13 i KL) Antall gravferder 

ligger nå på ca.50. Disse stillingene er helt nødvendige  for å administrere kirkekontoret og til alle 

begravelsene vi gjennomfører i løpet av året. 

Det er kirketjener som har renholdjobben i dag, men dette er ikke en optimal løsning. Det er behov 

for en fast renholder som kan følge opp alt som skal rengjøres.  Det er standard krav i forhold til 

rengjøring i offentlige bygg. 

 
Det har blitt et  mye høyere aktivitetsnivå i administrasjonen med 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 osv.Viser til tabell 2., 

der det kommer fram at det er bare de største kommunene som kan vise til større aktivitet. 

I dag er det ikke laget noen plan for det videre arbeidet. Det er ikke ressurser eller organisert 

apparat for til å håndtere markedsføringen, og det skaper interne utfordringer. 

Fellesrådet må ta stilling til å skape en felles bevissthet i hvordan vi selger oss inn til reiselivet, 

langtidsplanlegge og skrive professjonelle kontrakter og tenke igjennom hvilke typer arrangementer 

og ferdige maler som vi kan bruke. 

 

Det er lovpålagt/ plikt å innføre nye datatjenester i året som kommer. Meningen er at alle 

kirkekontorer i landet skal være knyttet opp til felles Intranett,- Kirkebakken, i løpet av året. Det er  

der de ansatte finner informasjon de trenger for å gjøre en god jobb i Den norske kirke. Intranett vil 

tilrettelegge for samhandling og involvering og med god funksjonalitet og kvalitet. Over 5000 

ansatte har nå tilgang. Innføring av elektronisk journalføring, saksbehandling, gravferdsregistrering  

er også program som er helt nødvendig  innføres. 

Vi har hatt manuell journalføring fram til nå på grunn av lav bemanning på kirkekontoret samt  stort 

arbeidspress ved kirkebygging og en veldig stram økonomi. For å legge all dokumentasjon fra de 

siste årene  inn på det elektroniske systemet, vil det kreve mye resurser. Det er helt nødvendig skal 

vi ha et arkivsystem og saksbehandlingssystem som er godkjent i henhold til Norsk arkivstandard 

(NOARK).  Elektronisk arkiv innebærer at alle dokumenter er søkbare, og at tilgangen til arkivet 

ikke begrenses til gitte fysiske lokasjoner.  

Viser også til vedlegget som ligger ved angående den nye personforordningen som trer i kraft 

25.mai 2018. Dette vil ha store konsekvenser for oss. 

Det vil si at den 25. mai må alle virksomheter ha funnet, vurdert og klassifisert alle 

personopplysninger som er lagret bedriftens IT- systemer og papirarkiv. Virksomhetene må ha 

etablert et rammeverk bestående, metoder, rutiner, prosesser, organisasjon og roller i tillegg til et 

IT- system som er istand til lagre og slette riktig informasjon, og alt dette må  dokumenteres. 

 

Kostratall /  Statistisk sentralbyrå viser at Våler kirkelige fellesråd (viser til tabell 1) får et 

driftstilskudd som er betydelig lavere enn Fellesrådene som vi kan sammenligne oss med,  Åmot, 

Grue, Eidskog, Nord Odal, og alle kommunene nordover fra Åmot. 

 

Statistikken viser at driftstilskuddet for 2016 er på 2.450.000 kr. Utgifter til  renter og avdrag på 

lånet er 400.000 kr i året, det gjenstår 8 år å betale,  og nedbetaling av et merforbruk (2011-2015) 

som pr. i dag er på 500.000 kr, gjør at handlingsrommet blir under 2.millioner kr i året. 

 

Tar vi med tjenesteytingsavtalen, verdsatt til 300.000 kr, får vi overført et driftstilskudd som er 

1,5 – 3. millioner mindre enn de sammenlignbare Fellesrådene. Viser til tabell 1. 

Konklusjonen er at  tilskuddet ligger nå på et alt for lavt nivå for å klare å drifte lovpålagte 

oppgaver, og ha et arkivsystem, og et sakbehandlersystem som er godkjent etter Norsk 

arkivstandard. 

 

 



Utgifter på investeringsbudsjettet blir ca 1.500.000 kr skal disse oppgavene realiseres. 

 

Konsekvenser: 

Fellesrådet har ansvaret etter kirkeloven §14, å dimensjonere en forsvarlig drift og ha 

kompetent personell på de ulike fagområder til å ivareta oppgavene av  lovpålagte tjenester.  

 

Mange lovpålagte oppgaver blir ikke gjort i dag og det fører til et etterslep som krever tid,  resursser 

og økonomi for å komme ajour med. Dessuten kommer det i tillegg i 2018   inføringen av IT –

system, som kan lagre og slette riktig informasjon, opplæring, konvertering av papirarkiv til digitalt 

arkiv og etablering  av rammeverk styringmodeller, metoder, rutiner, prosseser, organisasjonog 

roller. Alt dette må også dokumenteres.  

Hvis tilskuddet blir mindre enn forslaget fra Fellesrådet, blir det enda større konsekvenser for 

driften av lovpålagte oppgaver. Alle oppgavene som utføres er lovpålagte, bortsett fra klipping og 

gravstell, og dette gjør at det er vanskelig å ta bort oppgaver og likevel ha en forsvarlig drift av 

virksomheten. Fellesrådet får kraftige bøter hvis ikke personforordningen etterleves. 

 

For å øke inntektene er en av virkemidlene å avgiftsbelegge flere av kirkens tjenester, men dette blir 

vanskelig ettersom vi allerede tar betalt for tjenester som i utgangspunktet burde være gratis. Det 

dreier seg om preludium før sermonier og utleie av kapellet til innenbygds i sommerhalvåret. 

Inntektene ligger på ca 20.000 kr. i året. Festeavgifter er den eneste inntektskilden  utenom 

tilskuddet fra kommunen som er av betydning for Fellesrådet, men inntektskilden  kan variere fra år 

til år, og den kan ikke økes med det første. 

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

årene kirken har vært i bruk, med en halvering av inntektene siste året. I årene som kommer vil det 

kreves mer markedsføring for å nå ut til publikum, og utlån til konserter slik at det  fortsatt kommer 

inn inntekter. 

Søknad om tilskudd fra kommunen for 2018 er på 3.100.000 kr for å dekke lovpålagte tjenester til: 

• Vanlig drift 

• Lønn + Klp +arb.giveravg.+3 % lønnsøkning 

• Økte ressurser,  til konvertering fra papirarkiv til digitalt arkiv 

• Innkjøp av IKT –systemer 

• Opplæring i bruk av systemene, hjemmeside, arkivering, journalføring, saksbehandling. 

• Opplæring i den nye lovgivningen som tas i bruk 25.mai 2018, angående rutiner, 

risikoanalyser, internkontroll og personvernkonsekvenser. 

 

 

 

 

Når det gjelder investeringsbudsjettet for 2018, er det en del usikkerhetsmomenter.  

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 må også følges opp 

lydforholdene i kirken samt behovet for driftsbygning. Det er sendt forespørsel til kommunen 

angående finansiering av bygget. Situasjonen pr i dag er at Våler kirkelige fellesråd har en 

leieavtale med Våler kommune/ved kultursjefen om å få disponere Kirkelund låven til oppbevaring 

av redskap, minilaster,  gressklipper og div. hageredskap. Dette er ikke en optimal løsning. Det  er 

ikke tilgang til vann, ikke strøm og gravemaskinen kommer ikke inn i låven pga for lav høyde i 

døråpningen. Dessuten er den fredet, dvs at det kan ikke gjøres utbedringer eller isoleres. 

 

I løpet av det siste året er det blitt innkjøpt ny redskap både gravemaskin, henger  og minilaster. 

Gravemaskinen står ute i dag, noe som medfører forringelse og skader av maskinen.  Utsyret  må 

oppbevares forsvarlig ved å stå innelåst og i et varmtlager med tanke på kalde vintere og oppstart 

av gravemaskin til begravelser. Det må også være tilgang til vann til rengjøring av maskiner og 

utstyr. Viser til sak 19/17 servicebygg, samt kirkeloven § 15. 



Til investering søkes det om 1.500.000 kr.   Tjenesteytingsavtalen kommer i tilegg. 

 

 

Vedtak den 20. september 2017 

Budsjettet utsettes til neste møte. Innkaller rådmannen til en orientering om budsjettet for 2018. 

 

 

Kirkevergen orienterte Fellesrådet og rådmannn den 17.0ktober 2017 om budsjettet 2018 og de 

utfordringene som kommer med den nye personvernforordningen neste år. Viser til saksutredelsen 

samt vedlegget. Kirkevergen tok også opp konsekvenser for Fellesrådet hvis ikke  journalføring, 

papirarkiv og saksbehandling blir digitalisert innen tidsfristen. 

 

 

Vedtak: 

•    Våler kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjettet for 2018, og søker Våler kommune om 

driftstilskudd på 3.100.000 kr for 2018. 

• Våler kirkelige fellesråd vedtar investeringsbudsjettet for 2018, og søker Våler kommune 

om investeringstilskudd på 1.500.000 kr for 2018. 

• Bundet investeringsfond «generelle gaver til kirken» endres til bundet driftsfond «gaver», 

etter at minnegaver til belysning av tårnene, kr 41.450,-, er overført til 

investeringsprosjektet med installering av belysningen. 

• Våler kirkelige fellesråd gir kirkevergen fullmakt til å  vurdere IKT  -systemer som tar  

hensyn til alt fra tilgjengelig teknologi og implementeringskostnader til  hva slags 

behandling som skal gjøres, hvor omfattende den skal være, hvor mye ekstra ressurser som 

må opprettes og i hvilken sammenheng den skal gjøres. Kirkevergen ser på muligheten om 

det lar seg gjøre å fordele utgiftene over 2 budsjett år. 

 

 

SAK 22/17 SERVICEBYGGET 

 

Status angående servicebygget. Det er sendt skriftlig søknad til Våler kommune, sak 12/17, 

og til leder for teknisk avdeling i kommunen. 

Avventer svar fra kommunen angående søknaden. Denne skal behandles politisk slik at det vil ta tid 

å få svar.  

Hvis konklusjonen fra kommunen blir negativ, må Fellesrådet se på alternative løsninger for å 

oppbevare redskapen forsvarlig, og et kaldtlager for oppbevaring av strøsand. Blir det for stor 

avstand fra oppbevaring til gravlunden, vil dette også medføre at Fellesrådet må se på innkjøp av 

lastebil for å flytte maskiner og redskap når det er behov for det. Dette blir en meget tungvint og 

ressurskrevende måte å flytte utstyret på.  

 

Vedtak den  20.september 2017 

Utsettes til neste møte og innkaller rådmannen til en orientering, samt å få en status om søknaden 

som er er sendt til kommunen om forespørsel om finnasiering av et servicebygg. 

 

Vedtak: 

Ole K. Brumoen tar kontakt med eier av bussgarasjene og med Våler Vekst. 

 

 

 

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

Leder       kirkeverge 

 

  

 



  

VEDLEGG TIL SAK 21/ 17 BUDSJETT 2018 

• Personvernforordningen trer i kraft 25.mai 2018. Da må Fellesrådet ha funnet, vurdert og 

klassifisert alle personopplysninger som er lagret i fag systemer og i papirarkiv til et ITK -

system som er i stand til lagre og slette riktig informasjon.  

• Personvernforordningen forplikter Fellesrådet til å bygge personvern inn i IKT løsningen 

som velges.  

• Det må etableres et rammeverk bestående av rutiner, risikoanalyse og internkontroll.   

• Fellesrådet må påse at det årlig avsettes tilstrekkelige ressurser, både personalmessige og 

økonomiske, slik at tilfredsstillende internkontroll opprettholdes. 

• Personvernombud (superbruker/ rådgiver) skal opprettes i alle offentlige virksomheter for å 

ivareta at personvernforordningen og rutiner blir fulgt,  og at det gjennomføres 

internkontroll og risikoanalyse regelmessig, samt følge opp avvik som oppstår, og formidle 

disse raskt (innen 72 timer) til Fellesråd og Datatilsynet.  

• Kirkens arbeidsgiverorganisasjon jobber med  å avklare om det skal opprettes et intert 

personvernombud i alle Fellesråd, eller et eksternt personvernombud / konsulent som skal 

ivareta at forordningen etterleves.  Det er ikke avsatt penger til dette, men tas opp med 

kommunen når det er avklart. 

• Våler kirkelige fellesråd gir kirkevergen fullmakt til å  vurdere IKT  -systemer som tar  

hensyn til alt fra tilgjengelig teknologi og implementeringskostnader til  hva slags 

behandling som skal gjøres, hvor omfattende den skal være, hvor mye ekstra ressurser som 

må opprettes og i hvilken sammenheng den skal gjøres. 

• Administrasjonen, kontorleder og kirkeverge, tar de kursene som trengs, for å gjøre en 

tilfredstillende jobb med innføring og oppfølging av personvernforordningen. 

• Administrasjonen starter opp umiddelbart  for å komme i mål innen fristen, med å få 

oversikt over alt i permer, i arkiv av saker, vedtak,  personmapper, og alle offentlige mailer, 

inn og utgående brev som må skannes inn i  IKT –systemet. Det må sorteres hva som skal 

makkuleres og hva som skal tas vare på av dokumenter  for ettertiden. Det må også foretas 

en vurdering  om det skal være offentlig, med innsyn i dokumenter, eller graderte eller helt 

taushetsbelagte dokumenter.  Dette fordrer at administrasjonen tar grep og øker 

kompetansen  med å  ta grunnkurs i arkivloven, offentligloven og forvaltningsloven for å 

være rustet til å gjøre jobben profesjonelt. 

 

        
KIRKELOVEN § 15.Kommunens økonomiske ansvar. 
Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: 

a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, 

b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser, 

c) 
utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av 
kirkelig fellesråd, 

d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold, 

e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, 

f) utgifter til kontorhold for prester. 

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk 
og andre kirkelige tiltak i soknene. 

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen 
forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er 
tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. Etter avtale 
med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som 
nevnt i denne paragraf.   Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne 
paragraf. Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) 
og b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens § 50. 



 


