
DEN NORSKE KIRKE 

Våler kirkelig fellesråd 
 

 

 

Kirkekontoret 

2436 VÅLER I SOLØR 

Tlf: 62424095 

Faks: 62424071 

Våler 26.01.2012 

 

 

Møtebok Våler kirkelige fellesråd  
Møtedato: 18.01.2012  

Møtetid: kl. 14.00 til 16.00 

Møtested: Kirkekontoret    

 

Tilstede:  
Ola Nystuen, Ragnar Petersson, Kjell Konterud, Eva Olastuen, Torunn Syversen, Bjørg Bråten 

 

 

Sakliste 

  

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

 

Det var lagt opp til at dette første møte for det nye FR var et innnførings- og diskusjonsmøte, hvor det 

ikke var forberedte vedtakssaker.  

  

Referat og drøftingssaker 

 

 Møtebøker fra 1 desember 2011 var sendt ut og utifra ny ordning  med utsendelse av referater var dermed 

møteboken fra 1desember 2011 godkjent. Møteboken fra 15 desember ble delt ut i møtet, og FR vil på vanlig 

måte melde fra om kommentarer til protokollen.   

 

 Presentasjon av rådsmedlemmene 

FR presenterte seg selv.  

 

 Status juryens arbeid 

Kirkevergen orienterte om status, herunder at utstillingen i Våler-hallen var avsluttet med gode 

tilbakemeldinger fra ulikt hold. Juryen har arbeidet siden 19 desember via tegningene som de har tilgang til på 

internett. Juryen har konstituert seg med Rolf Arne Lie Holter som juryleder. De har som mål å være ferdig i 

løpet av februar. Juryens arbeid er omfattende og krevende. Arbeidet pågår i konstruktive og positive rammer 

og tilbakemeldingene fra juryen er at de har god framdrift. 

 

 Økonomi for ny kirke 

 

Kirkevergen orienterer om status på forsikringsoppgjøret. Det er fortsatt noen punkter i oppgjøret som ikke er 

avklart, herunder blant annet det som heter  ”fortsatt drift”, det vil si avklaring om forsikringsmessig dekning 

av de ekstra kostnadene som påløper  i den tiden vi ikke har kirken. Siktemålet er å få en endelig avklaring i 

løpet av kort tid. Ordfører, rådmann og kirkeverge er den gruppen som har ansvaret for oppgjøret, med støtte 

av advokat.  

 

FR diskuterte også økonomi for ny kirke på generelt grunnlag. Kirkevergen poengterte at det er lagt til grunn at 

det er forsikringsoppgjøret som skal benyttes til bygging av ny kirke. FR diskuterte i denne sammenheng også 

allerede mottatte gaver, eventuelt nye gaver og eventuelt nye mulige sponsorer, og ønsket dette 

mulighetsrområdet ytterligere kartlagt.  

 

 



Kirkevergen informerte om Våler kommune sitt arbeid med oppstart av regulering av det området som 

omfattes av arkitektkonkurransen. Herunder at NM-utvalget har vedtatt de formelle forhold for varsling, 

igangsetting etc.  

 

 

 Framdriftsplan beslutningsprosess 

Kirkevergen informerte om framdriftsplan for bygging av ny kirke, basert på oppdatert milepælsplan 

utarbeidet av Sjåtil & Fornæss. Det ble gjennomgått at prosjektet nå har en krevende tidsløype foran seg. 

Ferdigstillelse innen 29 mai 2014 er fortsatt mulig å klare, men oppstillingen viser at det ikke er rom for 

ytterligere forsinkelser. Det ble informert om at både FR og MR får saken til behandling, med tilhørende 

Menighetsmøte, og at det er viktig med tilhørende vedtak før påske, dvs innen utgangen av mars.   

 

 

 Økonomi for 2012 – budsjett 

Det ble informert om at Våler kommune i  desember 2011 har vedtatt nytt og redusert tilskudd på kr. 2.060.000 

for 2012. Det reduserte tilskuddet får konsekvenser for  FR i 2012. Utkast til budsjett for 2012 ble orientert 

om. FR diskuterte budsjettet og ønskene og kravene til både omfang på virksomheten og økonomiske forhold. 

FR ønsker at kirkevergen legge fram et oppdatert budsjett for 2012 til vedtakssak  på neste møte. 

 

 

  Kopi av brev fra FAD, Kirkeråd og Biskop ifm kirkesaken i Våler var sendt ut.  

 

 

 Endringer i gravferdsloven og kirkeloven 

Endringer i aktuelle lover pr.1.1.2012 var sendt ut og ble referert til. FR får de konkrete følgene av endringene 

til ny informasjon og behandlig i et seinere møte.  

 

 

 Eventuelt 

 

 
Til slutt ble møtedatoer for første halvår avklart: 

 

16 februar kl.14.00 

6 mars kl.13.00 

29 mars kl.14.00 

18 april kl.1400 

22 mai kl.14.00 

20 juni kl.14.00 

 

 

 

 
  
For Våler kirkelige fellesråd 

 

Arild Lande, kirkeverge 

(sign) 


