
DEN NORSKE KIRKE 

Våler kirkelige fellesråd 
 

 
Møtebok Våler kirkelige fellesråd  
Møtedato: 18.04.2012  

Møtetid: kl. 14.00 til 16.30 

Møtested: Kapellet    

 

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

Rakotonirainy 

 

 

 

Sakliste 

 

Godkjenning av innkalling. 

 

Orienteringssaker 

 

 Møtebok fra 29 mars 2012 har vært sendt ut. Det er ikke mottatt kommentarer. Møteboken var dermed 

godkjent.   
 

 

Sakene på møtet var i det alt vesentlige utsatte saker fra forrige møte. Sakspapirene var dermed i utgangspunktet 

identiske, men oppdatert med eventuellte vedlegg. Av hensyn til opplegg for arkivkoder får sakene likevel nye 

saksnummer.  

 

 

Sak 9 / 12 Framdrift etter arkitektkonkurransen  

 

 Saken ble utsatt fra forrige møte.  

 

 Menighetsrådet sitt vedtak av 28 mars 2012 til  FR;  

 

Våler menighetsråd gir sin tilslutning til juryens vinner av arkitektkonkurransen og tar 

menighetsmøtets rådgivende uttalelse til etterretning. 

Menighetsrådet anbefaler fellesrådet om å starte forprosjektering og utarbeidelse av budsjett for den 

nye kirken. Resultatet av dette forprosjekteringsarbeidet er avgjørende og menighetsrådet ber om å bli 

oppdatert fortløpende.  

 

 FR gjennomgikk brev fra KA.  

 

  

Forslag til vedtak:  

 

FR ber om at det nå gjennomføres et forprosjekt av vinneren av arkitektkonkurransen. Forprosjektet 

forutsettes å dekke alle vurderinger omkring økonomi for prosjektet, samt framdriftsplan. FR ber om at 

forprosjektet gjennomføres innen medio juni 2012. FR ber også om at forprosjekteringsgruppen har en 

nær dialog med Våler kommune i arbeidet. FR ber om at arbeidet med forprosjektering starter så raskt 

som mulig, samtidig som at budsjett for forprosjekteringsarbeidet kommer til behandling i FR på neste 

møte.      

 

Ordfører foreslo et tillegg til vedtaket: 

 

Forprosjektet gjelder tomt og bygg. Dersom økonomi i vesentlig frad faviker det som fellesråd og 

kommunestyre tidliger har vedatt,  tar fellesrådet saken opp til ny behandling.  

 

 

Forslag til vedtak inklusiv ordførers tillegg ble enstemmig vedtatt. 



 

 

 

Sak 10 / 12 Oppsigelsen til kirkevergen – prosessen videre 

 

Saken behandlet unntatt offentlighet pga personalspørsrmål.  

  

 

Sak 11 /  12 Oppfølging av brev  fra Biskop og  Departement 
 

Saken ble trukket.  

 

 

 

Sak 12 /  12 Eventuelt  

 

Ingen saker 

 
 

 

For Våler kirkelige fellesråd 

 

Arild Lande, kirkeverge 

(sign) 

 

 


