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Møte i Våler kirkelige fellesråd 
 

 

Møte i Våler kirkelige fellesråd onsdag 20. september 2017 kl. 12.00 – 14.00 

 

Møtested: kirkekontoret 

 

Tilstede: 

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

Forfall: Øystein Halling, Lise B. Svenkerud.  Ole Kristian Brumoen gikk etter 45 minutter 

(Einar Vannebo) Merete Astrup) 

 

Sakliste 

Godkjenning av innkalling. 

Sak 19/ 17 ble tatt først ettersom O.K.Brumoen måtte gå. 

 

 

Referatsaker/orienteringssaker 

• Godkjenning av møtereferat fra 24.mai. 

• Godkjenning av møtereferat fra 5.juli. 

• Rapport regnskap drift –investering pr. august 2017. Ingen store avvik 

• Kirkemøtet 2017   KM/17 Forsøk med alternativ arbeidsgiverorganisering etter 

virksomhetsoverdragelsen. 

• Orientering/ status fra møtet den 15.juni, vedrørende opprettelse av minnelund 

 på Våler gravplass. Kirkevergen viste forslag (foto) fra Flisa steinindustri på minnestein. 

Den tenkes plassert bak, høyre side, på utsiden av kirkemuren. Status videre er å innkalle 

gruppa som jobber med prosjektet når plantegningene er ferdig, å utforme et forslag som 

behandles i Fellesrådet og etterpå hos Biskop. 

• Prost i Solør, Vinger og Odal angående gravferdsturnusen høst 2017. Hver prest tar 

begravelser i sine kommuner. Dette skal evalueres i februar 2018. 

• Reparering av klokketårnet på Risberget kirkesal. Det er utført. 

• Forespørsel om å lage sjokolade med modell av kirken. Fellesrådet godkjente prosjektet 

• Opprusting av veien opp til Risberget gravlund samt tynning av skog intill gravplassen. 

Begge prosjektene ble ferdig før jubileet, markering av finneinvandringen for 350 år siden. 

Gravlunden har fått et mye luftigere preg med flott utsyn over områdene rundt.  Veien har 

blitt betraktelig mye bedre, slik at fremkomligheten ikke er  noe problem lenger. 

• Forespørsel om opprusting / lage ny  tavle på «Russer kirkegården» Teksten som er vedtatt, 

skal lamineres og stå på en ny tavle. Kirkevergen undersøker videre om det er noen som 



påtar seg jobben og hva det vil koste. Mulighet for å søke dep. om midler til finasieringen av 

tavla. 

• Oppsummering antall besøkende Åpen kirke. Det har vært ca 1100 pers. innom ved åpen 

kirke og ved bestilte omvisninger med guide. Når det gjelder antall publikum til de 

forskjellige konsertene, foreligger det ikke noen tall ennå. 

• Søknad om plassering av minnestein på Våler gravplass. 

• Den norske kirke: Lesetilgangen til Kirkebakken. 

 Kirkekontoret kommer til å ta i bruk intranett Kirkebakken, som er Den Norske kirkes 

hovedkanal for interninformasjon. Foreløpig er tilbudet gratis. 

• Søknad om perm. Orientering  

 

Vedtak: referatsaker /orienteringssaker tas til orientering 

  

 

 

SAK 16 / 17 EGENKAPITALINNSKUDDET 2017 

 

Vedtak: 

• Egenkapitalinnskuddet for 2017 som er på kr 17.905,-. overføres til innvesteringsbusjettet. 

Finansieringen overføres  fra drift til innvestering. 

 

 

SAK 17 / 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 

2.500.000 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 også behov for en renholder. 

Rengjøringen skal utføres så ofte at større ansamlinger av smuss, skjemmende tilsmussing og 

unødvendig slitasje og nedbrytning av overflatematerialer unngås. Kirken blir innviet 24. Mai for 2 

år siden. Det har vært stor tilstrømming av publikum etter at kirken ble tatt i bruk. I 2016 var det et 

sted mellom 5000 -6000  personer på besøk. Det har vært bra besøkt i år også og dette gjør at vi må 

ha en renholder på plass. Det er kirketjener som har jobben 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. 

Det må lages en medie og kommunikasjonsplan, for å skape aktivitet og interesse for 

kirkebygget,og enda bedre omdømme lokalt og nasjonalt. 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. 

 

 

Kirkevergen mener at det er helt nødvending 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 og som er stedet der 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 4000 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.  

 

Kostratall 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 3. 

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. 

 

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. 



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.  

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. 

 

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. 

Fellesrådet legger fram et meget nøkternt og realistisk budsjett for 2018. Det ligger ikke inne noen 

buffer hvis uforutsette hendelser inntreffer. 

Søknad om tilskudd fra kommunen for 2018 er på 3.000.000 kr for å dekke lovpålagte tjenester til 

drift,  samt lønn, klp og arbeidsgiveravgift. Til investering søkes det om 1.500.000 kr. 

Tjenesteytingsavtalen kommer i tilegg. 

 

Forslag til vedtak: 

•    Våler kirkelige fellesråd søker Våler kommune om driftstilskudd 

på 3.000.000 kr  for 2018. 

• Våler kirkelige fellesråd 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. 

 

Vedtak: Budsjettet utsettes til neste møte. Innkaller rådmannen til en orientering om 

budsjettet for 2018. 

  

 

SAK 18/17 ENDRING I TROSOPPLÆRING FOR SOLØR 

Viser til brev fra Grue FR vedrørende varsel om uttreden av trosopplæringssamarbeidet i Solør, 

henvendelse fra kirkevergen i Åsnes, vedrørende prosedyrer ved endring av enheter i 

trosopplæringsarbeidet (jf brev fra biskopen) og innkalling til drøftingsmøte for MR i Våler, Åsnes 

og Grue. Forslag om ny organisering legges frem på møtet.  De økonomiske konsekvensene ved 

opprettholdelse av stillingsstørrelsene må vurderes av Fellesrådet 

 

Vedtak: Våler kirkelige fellesråd vedtok enstemmig det fremlagte notatet om videre organisering 

av trosopplæringssamarbeidet i Solør, dvs fortsatt samarbeid med Åsnes. 

 

 

SAK 19/17 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: 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. 

 

 

SAK 20/17 LYDFORHOLDENE I KIRKEN 

 

Denne saken ble tatt opp i Fellesrådet under referatsaker /orienteringssaker den 28.februar 

og 7.mars 2017, etter henvendelse / brev angående dårlig lydkvalitet for hørselshemmede.  

Etter det ble det sendt forespørsel til arkitekt og de som installerte anlegget, for uttalelse. 

Fellesrådet må ta stilling til hva som skal gjøres videre med saken. 

 

Vedtak: 

Innkaller til møte for å ta opp hva som er problemet og invitere representant 

hørselhemmedesforening. 

 

 

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

Leder       kirkeverge 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


