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Møte i Våler kirkelige fellesråd 
 

 

Møte i Våler kirkelige fellesråd tirsdag 20. desember 2017 kl. 12.00 – 14.00 

 

Møtested: kirkekontoret 

 

Tilstede: 

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

Forfall: Lise B. Svenkerud, Øystein Halling 

 

Sakliste 

Godkjenning av innkalling. 

 

 

 

Referatsaker/orienteringssaker 

• Godkjenning av møtereferat fra 17.oktober. 

• Fra Asgeir Rustad angående makeskifte av eiendommer rundt gravplassen i Gravberget 

• Underskrevet kontrakt med Kirkepartner  angående bruk av Kirkebakken  

• Tilbud fra firma angående teleslynge i kirkerommet. 

• Orientering om behov for lys / lysmaster foran hovedinngangen til kirken. 

• Orientering om status i forbindelse med etablering av urnelund på gravplassen i Våler. 

• Internasjonal orgelfestival 2018 – prosjektbeskrivelse, program  og budsjett 

• Det ble vedtatt å kjøpe inn to kamera som monteres oppe på toppen av det øverste tårnet for 

å se hvordan rennene virker ved nedbør av bløt snø. 

Vedtak: referatsaker /orienteringssaker tas til orientering. 

  

 

 

 

SAK 23 / 17 JUSTERING AV DRIFT OG INVESTERINGSBUDSJETTET 

 

Drift og investeringsbudsjettet er gått igjennom og justert (markert med gul farge). 

Justeringene vil gjennomgås på møtet. 

 

Viser til sak 10/17 med følgende vedtak: Saken utsettes til høsten  når det skal være 

gjennomgang/justering av budsjett 

 

 



 

 

 

• Fellesrådet vedtar at fondsmidler (forsikringsoppgjør) som gjenstår vedrørende investering 

i ny kirke på ca kr 477.000,  nedbetales av lån, ved innbetaling av et ekstraordinært avdrag, 

og som bokføres mot fondet i investeringsregnskapet.  

• Det forutsettes at Fellesrådet har likvider til å nedbetale lånet med den ekstra summen som 

står igjen på forsikringsfondet.  

 

 

Angående belysning på tårnene viser til sak 15/17 

Etter at kirken ble tatt i bruk viste det seg at utebelysningen ikke var optimal når det ble mørkt. Det 

ble satt i gang en utredning om å kjøpe  belysning på begge tårn. Fellesrådet mottok tilbud fra firma 

angående prosjektet om lyssetting av begge tårnene. Det ble montert lyskastere på takene som 

fungerte bra 

Vedtak: Fellesrådet var ikke beslutningsdyktig ettersom det var for lite oppmøte. 

Konklusjonen: Kirkevergen får mandat til å jobbe videre med prosjektet innenfor rammen  

av 137.000,-kr   

 

 

Det er også behov for å kjøpe skap til kontorene. Dette er bestilt og snart på plass. 

Disse kan finansieres ved bruk av treprisen som Fellesrådet har mottatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

• Fellesrådet vedtar det justerte drift og investeringsbudsjettet for 2017 som fremlagt.  

• Vedrørende sak 10/17: Ut i fra den økonomiske situasjonen pr. i dag utsettes saken til ny 

vurdering våren 2018. 

• Vedrørende sak 15/17:  For å finansiere prosjektet tårnbelysning, er det benyttet minnegave 

til formålet. For inndekking av resterende beløp kr 146.000, foreslår kirkevergen  at 

byggeskikkprisen og Trepris til sammen 135.000 kr  som Fellesrådet mottok i 2016,  kan 

brukes til delvis inndekking av utgiften. Udekket på investering ca kr 11.000, og skap til 

sakristi ca kr 25.000 dekkes foreløpig av bundet fond. Det søkes om gavemidler fra 

menigheten. 

 

 

Vedtak: 

• Fellesrådet vedtar det justerte drift og investeringsbudsjettet for 2017 som fremlagt og 

korrigert etter møte.  

• Vedrørende sak 10/17: Ut i fra den økonomiske situasjonen pr. i dag utsettes saken til ny 

vurdering våren 2018. 

• Vedrørende sak 15/17:  For å finansiere inv.prosjektet tårnbelysning, er det benyttet 

minnegave til formålet. For inndekking av resterende beløp kr 146.000, foreslår kirkevergen  

at byggeskikkprisen og Trepris, til sammen 135.000 kr, benyttes til inv.prosjektet. Udekket 

på investering ca kr 11.000, foreslås dekket ved bruk av bundet driftsfond. Skap til sakristi i 

kirken ca kr 25.000, føres da i drift og forslås dekkes av bundet driftsfond, i tillegg til skap 

til kantori kapper som kjøpes neste år. Det søkes om gavemidler fra menigheten. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 



SAK  24 /17 BUNDET INVESTERINGSFOND OMGJØRES TIL BUNDET DRIFTSFOND 

 

Bundet investeringsfond 2559963 «Gaver til kirken» står med en restsaldo på kr 57.120 etter at 

minnegaven til belysning av tårnene er brukt. Det kommer fortsatt noen månedlige gavemidler til 

kirken. Det er ikke planlagt noen investeringsprosjekter i kirken (over 100.000), dermed foreslås det 

bundne investeringsfondet og omgjøres til et bundet driftsfond. Gavemidlene kan da benyttes til 

mindre innkjøp/prosjekter i kirken. Det er kjøpt inn oppslagstavle og stolputer som belastes bundet 

driftsfond, (gavemidler) 

 

Vedtak: FR vedtar å omgjøre bundet investeringsfond 2559963 til bundet driftsfond  2519951. 

Innkjøp av utstyr til kirken belastes med 15.000 kr fra bundet driftsfond. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

SAK 25 / 17 EGENKAPITALINNSKUDDET 2017 

Vedtak: 

 

• Egenkapitalinnskuddet for 2017 som er på kr 16.088,-. overføres til innvesteringsbusjettet. 

Finansieringen overføres  fra drift til innvestering. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

SAK 26 / 17  HØRINGSUTKAST TROS OG LIVSSYNSAMFUNN 

Kulturdepartementets forslag til ny lov for tros- og livssynssamfunn vil kunne gi vesentlige 

endringer i rammene for Den norske kirke. Kirkebyggene er ett av områdene der endringene er 

betydelige. Forslagene har også en profil som gjør at departementets politikk trer tydelig fram. 

En sentral føring i lovforslaget er at staten i mindre grad skal regulere Den norske kirkes 

organisering. Dette innebærer at soknets organer ikke gis noen selvstendige oppgaver eller 

eieransvar for kirkebygget ut over det som Kirkemøte velger å fastsette i en ny ordning. 

Lovforslaget går imidlertid langt i å anbefale at kirkebyggfeltet egner seg for mer nasjonal styring, 

og forvaltningen anbefales lagt til et høyere nivå enn kommune nivået.  

En sentral føring i lovforslaget er at staten i mindre grad skal regulere Den norske kirkes 

organisering. Dette innebærer at soknets organer ikke gis noen selvstendige oppgaver eller 

eieransvar for kirkebygget ut over det som Kirkemøte velger å fastsette i en ny ordning. 

Lovforslaget går imidlertid langt i å anbefale at kirkebyggfeltet egner seg for mer nasjonal styring, 

og forvaltningen anbefales lagt til et høyere nivå enn kommune nivået.  

Ordningen i dag med at soknet har to organer, har bred støtte blant Menighetsråd og i Kirkemøtet. 

Etableringen av kirkelig Fellesråd med tydelig juridisk handleevne har vært avgjørende for å sikre 

en profesjonell forvaltning av lokalkirkens personell (herunder arbeidsgiveransvar), økonomiske 

ressurser og eiendom. 

Vedtak: 

Fellesrådet vedtar høringssvaret angående ny trossamfunnslov, vedtatt i møte i Våler menighetsråd 

under sak 36/17. 

Enstemmig 



 

 

SAK 27 / 17  LEIE AV LAGRINGSPLASS  TIL UTSTYR 

Viser til forslag som ligger ved saken. 

 

Vedtak: 

Våler kirkelige fellesråd inngår avtale med G.R. om lagring og transport av utstyr. 

Avtalens varighet er i fra 01.05. 2018   - 01.05. 2019 

Enstemmig 

 

 

 

SAK 28 /17  VALG AV LEDER OG NESTLEDER 

 

Jmf. Håndbok for Menighetsråd og kirkelig fellesråd. Disse velges for 1 år av gangen. 

 

 

Vedtak: 

Leder: Erik Fleischer 

Nestleder: Eva Olastuen 

Enstemmig 

 

 

 

SAK 29 /17  MØTEPLAN FOR FØRSTE HALVÅR 2018 

 

Vedtak: 

Første møte etter nyttår forskyves til midten av februar. 

De neste møtene er onsdag 21.03. onsdag 23.05.  

Møtene starter kl. 13.00 og er på kirkekontoret 

 

En uke før fellesrådsmøtet holdes det møte i administrasjonsutvalget. 

Enstemmig 

 

 

 

 

 

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

Leder       kirkeverge 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


