
DEN NORSKE KIRKE 
Våler kirkelige fellesråd 

 

 

Kirkekontoret 

2436 VÅLER I SOLØR 

Tlf: 62424095 

Faks: 62424071 

     

 

 

 

 

 

Møte i Våler kirkelige fellesråd 
 

 

Møte i Våler kirkelige fellesråd tirsdag 21. mars 2017 kl. 13.00 – 15.00  

 

Møtested: kirkekontoret 

 

Tilstede: 

Erik Fleischer, Eva Olastuen, Ole Kristian Brumoen, Bjørg Bråten, Lise B. Svenkerud,  

Merete Astrup, Magnus Jansvik 

Forfall: Øystein Halling   

 

Sakliste 

Godkjenning av innkalling. 

 

Referatsaker/orienteringssaker 

• Godkjenning av møtereferat fra 28.feb. og 7.mars 

• Tilskudd til vedlikehold av krigsgraver og krigsminnesmerker- tilskuddsbrev for 2017. 

• Kirken i tall 

 

Vedtak: referatsaker /orienteringssaker tas til orientering 

  

 

 

Sak 09 / 17 DRIFT OG INVESTERINGSREGNSKAPET 2016 

Drift og Investeringsregnskapet for 2016  blir lagt fram på møtet. 

 

 

Vedtak: 

• Fellesrådet tar det foreløpige drift og  investeringsregnskapet til orientering og ber om at 

både drift og investeringsregnskapet for 2016 sammen med revisorberetning kommer tilbake 

til Fellesrådet for endelig godkjenning. 

• Mindreforbruket i drift 2016, ca kr 200.000 går til inndekking av tidligere års merforbruk, 

som er budsjettert med kr 150.000.  

• Udekket i investering gjelder KLP-egenandel og resterende på utbedring av skaden ved 

lynnedslag i Gravberget kirke. Dette dekkes av hhv drift og forsikringserstatning i 2017. 

• Det er i 2017 budsjettert med at kr 145.000 skal gå til inndekking av tidligere års 

merforbruk, men i og med at det i 2016 står kr 50.000 udekket i investering, som gjelder 



KLP-egenandel, dekkes kr 50.000 fra drift for inndekking i investering og kr 95.000 går til 

inndekking av tidligere års merforbruk. 

• Statens byggeskikkpris kr 100.000 er udisponert i 2016. Fellesrådet vedtar at disse overføres 

til et eget ubundet investeringsfond i 2017 øremerket «byggeskikkpris». 

 

 

Sak  10 /17 BUNDET  INVESTERINGSFOND FORSIKRINGSOPPGJØR  
 

I årsavslutningsbrevet 2015 tok  revisjonen opp at dersom gjenstående fondsmidler ikke ble 

benyttet til å finansiere gjenstående investeringer i ny kirke i løpet av 2016, burde 

Fellesrådet vurdere om midlene skulle benyttes til nedbetaling av lån. 

Årsaken til dette er at det ble brukt av lånet i 2015 enda det var igjen av 

forsikringsoppgjøret. Nå er kirken ferdig – det har vært større overforbruk og fortsatt står det 

igjen av forsikringsoppgjøret,  fremstår dette som uriktig.  

Siden det ikke har skjedd noe vedrørende dette i 2016, mener revisjonen at dette bør følges 

opp i 2017.  Fellesrådet bør vedta i egen sak at resterende vedr bundet investeringsfond 

forsikringsoppgjør bør gå til ekstraordinær nedbetaling på lån. 

Ekstraordinært avdrag på lån bokføres i investeringsregnskapet og finansieres da av bruk av 

det bundne investeringsfondet vedrørende forsikringsoppgjøret. Dette budsjetteres i tråd med 

vedtaket i fellesrådet.  

Dette forutsetter  at Fellesrådet  har likviditet i løpet av 2017 til å nedbetale på lånet ekstra 

med den summen som står igjen på forsikringsfondet. 
 

Forslag til vedtak: 

• 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.  
 

Vedtak: Saken utsettes til høsten  når det skal være gjennomgang/justering av budsjettet. 

 

 

Eventuelt 

 

 

 

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

Leder       kirkeverge 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


