
DEN NORSKE KIRKE 

Våler kirkelige fellesråd 
 

 
Kirkekontoret 

2436 VÅLER I SOLØR 

Tlf: 62424095 

Faks: 62424071 
        Våler 28.01.-14 

 
 

MØTE I KIRKELIG FELLESRÅD 
 

Møtedato: 22.01. 2014 

Møtetid: 16.30 – 21.00 

Møtested: kommunelokalet 
 

  

Møtebok Våler kirkelige fellesråd     

 

Tilstede: 
Torunn Syversen, Eva Olastuen, Kjell Konterud, Ola Nystuen, Bjørg Bråten,  Sevat Lappegard 

Arild Lande og Harry Vinje orienterte om status ang. byggeprosjektet /prosjektplan 

 

 

Sakliste 

Godkjenning av innkalling. 

Bemerkning: sak 03/14 tjenesteytingsavtalen, blir tatt før  sak 02/14 prosjektplan. Enstemmig 

vedtatt. 

Det har ikke kommet inn bemerkninger innen fristen. Møtebok er dermed godkjent 
 

Referatsaker/orienteringssaker 

 Orientering /status ang. byggeprosjektet av leder i BK.  

 Oppfølging av avvik etter møte med Arbeidstilsynet mars 2013. Utarbeide risikoanalyse og 

handlingsplan med de ansatte. 

 Orientering ang. innbrudd i redskapsbod i Risberget gravlund. Kirkevergen orienterte. 

 Kirkekontoret stengt på mandager og fredager fra 01.01.2014. 

Kommunens repr. beklager at det holdes stengt mandager og fredager. Ønsker at off. kontor 

skal være åpne/betjent også på disse dagene. Fellesrådet ber  kirkevergen lage en sak til 

neste møte om årsak til at man må stenge kontoret.  

 Orientering ang. utløste (falske) alarmer Gravberget kirke. Hva gjøres. Kirkevergen 

orienterte.  

 Bruk av Økonomiringen til kvalitetssikring av budsjett /regnskap/ utkjøring av rapporter  

ifb med byggeprosjektet. Kirkevergen orienterte. Avtale inngås med Økonomiringen. 

 Tilbud på brannforebyggende elkontroll og termografering kirker. Kirkevergen orienterte . 

Fellesrådet ber kirkevergen lage sak til neste møte. 

 
Vedtak: Refererte referatsaker /orienteringssaker tas til orientering. 

 

Sak 01 / 14  VALG AV LEDER OG NESTLEDER     
Jfr. Håndbok for Menighetsråd og kirkelig Fellesråd. Disse velges for 1 år av gangen. 

 

 



Vedtak: 

Leder: Torunn Syversen 

Nestleder: Eva Olastuen 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 02 /14 AVTALE OM TJENESTEYTING MELLOM VÅLER KOMMUNE OG VKF 

 

Våler kommune og VKF  har siden 2006 hatt avtale om tjenesteyting. 

For VKF er de kalkulatoriske utgiftene på kr 210.000 for 2014. 
Vedlegg : Avtalen 

 

Vedtak: 

 

VKF godkjenner forslag til avtale om tjenesteyting  mellom Våler kommune og VKF 

 

 
Sak 03 /14 PROSJEKTPLAN 

 

Fellesrådet  er ansvarlig for oppføring av den nye kirken.  

Fellesrådet følger de vedtak kommunestyret gjorde ved bevillingen av inntil 22 mill til nytt 

kirkebygg den 5. november 2012, og i løpet av høsten -13 har Fellesrådet  inngått avtaler med  å 

videreføre arbeidet med oppføring av Våler kirke.  

 

Viser til vedtak fattet i kommunestyret 05.11.12 der det fremgår av pkt. 6 at Fellerådet  skal fremme 

prosjektplan med utbetalingstidspunkter for kommunestyret. Fellesrådet ønsker bistand fra Bygge 

komiteen til dette arbeidet. 

Leder i Byggekomiteen Harry Vinje og Arlid Lande orienterte om fremdriftsplan og status for deler 

av betalingsplan for Våler nye kirke. 
 

Vedtak: 

 

VKF har gjennomgått status, betalingsplan og framdrift for byggingen av nye Våler kirke. VKF er 

tilfreds med  progresjonen i byggefasen, oppsatt framdriftsplan og at økonomien er innenfor 

vedtatte budsjetter for prosjektet. VKF ber Kirkevergen oversende statusinformasjon og 

betalingsplan til Våler kommune.  

Sende rådmann foreløpig mail angående betalingstidsunkt.  

Enstemmig vedtatt  
 

Sak 04/14 JUSTERING AV STILLINGER                   Unntatt offentlighet, viser til FVL § 13 

 

 

 
Sak 05 /14    BUDSJETTET  2014     

Sendt på mail 

Kirkevergen har gått igjennom alle posteringer i budsjettet for 2014 og foretatt justeringer og 

sammenlignet med forbruket fra fjorårets budsjett. Det er også tatt med signaler fra Fellesrådet/ 

arbeidsgruppa  på posteringer der det kan være muligheter for å spare på kostnadsiden. På 

inntektsiden har Fellesrådet vedtatt  nye avgifter på tjenester som gjelder fra 01. 01. 2014 

 

Det er vanskelig å få et budsjett i balanse ved å bruke ”ostehøvelprinsippet”. Fellesrådet har sett på 

omorgansiering av stillinger samt stillingsreduksjoner for å avhjelpe den alvorlige økonomiske 

situasjonen som Fellesrådet har hatt de siste par årene. Alle de ansatte med tillitsvalgte har vært på 

drøftingsmøter og dialogmøter med kirkeverge, leder og medlemmer i Fellesrådet. Kirkevergen har 



hatt møte med kommunalsjef for KO utvalget og økonomisjefen der behov for 2014 har  vært tatt 

opp. Arbeidsgruppa har også hatt møte med Formannskapet angående den økonomiske situasjonen. 
 

 

Vedtak: 

 

 Fellesrådet godkjenner budsjettet for 2014. Det forutsettes at  de momentene som 

arbeidsgruppa har kommet fram til av besparelser for å få et budsjett i balanse blir vedtatt i 

Fellesrådet  
Enstemmig vedtatt 

 

Sak 06/ 14  MØTEPLAN FOR FØRSTE HALVÅR 2014 
 

Vedtak:   

 

22/1,  19/2 , 19/3, 23/4, 21/5 . Møtet den 22/ 1 starter kl. 16.30 De andre  møtene starter kl. 15.00 

  

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Eventuelt 

 

Torunn Syversen (sign) 

Leder         

 

 

Marit H. Kilen  (sign) 

kirkeverge 

 

 


