
DEN NORSKE KIRKE 

Våler kirkelige fellesråd 

 

 

Kirkekontoret 

2436 VÅLER I SOLØR 

Tlf: 62424095 

Faks: 62424071 

Våler 26.01.2015 

 

       

 

MØTE I KIRKELIG FELLESRÅD 
 

Møtedato: 22. 01. 2015 

Møtetid: 15.00 – 17.00 

Møtested:  kirkekontoret 
 

 Møtebok Våler kirkelige fellesråd     

 

Tilstede 
Torunn Syversen, Kjell Konterud, Ola Nystuen og Ingfrid Norum 

Frafall: Eva Olastuen og Bjørg Bråten 

Fra Økonomiringen: Per Arstad og Tone Nyborg, fra Byggekomiteen: Harry Vinje 

 

Sakliste 

Godkjenning av innkalling. 

 

  

Sak 02/ 15 INVESTERINGSBUDSJETTET 2015 

 

Investeringsbudsjettet for 2014 ble vedtatt i fellesrådsmøtet den 22.10.-14 i sak 27/14. 

Sak 33/14 vedtatt den 17.12.14 

 Revidert investeringsbudsjett  for 2014  vedtas.  

 

I møte i Fellesrådet den 17.12. 2014 sak 34/14 ble investeringsbudsjettet for 2015 behandlet. 

Fellesrådet må foreta en vurdering av hvor store investeringskostnader som vil påløpe i 2015. 

Investeringsbudsjettet ble lagt fram av Økonomiringen. 

 

Budsjettet forutsatte 5,8 mill i dugnad/gavemidler. 

Begge komiteer har arbeidet meget bra og er nær målet, men dugnadstimene har ikke gitt 

tilsvarende pengemessige/likviditetsmessige effekt som forutsatt. Mange av dugnadstimene er 

nedlagt på «fotavtrykket/branntomta», som opprinnelig var tatt ut av prosjektet.   

Prosjektet har som følge av overnevnte et inntektsavvik på 2,8 mill.. Det understrekes samtidig at 

man har fått gjort en stor jobb på branntomta som hever helhetsinntrykket og sparer fremtidige 

utgifter til branntomta/kirkegården. 

  

2. All MVA fra investeringer  som kan tilbakeføres,  er overført til driftsregnskapet. 

Våler kirkelige fellesråd har driftet over budsjett av ulike årsaker. Man kan nevne høyere driftsnivå 

på grunn av kirkebrannen og nedskjæringer fra kommunen i tilsvarende periode. Man har brukt av 

mva og renteinntekter som skulle ha gått til kirkeprosjektet. Punkt 2, utgjør til sammen ca 2 mill. 

  

Til sammen utgjør punkt 1 og punkt 2 et inntektsavvik på 4,8 mill. 



Byggekomiteen skal holde kostnadsbudsjettet for selve byggeprosjektet på 61,8 mill, men disse to 

punktene/avvikene som er påpekt her, kan medføre likviditetsproblemer. 

 

Sak 34/14 vedtatt den 17.12.14 

 Revidert investeringsbudsjett  pr. 01.12.2014 vedtas.  

 

Fellesrådet fikk en grundig gjennomgang av investeringsbudsjettet for 2015 

når det gjelder status for inntekter og kostnader pr. dags dato (21.01.2015) av ØkonomiRingen, 

samt at Leder av Byggekomiteen Harry Vinje orinterte om framdrift og utvikling av prosjektet.  

Fellesrådet ønsket et tilsvarende møte 18.03.15 med ØkonomiRingen og Leder av 

Byggekommiteen.  

 

Forslag til vedtak: 

Gjennomgangen av regnskapet fra Økonomiringen og Byggekomiteen tas til orientering. 

 

Eventuelt 

 

Torunn Syversen (sign)    Marit H. Kilen  (sign) 

Leder       kirkeverge 

 

         

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 


