
DEN NORSKE KIRKE 

Våler kirkelige fellesråd 

 
Vålgutua 199, 2436 VÅLER I SOLØR 

Tlf: 62424092 - Faks: 62424071 

 

 Våler, 23.10.2015 

 

Møte i Våler kirkelige fellesråd torsdag  22. oktober 2015 kl. 16.00-18.00 

Møtested: kirkekontoret 
 

Innkalte; Ola Nystuen, Eva Olastuen, Bjørg Bråten, Øystein Halling, Kjell Konterud,  

Torunn Syversen.  

Forfall: Kjell Konterud 

 

Saksliste 

Godkjenning av innkalling. 

 

Referatsaker/orienteringssaker 

 Brev fra Hamar Bispedømmeråd om godkjenning om utvidelse av låneramme 

 Tilskudd til trosopplæring – 2. termin 2015 Fra Hamar Bispedømmeråd 

 Menighetsrådssak 49/15   «Utsmykking av kirkerommet» 

 

«Vedlegg til sak 48/15 fra kunstkomitèen, innlevert til møtet. 

Kunstkomitèens anbefaling om plassering av bergede gjenstander tas til orientering. 

Påtroppende MR gjennomfører. 

 

Altertavle: MR har v/Asgeir Trønes, fått digital fremvisning av den gamle altertavla, plassert 

på den tiltenkte veggen mot øst, slik den opprinnelige planen har vært. 

MR finner at denne fine kunstgjenstanden passer godt på denne veggen. Videre vektlegges 

innbyggernes ønske om å bevare og integrere sentrale reddede gjenstander fra den gamle 

kirken. 

Vedtak: Den gamle altertavla settes opp på tiltenkte østre vegg. Enstemmig vedtatt» 
 

Leder i  Fellesråd og Meninghetsråd oversender søknad til Biskopen om oppsetting av 

altertavla. 

 

 «Vedtak/bestemt i Fellesråd 22.10.15»; Leder i Fellesråd og Meninghetsråd oversender 

søknad til Biskopen om oppsetting av altertavla. Når svar foreligger fra Biskopen tar leder i 

Fellesrådet kontakt med de som skal være behjelpelige med å sette opp altertavla. Det vil bli 

en kostnad forbundet med oppsettingen, som Fellesrådet må dekke. 

 

Vedtak; Referat - /orienteringssaker tas til orientering. 

 

 

 

 

 

SAK  20/15   SØKNADER OM LEIE AV KIRKEN (Menighetsrådsak 43/15) 
 

Det kommer stadig forespørsler om å få leie kirken, Menighetsrådet fattet følgende vedtak 01.10.15, 

som de anbefaler Fellesrådet og følge;  
Det er fellesrådet som vedtar satser for leie av kirken, men menighetsrådet anbefaler ovenfor  

 



FR følgende betalingssatser: 

 Utenbygdsboende og ikke-medlemmer, kr 3.500,- (tidligere FR-vedtak). 

 Innenbygds lag/foreninger, skoleklasser og andre kirkelige organisasjoner, kr 3.000,-. 

 Konserter/arrangementer av lokale og regionale aktører, kr 5.000,-. 

 Konserter/arrangementer av nasjonale aktører, minimum kr 10.000,-,  

evt. avtalt prosentsats av billettinntekter. 

 
VEDTAK; Fellesrådet tilslutter seg Menighetsrådets vedtak med endring i siste punkt. 
Enstemmig vedtatt.  
 

SAK  21/15 INSTRUKS FOR BRUK AV ROM I KIRKEN ( Menighetsrådsak 46/15) 

 

«Viser til saken under eventuelt 22.06.15 hvor menighetsrådet mener det bør utarbeides en 

instruks for bruk av rom i kirka. Det vises til arkitektnotat – No 16, fra siv. Arkitekt Espen 

Surnevik, datert 6.6.15 og referat fra byggekomiteen sitt møte 17.6.15. 

Med utgangspunkt i notatet fra arkitekt Surnevik, anmoder byggekomiteen menighetsrådet om 

å følge oppfordringen fra arkitekten vedrørende møblering av sakristi/kontor, seremonirom 

og kirketorget.  

 

Vedtak: Menighetsrådet henviser til arkitektens beskrivelse av prestens sakristi og 

kirketjener/organistens kontor og ber om at disse rommene nå ryddes og ommøbleres i hht 

romprogram og arkitektnotat – nr 16. Dette notatet må sees på som en veiledning.  

Prestesakristiet er påkostet med høyttaleranlegg for at presten skal følge med på når 

seremonien starter.  

Kjøleskap kan benyttes i kjøkkenavdelingen, slik at det lille fjernes fra prestesakristiet eller 

settes sammen med det andre i kjøkkenavdelingen. Det må kjøpes inn lameller/persienner til 

begge rommene og låsbare skuffeseksjoner. 

 

Kirketjener skal benytte utgang/inngang i kjeller. Urent tøy/sko skal plasseres der nede. 

Garderobeskap innkjøpes. Det bør utarbeides nye instrukser for ansatte med arbeidsplass i 

kirken. 

Anne Sofie og Ola drar til Ikea og undersøker utstyr som kan kjøpes inn. MR fortsetter med 

saken på neste møte 14.10» 

 

«Nytt inni saken»;  

Leder i fellesrådet har vært på befaring i kirken sammen med Trond Riseng og kommer med 

følgende tillegg til «forslag til romløsning for kirketjener», (som er skissert av 

arkitekten/byggekomiteen gjennom hele prosessen).  Det foreslås å settes opp en vegg slik at 

rommet blir et isolert rom/garderobe for kirketjener. Her kan han ha et låsbart skap, et 

skyllekar til støvler og det han trenger for å utføre utearbeid. Det vil da kunne være en 

uren/ren sone i rommet. Kirketjener må skifte til innesko som han bruker gjennom det 

tekniske rommet og videre opp i kirken. Det må unngås at jord etc. fra uteområde dras inn i 

kirken. Et overslag på å få satt opp en vegg med dør vil anslås til ca. kr 10 000 og bør 

effektueres så raskt som mulig. På Menighetsrådsmøte 14.10.15 kom det frem at det er mulig 

for kirketjener og ha garderobe i teknisk rom. 

 

Vedtak; Fellesrådet støtter Menighetsrådets vedtak.  

Hvis det er mulig brukes Teknisk rom til garderobe, alternativt settes det opp en 

vegg/dør i inngang for kirketjener/forgangen til teknisk rom. 

Det må kjøpes inn garderobeskap og et kar til å skylle støvler.  



SAK  22/15 FESTEAVGIFTER  FOR 2015 

 

Festeavgift for graver på kirkegårdene fastsettes av kommunestyret etter forslag fra 

fellesrådet. Gravferdsloven § 21. 

 

Festeavgiftene er blitt økt i 2013 og i 2015. Pr. i dag er den på 200,- kr. pr. grav pr. år. 

I 2016 er det langt færre graver som faller til betaling. For å kompensere dette, mener 

kirekvergen det er tilrådelig å øke avgiften med 50 - 100 kr for å redusere noe av gapet. 

Ettersom likviditeten for Våler kirkelige fellesråd er blitt redusert i de senere årene, vil det 

være nødvendig å se på enhver mulighet til å øke inntektene.  

 

Vedtak: Fellesrådet foreslår for Våler kommunestyre at festeavgiften for Våler 

kommune økes til 250,- kr pr. grav pr. år fra 01.01.2016. 

Saken oversendes kommunestyret til behandling. Enstemmig vedtatt. 

 

SAK 23/15 BUDSJETT 2016 

 

FELLESRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2016  

 

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. 

 

Situasjonsbeskrivelse 

 

Våler kirkelige fellesråd har et budsjett som har vært nedbudsjettert over flere år med 

reduksjon i både statlig og kommunal overføring. 

Fellesrådet har måttet  sett på omorganisering av stillinger samt stillingsreduksjoner for å 

avhjelpe den alvorlige økonomiske situasjonen som man har hatt de siste 5 årene.  Fellesrådet 

har sett seg nødt til å si opp diakonstillingen, 20%  renholderstilling, 50 % reduksjon 

kirkevergestilling, samt å redusere innleie av vikarer for å få et budsjett i balanse.  

Budsjettet for 2016 er et nøktern budsjett. 

 

Budsjett og årsverk 
I nedenstående oppsett er oppført med tilskuddet Våler kommune overfører: 

  

År   Tilskudd fra kommunen    Årsverk 

2010    2.420.000         4,98   årsverk – fordelt på 6 personer     

2011    2.120.000         5,38  årsverk – fordelt på  7 personer 

2012    2.060.000         Fra sept.  4,88  årsverk – fordelt på  7  personer 

2013    1.810.000                 Pr. 31.12.2013   4,38 årsverk fordelt på 5 personer 

2014    1.892.000                 Pr. 01.05 2014  3,38 årsverk 4 pers. + kirktj. skriver timeliste 

Som oversikten viser ser man hvordan Fellesrådet har håndtrere kuttene i de seneste årene 



 

Stillinger i Våler kirkelige fellesråd  

Lønn er den største utgiftsposten i Fellesrådets regnskap. Lønnsutgiftene for 2016 beløper seg 

til ca 2.150.000 millioner kr. medregnet ca 3 % lønnsøkning + KLP og arbeidsgiveravgift. 

Alle stillingene i Fellesrådet er i større eller mindre grad bundet opp mot kirkens mange 

gudstjenester og kirkelige handlinger (viser til § 13 i KL). Antall gudstjenester er styrt etter 

biskopens forordning.  Antall gravferder har økt noe de siste årene og ligger nå på ca. 60.  

 

Kirkevergestillingen  

Stillingen er i dag 50 %.  

Det ble foretatt en reduksjon i kirkevergestillingen i fra 100 % til 50 % fra september 2012 

pga likviditeten i Fellesrådet.  

En kantor i 88 % stilling. 

Kontorleder i 100 % stilling.   

Kirketjener i  100 % stilling, + en person på timesbasis, ca 10%.  

 

Disse stillingene er nødvendige  for å drive en forsvarlig drift av kirkekontoret og til alle 

begravelsene vi gjennomfører i løpet av året. 

 

Renholder, må opprettes i forsøksvis 20 % stilling når kirken tas i bruk for fullt (2016). 

Stillingen er nødvendig for å ivareta et forsvarlig renhold av kirkene/kirkesal i Risberget, 

Gravberget og Våler (samt kapellet). Det kan være mest hensiktsmessig at Gravberget og 

Risberget tar renholdet selv, og at de blir kompensert for dette.  

Det er avsatt lønnsmidler til renholder i  20 % i fremlagt budsjettet.  

 

Hvis man ikke får utvidede rammer må man se på inndekking av renholdstilling, og 

Fellesrådet kan ikke se at det går uten å redusere andre stillinger tilsvarende.  

 

 

Dekning av merforbruk for 2011 -2015 og nedbetaling av lån 

Våler kirkelige fellesråd ser det som helt urealistisk å kunne klare å dekke inn tidligere 

underskudd over driftsbudsjett for 2016. 

Renteinntekter på forsikringsoppgjøret er benyttet fra 2010 til og med 2015 til drift 

(merforbruket, ca 1.2. mill.). Uten disse inntektene hadde fellesrådet hatt enda større 

ufordringer med både driftsresultat og balanse.  

Fellesrådet skal se om det «rettmessig» kan overføres mer på investeringbudsjettet enn det 

som er gjort for nettopp å bruke lånemidlene for å dekke tidligere merforbruk. Fellesrådet har 

hatt kontakt med komunen og Revisjon om saken  

 

 

Kostratall viser at Våler kirkelige Fellesråd er det Fellesrådet i Glåmdal/Østerdalen, bortsett 

fra Elverum som bruker minst i driftsutgifter pr. innbygger.  

Tilskuddet ligger nå på et for lavt nivå for å klare å drifte lovpålagte oppgaver i 2016 og  

fremover. 

Fellesrådet har ansvaret etter kirkeloven å dimensjonere en forsvarlig drift og ha kompetent 

personell på de ulike fagområder til å ivareta oppgavene av  lovpålagte tjenester.  

 

 



 

Netto driftsutg Kirke per innbygger 

 

år 2010 2011 2012 2013 2014 

Våler i Hedmark 671 604 593 555 556 

Sør-Odal 473 549 526 550 576 

Elverum 346 375 464 396 376 

Grue 597 624 662 708 719 

Åsnes 490 653 788 764 808 

Rendalen 1 150 1 172 1 319 1 370 1 384 

Kostragruppe 02 749 777 790 818 822 

Fylkessnitt  498 513 548 547 561 

Landssnitt  500 521 542 551 557 
 

 

Søknad om tilskudd fra kommunen for 2016 er på 2.800.000 kr for å dekke lovpålagte 

tjenester til drift  samt lønn, KLP og arbeidsgiveravgift.  

Nye utgifter som kommer på budsjettet for 2016, er renter og avdrag på lånet, med til sammen 

190.000 kr, lovpålagte serviceavtaler og reparasjonsdeler på ca 250.000 kr, og noe økning i 

strømutgifter tilsammen 440.000 kr. 

Dette er tilleggsutgifter som ligger inne i budsjettforslaget og som vi som ikke hadde for 

2015. 

 

Konsekvenser:  

Hvis tilskuddet blir mindre enn forslaget fra Fellesrådet, blir det konsekvenser for driften av 

lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver. Dette er saker som Fellesrådet må arbeide 

kontinuerlig videre med. En av virkemidlene kan være å avgiftsbelegge flere av kirkens 

tjenester og gå ned på arbeidsoppgaver som utføres pr idag. Festeavgifter er den eneste 

inntektskilden  utenom tilskuddet fra kommunen som er av betydning for Fellesrådet. 

 

De ansatte ved Kirkekontoret ønsket å komme med en konsekvensanalyse sett fra deres 

ståsted. Da Kirkeverge bare delvis har vært med under utarbeidelsen finner Fellesrådet det 

naturlig og la de ansatte få si noe om saken. 

 

KIRKEN I VÅLER   
En kort studie grunnlagsbasert 2015 

TIL VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD 
 

Befolkning i Våler: Totalt 3790 

Medlemmer i kirken: 3359 – som utgjør 88,7% 

 

Våler kommunes finansiering av kirken: 2,07 mill. kr. av sine totale driftsutgifter  

303 mill. Utgjør: 0,68% 



 

Kommunens finansiering (2,07 mill) utgjør 62,8% av kirkens totale driftsbudsjett 

(3.305 500,- mill.) 

 

Tilsatte i kirken: 3,38 årsverk. (Redusert med to årsverk på kort tid) 

 

 

 Formålsparagrafen i kirkeloven vedtatt av Stortinget 1996: «Å legge til rette for aktivt 

engasjement og stadig fornyelse i kirken» 

 

 Kirkemøtet har utviklet en felles visjon for hele Den Norske kirke. Det er et mål for 

Kirkemøtet at visjonene kan bli virkeliggjort. 

 

 Mange av personalressursene er bundet opp til hovedgudstjenesten og kirkelige 

handlinger. Hovedgudstjenesten er betegnelsen på de gudstjenester som biskopen 

bestemmer skal avholdes i den enkelte kirke. 

 

 Kirkelige handlinger (dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd) utføres som regel ved 

offentlige gudstjenester. Kirkelig personell skal yte disse tjenestene etter nærmere 

regler fastsatt av Kulturdepartementet eller Kirkemøtet. 
 

 Våre lokalkirkelige styringsorganer har et særlig ansvar for barne- og ungdomsarbeid, 

trosopplæring, diakoni, kulturaktiviteter og kirkemusikk m.m. 
 

 Oppgavene og utfordringene er mange i vårt sokn: Undervisning, trosopplæring, diakoni, 

korarbeid, kirkemusikk, gudstjenesteliv, bruk av kirken, arbeidsgiveransvar, ansvar for 

kirkebygg og andre bygg, gravplassene, økumenikk, informasjonsarbeid osv.  
 

 Kirkeloven sier mye om hva kommunen skal bevilge midler til. Lite om hvor mye. Kirke og 

kulturdepartementet sendte i 2002 ut et rundskriv om Kirken og Kommunen. Det er en 

gjennomgang av hvordan lovgiver forstår fellesskapet mellom kommune og kirke. Her blir de 

økonomiske pliktene kommunen har presisert. En viktig målsetting med rundskrivet er at: 

KOMMUNALE OG KIRKELIGE ORGANER HAR FELLES FORSTÅELSE AV 

KIRKELOVENS BESTEMMELSER OG INTENSJONER. 
 

 Kirkeloven legger til grunn at Fellesrådet har nok midler til å ta seg av de oppgavene 
de er tillagt. Likevel skjer det ofte at utgiftene blir større enn inntektene. Nåværende 
finansieringsordning er i særlig grad avhengig av politiske vedtak i kommunen.  

 
 Den Norske Kirke er ikke bare en Statskirke – men også i stor grad en 

«Kommunekirke». Soknets utgifter skal i vesentlig grad dekkes av kommunen 
jfr. Kl §15 I tider med vanskelig kommuneøkonomi kan det oppstå interessekonflikt. 

SAMARBEID OG NÆR KONTAKT MED KOMMUNEN OG DE ULIKE DELER AV DEN 
KOMMUNALE VIRKSOMHET ER VIKTIG 

 

INNTEKTSMULIGHETER UTOVER KOMMUNAL FINANSIERING 
 Festeavgift er den som genererer mest av  årlig variable inntekter. 
 Stell av graver kan i større grad enn nå avgiftsbelegges.  
 Inntekter av en utvidet bruk og markedsføring av vår nye kirke kan gi en positiv 

økonomisk effekt. 
 Givertjenesten har et utviklingspotensiale.  



 Offergavene kan bli betydelig større bl.a. ved innføring av betalingsterminal(er) 
 Julemessa er årlig en god bidragsyter. 
 Andre muligheter. 

 

Disse inntektene dekker likevel ikke opp gapet mellom den kommunale finansiering og 
kirkearbeidets totale kostnader. 

KONSEKVENS 
 

Det er ikke ønskelig – men vi kan se for oss avgiftssystemer på en rekke områder som i dag 
forutsettes skal være gratis for innbyggerne: Kiste og urnebegravelser. Vigsler. 
Bortfall av forventede kirkelige tjenester innenfor både fellesråd og menighetsrådsområde 
I sykdomsperioder kan det være tenkelig at vikarordning ikke kan bli iverksatt. 
Lovpålagte og andre tjenester kan måtte reduseres eller avlyses i spesielt fyringskrevende 
årstid/kald vinter. 
Det stadige arbeidet med en særdeles presset økonomi – og en liten stab -  får en negativ 
virkning i forhold til engasjement og utvikling av det kirkelige innhold og aktivitet. 
Vår nye kirke fortjener å få omfattende bruk og besøk.  Alle typer markedsføring etc. i den 
sammenheng vil måtte begrenses.  Investeringer for framtidige inntekt blir vanskelig. 
Et annet område som utfordrer – er renholdet i kirkene våre. 
Det er ingen tilstrekkelig stillingshjemmel til å ivareta dette på forskriftsmessig måte.  
Et betydelig opparbeidet underskudd 2011-2015 på kirkesektoren er en størrelse det er 
nesten umulig å forholde seg til. Den frivillige forvaltningsslitasjen vil – i denne sammenheng 
– sannsynligvis øke framover. 
 
STILLINGSREDUKSJON (Randemerknad) 
 

 Reduksjon av stillingsstørrelser er en betydelig prosess – og gir ikke umiddelbar 
økonomisk effekt.  Konsekvensene er negative. 

 Reduksjon i stillinger/årsverk reduserer også kompetanse som igjen kan gi en 
økonomisk belastning. Omvendt effekt. 

 
 

AVSLUTNING 
Den kristne kulturarven er et fundament for felles identitet i folket vårt. Tross betydelig 
innslag av mennesker fra andre kulturer med andre religioner, er kristendommen basis for 
folks tro og livsoppfatning, for framvekst og videreutvikling av etiske verdier i samfunn, 
familie og arbeidsliv. 
 
Kirken er først og fremst lokal. Den møter mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. 
I tider med sterke endringsprosesser må kirken ha best mulig utgangspunkt for å møte 
utfordringene. 
Hvorvidt den skal lykkes er avhengig av kirken selv og dens evne til å takle utfordringene. En 
slik kirke som vil være en aktiv ressurs i lokalsamfunnet, er avhengig av samarbeid og 
forutsigbare rammebetingelser. 
Det er her kommunepolitikerne er med å bestemme hvilken kirke vi skal fortsette å utvikle i 
Våler. 
 
Kirken i Våler inviterer og utfordrer til samarbeid. 



Konklusjon : 

Fellesrådet legger fram et nøkternt og realistisk budsjett for 2016. 

Det ligger ikke inne noen buffer for uforutsette hendelser. Tilbakebetaling av deler av 

merforbruket ligger inne.Det er ikke satt av penger til investeringer. 

Med ny kirke bør man etterstrebe å få til en positiv bølge, og skape en kirke som kan generere 

inntekter de kommende årene slik at det blir et handlingsrom og bedrer økonomien. 

 

Vedtak; Våler kirkelige fellesråd søker Våler kommune om driftstilskudd på 2.800.000 

kr  for 2016. 

 

Fellesrådet oversender budsjett 2016 til Våler kommune. Enstemmig vedtatt. 

 

 

SAK 24/15 VISNINGSROM – SKJERMING FOR INNSYN OG GLASSPLATE TIL 

ALTERET 

 

Det er innhentet tilbud hos Solør Glass & Ramme AS på utstyr av skjerming for innsyn til 

visningsrommet og kunstglassplate på alteret.  

 

Tilbudet gjelder:  

Innvendig persienne m/motor og fjernkontroll  Kr.10.300,00 

Rullegardin m/motor og fjernkontroll                 Kr.9.500,00 

8mm glassplate til alter 898x2798 m/polerte kanter  Kr. 3200,00 

Alle priser er inkl. mva,transport og montering 

 

Vedtak: Fellesrådet vedtok å gå til innkjøp av rullegardin m/motor og fjernkontroll og 

glassplaten til alteret. Enstemmig vedtatt.  
 


