
DEN NORSKE KIRKE 

Våler kirkelige fellesråd 

 

 
Vålgutua 199 

2436 VÅLER I SOLØR 

Tlf: 62424095 

Faks: 62424071 

Møtereferat 

 

Våler kirkelige fellesråd onsdag 25.11.15  

Møtetid: 16.00 -17.15 

Møtested: Kirkekontoret 

 

Tilstede: Ola Nystuen, Eva Olastuen, Bjørg Bråten, Øystein Halling, Kjell Konterud, Torunn 

Syversen.  

Kjell Konterud og Øystein Halling forfall.  

 

Saksliste 

Godkjenning av innkalling. 

 

Referatsaker/orienteringssaker; pr dato ingen kjente saker til orientering. 

 

U.O sak tas opp i møte.  

 

Sak 25/15 GRAVSTELL 2016 

Fellesrådet mener at pris på stell av gravsteder må økes med tanke på at det ikke skal være selvkost. 

Hvis man bare har en marginal inntjening på gravstell, må avtalene vurders, og evt settes til andre 

aktører enn Kirken. 

Pris på gravstell har i 2015 vært kr 800 for stell/pynting og kr 540 for vanning/stell, men prisen bør 

økes. I tillegg har man tatt inn et adm.gebyr på kr 100,- pr fond. 

 

 

Vedtak; Nye priser fra 01.03.2016;  

Stell/pynting kr 1200,- 

Vanning/stell kr 750,-  

 

 

Sak 26/15 URNEPLASSER (Skråning mot syd) 

Det ligger en urnerekke i en skråning syd på gravlunden (vedlegg). Den ligger til høyre for 

inngangspartiet, der gangveien slutter og tar til venstre (Felt H). Denne urnerekka har vært tenkt skulle 

forsvinne med tiden, da den ligger vanskelig til for vedlikehold/klipping, og det er aldri innkrevd 

festeavgift for denne. Det har derfor blitt opprettet et eget urnefelt i første rekke ved gjerde mot 

parkeringsplassen for den nye kirken. I tillegg kan (bør) rekken nær kirkegårdsmuren mot veien 

benyttes kun til urner pga kabelen. 

 

Ved kirkekontoret holder man nå på med å finne festere til disse urnegravene i skråningen. Det blir 

ikke opprettet noen ”nye” urneplasser i denne skråningen lenger. Spørsmålet Fellesrådet må ta stilling 

til er om man skal avgiftsbelegge disse urneplassene som har vært avgiftsfrie i mange år, eller om vi 

skal la disse utgå og/eller fatte vedtak om at urneplassene skal utgå/ikke kreve avgift? Hvis det skal 

være avgift på de overnevnte gravminnene må man finne passende sum.  

 

 



Vedtak; Kirkekontoret finner festerne og forespør om disse vil opprettholde gravminnet, og gjør 

de oppmerksomme på at vil bli innkrevd festeavgift for gravstedet (fra 2016). Hvis festere ikke 

har interesse av å opprettholde gravminnet vil gravminnet fjernes.  

 

SAK 27/15 ORGANISERING AV KIRKEKONTORET I KIRKEVERGES FRAVÆR 

 

Medlemmer fra gamle og nye og fellessråd hadde møte med Byggekomiteen 17.11.15, og vi kom frem 

til et forslag om arbeidsfordeling, som er aktuellt/påkrevet i kirkevergens fravær. Nåværende leder tar 

et møte opp mot kommunen i løpet av november, slik at vi får orientert/få en aksept på 

«organiseringen».  

 

Byggekomiteen trer av 30.11.15, men vil i tiden frem til 1 årsbefaring være en back up for 

kirkekontoret/forespurt representant. Det er ulike områder som må følges opp i et nytt bygg; varme, 

ventilasjon spesielt, men også andre saker. Det har dukket opp ulike «utfordringer» med bygget som 

må følges opp daglig, og over tid. Medarbeidere som oppdager avvik (små eller store) registrerer dette 

med dag, tidspunkt og kort gjenkjennende beskrivelse av hendelsen, evt bilder. Dette blir fulgt opp av 

forespurt representant for eksempel en gang pr uke.(Hastesaker må meldes umiddelbart til samme 

person).Man må samtidig alltid ha i tankene at avvik løses på lavest mulig nivå, og den som oppdager 

avviket opptrer slik at skadeomfanget ikke øker, eller at avviket lukkes. Avviksskjema skal ligge i 

kirken på kontor til Organist/kirketjener.Fellesrådet pålegger kirketjener daglig inspeksjon i kirken og 

inspesjonen loggføres. Skjema for loggføring utarbeides og kirketjener går igjennom dokumentet 

Driftsoppgaver (Heidi Skjæret Pedersen sept 2014). Ved evt fravær hos kirketjener må en annen ansatt 

ta inspeskjonen. Det er spesielt ventilasjon og varme, samt fyssik inspeksjon som er påkrevt. 

 

Før en fast renholderer på plass, må renholdet løses fra gang til gang. Hvis man ikke løser det innad i 

på kirkekontoret, må man ta forespørsel videre til leder i fellsrådet. 

 

I en ovegangsperiode må kontorleder hjelpe fellesrådet med sekretæroppgaver i den uttsrekning 

fellesråd trenger bistand, man tenker at det blir fire møter i Fellesrådet pr år, evt ekstraordinære ved 

behov. 

Attestasjon av regninger må man komme til en ordning med hvis ikke kirkeverge er tilstede.  

 

Personaloppfølging (i den grad det er nødvendig) må leder i fellesrådet ta ansvar for, da det er her 

arbeidsgiveransvaret ligger ved kirkeverges fravær.  

 

Vedtak; Saksfremstillingen er vedtak 

 

 

 

Under møtet kom det opp ytterligere saker; 

 

SAK 28/15 Tyverialarm Gravberget kirke. 

Den siste tiden har tyverialarmen i Gravberget kikre blitt utløst ved flere anledninger og til alle 

døgnets tider. Reperatør har vært og sett på saken og anbefaler at man skifter ut alarmen. 

 

Vedtak;  Leder i menighetsrådet gis fullmakt til å ordne saken, slik at tyverialarmen fungerer 

som den skal. 

 

Ref. TS 


