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Møte i Våler kirkelige fellesråd 
 

 

Møte i Våler kirkelige fellesråd torsdag 27. september 2018 kl. 11.00 – 12.30 

 

Møtested: kirkekontoret 

 

Tilstede: 

Erik Fleischer, Eva Olastuen, Bjørg Bråten, Merete Astrup 

Frafall: Øystein Halling, Lise Berger Svenkerud, Ole Kristian Brumoen 

 

 

Sakliste 

Godkjenning av innkalling. 

 

 

Referatsaker/orienteringssaker 

• Godkjenning av møtereferat fra 16.mai 2018. 

• Fra Hedmark Fylkeskommune: Svar-Søknad om generelle kulturmidler-Internasjonal 

orgelfestival i Våler i Solør-innvilget. 

• Til Hamar Bispedømme: Søknad om godkjenning –etablering av navnet/unavnet minnelund 

på Våler gravlund. 

• Fra Den Norske Kirke/ gravplassrådgiver: Uttalelse fra gravplassrådgiveren om etablering 

av minnelund. 

• Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Det må utarbeides en mål-og 

handlingsplan. 

• Oppsummering antall besøkende - Åpen kirke. 

• Ny folkeregisterlov-konsekvenser for Den norske kirke 

• Fra Kulturdep. Vedrørende konvertering av tilganger til taushetsbelagte opplysninger i 

Folkeregisteret på gravferdslovens område.  

• Forespørsel til kommunen om status i sakene: økonomisk støtte til prosjekt digitalt arkiv og 

kjøp av dataverktøy, datet 13.02.2018 og overdragelse av lånet og dekking av merforbruket, 

datert 04.04 2018. 

• Vedtak i Formannskap / Kommunestyre: Søknad om overføring av forpliktelser på lån og 

midler til sletting av tidligere forbruk. Saken ble behandlet i formannskapet 13.09.2108 og i 

kommunestyret den 24.09.2018 der rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt. 

 

Vedtak: referatsaker /orienteringssaker tas til orientering 

  

 

 



SAK 10 / 18 EGENKAPITALINNSKUDDET 2018 

 

Forslag til vedtak: 

• Egenkapitalinnskuddet for 2018 som er på kr 17.093,- overføres til innvesteringsbusjettet. 

Finansieringen overføres  fra drift til innvestering. 

 

Vedtak: 

• Egenkapitalinnskuddet for 2018 som er på kr 17.093,- overføres til innvesteringsbusjettet. 

Finansieringen overføres  fra drift til innvestering. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

SAK 11 / 18   BUDSJETT- 2019 

 

Fellesrådet har ansvaret etter kirkeloven §14, å dimensjonere en forsvarlig drift og ha kompetent 

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

 

Lønn er den største utgiftsposten i Fellesrådets regnskap. Lønnsutgiftene for 2019 beløper seg til ca 

2.400.000 kr. medregnet ca 3 % lønnsøkning + KLP og arbeidsgiveravgift. 

Alle stillingene i Fellesrådet, tilsammen 3,50 %, er i større eller mindre grad bundet opp mot 

kirkens forordnende gudstjenester og kirkelige handlinger (viser til § 13 i KL). Disse stillingene er 

helt nødvendige  for å administrere kirkekontoret og til alle begravelsene vi gjennomfører i løpet av 

året. 

 

Det må innføres nye datatjenester i året som kommer. Dette er elektronisk journalføring, 

saksbehandling og arkivering. Vi har hatt manuell journalføring fram til nå på grunn av lav 

bemanning på kirkekontoret, samt  stort arbeidspress ved kirkebygging og en veldig stram økonomi. 

For å legge all dokumentasjon fra de siste årene  inn på det elektroniske systemet, vil det kreve mye 

ressurser. Det er helt nødvendig skal vi ha et arkivsystem og saksbehandlingssystem som er 

godkjent i henhold til Norsk arkivstandard (NOARK).  Elektronisk arkiv innebærer at alle 

dokumenter er søkbare, og at tilgangen til arkivet ikke begrenses til gitte fysiske lokasjoner. Det er 

sendt egen søknad til kommunen om finansiering av dette prosjektet.  

 

Det blir ekstra utgifter og økt arbeidsmengde i planlegging og gjennomføring  i forbindelse med 

bispevisitas i mai neste år. Det er nedsatt en komité til å jobbe med dette.Kommunen kommer også 

til å bli involvert ved diverse besøk i kommunale etater. Kirkekontoret har ikke mottatt noe program 

/ønsker enda fra Bispekontoret. 

 

For å øke inntektene er et av virkemidlene å avgiftsbelegge flere av kirkens tjenester, men dette blir 

vanskelig ettersom vi allerede tar betalt for tjenester som i utgangspunktet burde ha vært gratis. Det 

dreier seg om preludium før sermonier og utleie av kapellet til innenbygds i sommerhalvåret. Til 

sammen er inntektene  på ca 20.000 kr. i året. Det er så lite å tjene på å ta betalt ved å leie ut 

kapellet til begravelser, at kirkevergen mener at denne avgiften kan uttgå. 

Festeavgifter er den eneste inntektskilden  utenom tilskuddet fra kommunen som er av betydning 

for Fellesrådet. Inntektskilden  kan variere fra år til år, og neste år kommer det inn betydelig mindre 

inntekter ettersom færre skal betale. 

For å kompensere inntektstapet kan man øke noe på avgiftene, men faren ved det, er at flere sier fra 

seg festeansvaret og som gjør at inntektsøkningen uteblir. 

 

Søknad om tilskudd fra kommunen for 2019 er på 2.890.000 kr ( tjenesteytingsavtalen som kommer 

i tillegg) for å dekke lovpålagte tjenester til: 



Forslag til vedtak:    

 

•   Våler kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjettet for 2019, og søker Våler kommune om 

driftstilskudd på 2.890.000 kr for 2019. 

• Våler kirkelige fellesråd vedtar investeringsbudsjettet for 2019, og søker Våler kommune 

om investeringstilskudd på 1.500.000 kr for 2019.Viser til søknader som er sendt 

kommunen tidligere. 

• Avgift for leie av kapellet i perioden vår-til høst oppheves. Dette gjøres gjeldende  

fra 01. 04. 2019. 

 

Vedtak:    

 

•   Våler kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjettet for 2019, og søker Våler kommune om 

driftstilskudd på 2.890.000 kr for 2019. 

• Våler kirkelige fellesråd vedtar investeringsbudsjettet for 2019, og søker Våler kommune 

om investeringstilskudd på 1.500.000 kr for 2019.Viser til søknader som er sendt 

kommunen tidligere. 

• Avgift for leie av kapellet i perioden vår-til høst oppheves. Dette gjøres gjeldende  

fra 01. 04. 2019. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

SAK 12/18 BEISING AV GRAVBERGET KIRKE- 

  SØKNAD OM ØKONOMISKE MIDLER 

 

Viser til forespørsel fra Gravberget sokn, ved Menighetsrådet, søknad om økonomiske midler til 

beising av Gravberget kirke. Kirken ble sist beiset i 2005 til kirkens 50-års jubileum. 

Takene ble beiset i 2013, men har gått av på mange steder slik at det er helt nødvendig at kirken blir 

beiset til neste år.  

• Vanlig drift 

• Lønn og sosiale utgifter 

• Inngåelse av serviceavtaler 

• Bispevisitas i mai 2019. Utgifter i forbindelse innleie av musikere til gudstjenester/ 

konserter og bespisning for 5-6 dager. 

• Valg 

• Økte utgifter til ferievikarer Klipping av gravlundene sommeren 2019 samt opprusting av 

gangstier og gravlunder før bispevisitasen. 

• Betydelig mindre inntekter på festeavgifter, hvis festeavgiften skal ligge på samme nivå. 

 

Når det gjelder investeringsbudsjettet for 2019, er det behov for 1.500.000 kr. 

Det er sendt søknad til kommunen om midler til  investering av datautstyr for å få etatablert 

elektronisk journalføring, saksbehandling og arkivsystem. 

Det planlegges minnelund med beplantning og minnestein på Våler gravplass. Det er sendt 

forespørsel til kommunen angående finansiering av en driftsbygning. Situasjonen pr i dag er at 

Våler kirkelige fellesråd har en leieavtale med Våler kommune/ved kultursjefen om å få disponere 

Kirkelund låven til oppbevaring av redskap, minilaster,  gressklipper og div. hageredskap. Dette er 

ikke en optimal løsning. Det  er ikke tilgang til vann, ikke strøm og gravemaskinen kommer ikke 

inn i låven pga for lav høyde i døråpningen. Dessuten er den fredet, dvs at det kan ikke gjøres 

utbedringer eller isoleres.  

Det trengs penger til å utbedre klokketårnet i Risberget, ettersom det kommer inn vann ved mye 

nedbør. Kapellet trenger et malingsstrøk og det må utbedres  ved sideinngangen etter vannskader. 

 



 

Forslag til vedtak:  

Våler kirkelige fellesråd bevilger 150.000 kr forutsatt at driftstilskuddet fra kommunen økes med 

100.000 kr og tilskudd/ støtte med 50.000 kr. 

 

Vedtak: 

Ta opp saken på nytt etter at man har fått en oversikt over eventuelle bidragsytere og kostnadene 

ved jobben. Det er søkt flere forskjellige instanser om midler. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

SAK 13/18  SALG AV TOMT 

 

Viser til mail og skisse av løsning for hybelbygg fra Asgeir Rustad angående tomt tihørende Våler 

kommune og Våler kirkelige fellesråd. Tomta er på ca 2,65 daa og ligger nord for Våler sentrum, 

klemt mellom jernbanen og Vålgutua. Kommunen ønsker å kjøpe ut Fellesrådet for mulig 

benyttelse til boligtomt. Kommunen vil tilby 10 kr pr m2 for Fellesrådets andel. 

 

Forslag til vedtak:  

Våler kirkelige fellesråd selger sin andel av tomt gardsnr.45, bruksnr. 48 til Våler kommune  

for 10 kr pr m2. 

 

Vedtak:  

Våler kirkelige fellesråd selger sin andel av tomt gardsnr.45, bruksnr. 48 til Våler kommune  

for 10 kr pr m2. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Eventuelt: 

Kontorleder og kirkeverge har vært på kurs om den nye personvernloven arrangert av Kirkedata. 

 

 

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

Leder       kirkeverge 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


