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Møte i Våler kirkelige fellesråd 
 

 

Møte i Våler kirkelige fellesråd tirsdag 28. februar 2017 kl. 13.00 – 15.00  

og møte den 07. mars kl. 10.00 -12.45 

Møtested: kirkekontoret 

 

Tilstede: 
Erik Fleischer, Eva Olastuen, Ole Kristian Brumoen, Bjørg Bråten, Lise B. Svenkerud,  

Merete Astrup 

Forfall: Øystein Halling   

 

Sakliste 

Godkjenning av innkalling. 

 

.Møtebok godkjent 

 

Referatsaker/orienteringssaker 

 Fra K.K Akustiske forhold i Våler kirke  

 Gravplassrådgiver: Luftstrekk over gravplass 

 Hamar Biskop: Svar-søknad om godkjenning for plassering av inventar  

og utstyr i Våler kirke 

 Referat fra møte i styringsgruppa for trosopplæringen 

Gravplassforeningen: Navnet minnelund. Veien videre med prosjektet 

 Premiesatser i pensjonsordningen 2017 
 Foreløpig årsberetning ble sendt ut til møtet. Tekstdelen i Årsberetningen skal revideres og legges 

frem i neste møte sammen med regnskapet. 

 

Vedtak: referatsaker /orienteringssaker tas til orientering 

  

 

 

Sak 02 / 17 DRIFT OG INVESTERINGSREGNSKAPET 2016 
Drift og Investeringsregnskapet for 2016  blir lagt fram på møtet. 

 

 Fellesrådet tar det foreløpige drift og  investeringsregnskapet til orientering og ber om at 

både drift og investeringsregnskapet for 2016 sammen med revisorberetning kommer tilbake 

til Fellesrådet for endelig godkjenning. 

 

 Overskuddet i drift på  kr 141.622,-. går til inndekking av tidligere underskudd som er 

udekket fra tidligere. 



 Tilskuddet til åpen kirke på 50.000 kr føres mot disposisjonsfond 2016, og benyttes i 2017 

til bruk av automatisk døråpner 

 

Vedtak: Saken er utsatt til neste møte. 

 

 

Sak 03 /17  FRI ADGANG TIL ALLE ARRANGEMENT 

 

Vedtak:  

 Alle ansatte som har Våler kirkelige fellesråd som arbeidsgiver samt presten, skal ha fri 

adgang til alle arrangement i kirken ved personlig oppmøte. 

 

 

Sak 04/ 17      untatt off. FVL§13 

 

 

Sak 05 / 17 DRIFTSBUDSJETTET 2017       
Viser også til kommentarer som følger budsjettet. 

Rammeoverføringen fra kommunen er på 2.530.000 kr for 2017.  Tjenesteytingsavtalen 

opprettholdes som tidligere vedtatt. 

Kirkevergen har gått igjennom alle posteringer i budsjettet for 2017, og foretatt justeringer og 

sammenlignet med forbruket fra fjorårets budsjett. Det er også tatt med innspill fra de ansatte  på 

posteringer der det kan være muligheter for å spare på kostnadsiden og øke på inntektsiden 

På inntektsiden har Fellesrådet og kommunestyret vedtatt  ny økning på festeavgifter,  som gjelder 

fra 01. 01. 2017. Festeavgiftene har økt fra 250,-kr pr. grav til 300,- kr pr. grav. 

 

Vedtak: 

 Fellesrådet vedtar budsjett for 2017 med unntak av post som gjelder sum lønn- og sosiale 

utgifter til administrasjon på 1 145 000,-. 

 Beløpet settes til 1 000 000 (en million), som  iberegnet  lønn tar hensyn til 3% vanlig 

lønnsøkning. Dette innebærer at beløpet ikke inneholder økning av stillingsprosent. 

 De resterende 145 000 går til nedbetaling av gjeld. 
  

 

 Sak 06 /17  INVESTERINGSBUDSJETTET 2017 

Det vil bli foretatt lite investeringer dette året. 

Det må kjøpes inn hyller, skap, automatisk døråpner, samt diverse ting.  

 

Viser til sak  03 /16 LYSSETTING AV OMRÅDET UTENFOR INNGANGSPARTIET VED KIRKEN 

Saken er tatt opp i menighetsrådet under informasjonssaker. Det ønskes bedre lyssetning av området 

utenfor inngangspartiet, mot parkeringsplassen og til gangveien mot «fotavtrykket.»  

Som menighetsrådet tidligere har vedtatt, er det  muligheter for å bruke av fond,  

med inntil 40.000 kr. Det jobbes aktivt med å prøve ut diverse lyskastere og innhente pristilbud. 

 

Vedtak:  

 Fellesrådet godkjenner investeringsbudsjettet for 2017 

 

 

 

Sak 07 /17 MØTEPLAN 

 

Vedtak:  21. mars 2017 

 

 



Denne saken var ikke satt opp på sakslisten men kom som sak under møtet. 

Sak 08 / 17 BEMANNING 
 
Viser til sak 10/16 Organisering (fra møtebok 30 mars 2016) vedtak "intensjonen er gjennomgåelse av alle 

stillingsprosenter, samt å øke kirkevergestillingen fra 2017"  

og sak 12/16 Bemanning (fra møtebok 31 mai 2016) vedtak " saken er uavklart" . 

 

Vedtak: 

Fellesrådet vedtar å fortsette med 1,5 stilling i administrasjon.  

 enstemmig vedtatt.  

 

 

Eventuelt 

 Til informasjon vil leder av Fellesrådet ta kontakt med KA for å gjennomgå organiseringen 

av kirkekontoret. 

 Fellesrådet vil for fremtiden gjennomgå møtereferatet på  påfølgende møte og ønsker at 

referatet godkjennes og underskrives av alle fellesrådets medlemmer. 

 

 

 

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

Leder       kirkeverge 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


