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Møte i Våler kirkelige fellesråd 
 

 

Møte i Våler kirkelige fellesråd onsdag 28. februar 2018 kl. 13.00 – 15.00 

 

Møtested: kirkekontoret 

 

Tilstede: 

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

og Øystein Halling. 

Kontorleder Heidi Gottenborg fra administrasjonen 

 

Sakliste 

Godkjenning av innkalling. 

 

Referatsaker/orienteringssaker 

• Godkjenning av møtereferat fra 20. desember 2017 

• Orientering om pristilbud på utbedring av klokketårnet på Risberget kirkesal.Dette tilbudet 

settes opp som sak på neste møte. 

 

Vedtak: referatsaker /orienteringssaker tas til orientering 

  

 

 

 

Sak 01 / 18 DRIFT OG INVESTERINGSREGNSKAPET 2017 

Drift og investeringsregnskapet for 2017 sammen med Årsberetningen 2017, 

sendes med innkalling. 

 

Forslag til vedtak: 

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

både drift og investeringsregnskapet for 2017 sammen med revisorberetning kommer tilbake 

til Fellesrådet for endelig godkjenning. 

 

• Mindreforbruket i drift 2017,  kr 91.792 går til inndekking av tidligere års merforbruk,  

slik at det nå gjenstår 284.264 kr.   

 

Vedtak: 

 Saken utsettes til neste møte 

 Gaver til kirken på 25.000 kr avsettes til bundet fond. 

 

 

 



Sak 02 / 18 DRIFTSBUDSJETTET 2018  

      

Rammeoverføringen fra kommunen er på 2.596.000 kr for 2018.  Tjenesteytingsavtalen 

opprettholdes som tidligere vedtatt. Kirkevergen har gått igjennom alle posteringer i budsjettet for 

2018, og foretatt justeringer ut i fra årets regnskap. 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. 

 

Det er store utfordringer med å betale pensjonsutgiftene til KLP, som gjelder både for aktiv, 

oppsatte og pensjonister. Grunnen til de skyhøye pensjonsutgiftene for Fellesrådet er den høye 

premiereserven. Premiereserven er medlemmene sine penger og står i forhold til opparbeide 

pensjonsrettigheter. Selv om Fellesrådet har redusert bemanningen, vil vi likevel påregne og betale 

årlige reguleringspremier så lenge tidligere arbeidstakere- og de etterlatte som har rett til pensjon - 

er i live. Dette fører til store økonomiske forpliktelser i mange år, og som vil innebære at Fellesråd 

som i utgangspunktet går i balanse, er å betrakte som (betydelig) underfinansiert.  

Størrelsen på reguleringspremien er et direkte resultat av lønns og trygdeoppgjøret. Den skal dekke 

økte pensjonsforpliktelser som følge av lønnsvekst og øking av folketrygdens grunnbeløp. 

 

Fordi premiereserven er så høg, vil våre innbetalinger til KLP fyke opp og ned alt etter som 

prosentsatsen her endres fra år til år. Dette fører til store konsekvenser for Fellesrådet. Det som 

trekkes i forhold til lønnsmassen, er noenlunde stabil.  

 

Slik Fellesrådet oppfatter det, har ikke kommunen innfridd sine forpliktelser ovenfor Fellesrådet 

ved å  konsekvensjustert rammetilskuddet som tilsvarer  pensjonsinnbetalingene til KLP, det som 

skal betales i premiereseve. Disse fakturaene på reguleringspremien kommer i september hvert år 

etter at lønns og pensjonsoppgjørene er avklart. I 2017  var den på 119.757,- kr som er mye for et 

lite budsjett.  

 

Avviket mellom det budsjettet  Fellesrådet vedtok, og det kommunestyret vedtok i desember 2017, 

dreier seg om ca 500.000,- kr. 

Tilskuddet fra kommunen rekker ikke  til å drifte en forsvarlig og lovpålagt virksomhet. Dette gjør 

at Fellesrådet blir helt avhengig av festeavgiftene som kommer inn hvert år til drift av 

virksomheten. Innbetaling av festeavgifter varier mye fra år til år og som igjen påvirker driften og 

budsjettet. Neste år blir inntektene betydelig mindre, ettersom færre skal betale, og dette vil påvirke 

driften negativt. Det er ikke tilrådelig å øke avgiftene ytterligere, ettersom de har steget mye de siste 

årene. Hvis de må økes,  kan det føre til at mange ønsker å slette graver fordi de synes at det blir for 

dyrt å betale festeavgiften. 

 

Det er fortsatt at et merforbruk fra tidligere år på 284.264 kr. Det er gjort en meget stor innsats for å 

redusere merforbruket som var på et par millioner. Slik situasjonen er i dag har ikke Fellesrådet 

mulighet for å redusere ytterlige dette beløpet. 

 

Når det gjelder innkjøp av IKT –plattform vises det til egen sak. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

• Våler kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjett for 2018.  

• Våler kirkelige fellesråd søker Våler kommune om 284.264,- kr til å nedbetale resterende  

beløp slik at merforbruket slettes 

• Våler kirkelige fellesråd søker Våler kommune om å overta forpliktelsene på lånet som ble 

tatt opp for 2 år siden til kjøp av gravemaskin og minilaster samt siste avdrag på orgelet, 

ved å betale renter og avdrag de 8 årene som gjenstår av nedbetalingen. 

 
 



Vedtak: 

 

• Våler kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjett for 2018. 

•  Avskrivinger og motposter legges inn i budsjettet. 

• Våler kirkelige fellesråd søker Våler kommune om 284.264,- kr til å nedbetale resterende  

beløp slik at merforbruket slettes. 

• Våler kirkelige fellesråd søker Våler kommune om å overta forpliktelsene på lånet som ble 

tatt opp for 2 år siden til kjøp av gravemaskin og minilaster samt siste avdrag på orgelet, 

ved å betale renter og avdrag de 8 årene som gjenstår av nedbetalingen. 
 
 
 
 

 Sak 03 /18  INVESTERINGSBUDSJETTET 2018 

  

• Utgifter på investeringsbudsjettet blir ca 1.500.000 kr skal disse  oppgavene  realiseres. 

 

Forslag til vedtak:  

 

• Våler kirkelige fellesråd vedtar investeringsbudsjettet for 2018 

 

Vedtak:  

• Våler kirkelige fellesråd vedtar investeringsbudsjettet for 2018. 

• Det legges inn 30.000 kr i investeringsbudsjettet til senke apparat. 

 

 

Sak  4 /18 TELESLYNGE I VÅLER KIRKE 
 

To firmaer har vært på befaring for å vurdere om det er mulig med teleslynge inne i kirkerommet. 

Forslaget fra det ene firmaet var uaktuelt, mens det andre firmaet har foretatt 2 prøveoppsett. Det 

ene prøveoppsettet fungerete dårlig. Det neste prøveoppsettet ga tilfredstillende resultat i deler av 

kirkerommet, mens resten av kirkerommet ga noenlunde brukbart resultat. 

Dette firmaet har kommet med et pristilbud på opplegg og montering. 

 

Vedtak: 

• Fellesrådet ser positivt på kjøp og montering av teleslynge i kirkerommet. 

• Ekstern finansiering må på plass for å realisere innkjøpet av teleslynge i kirkerommet. 

• Det sendes søknad til diverse organisasjoner om midler til prosjektet. 

Det planlegges minnelund med minnestein på Våler gravplass, utebelysningen på tårnene er på 

plass, men utebelysningen på inngangspartiet er det ikke gjort noe med. Det er også et stort  behov 

for å ha en driftsbygning. Det er sendt forespørsel til kommunen angående finansiering av bygget. 

Viser til sak 12/17, og sak 17/17.  

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. 

 

I løpet av det siste året er det blitt innkjøpt ny redskap både gravemaskin, henger  og minilaster. 

Gravemaskinen står ute i dag, noe som medfører forringelse og skader av maskinen.  Utsyret  må 

oppbevares forsvarlig ved å stå innelåst og i et varmtlager med tanke på kalde vintere og oppstart 

av gravemaskin til begravelser. Det må også være tilgang til vann til rengjøring av maskiner og 

utstyr. Viser til sak 19/17 servicebygg, samt kirkeloven § 15. 



• Eventuell kontrakt må inneholde garanti om at opplegget fungerer. 

 
  

 

 

Sak 5 /18 INNKJØP AV IKT –PLATTFORM  

 

Viser til saken / søknaden til rådmannen som ligger ved, samt vedleggene til denne. 

 

 

Forslag til vedtak: 

• Våler kirkelige fellesråd inngår avtale med Kirkepartner IKT som ny driftsleverandør av 

IKT-løsninger.  

• Våler kirkelige fellesråd vedtar søknaden til Våler kommune om midler til innkjøp av IKT 

utstyr og midler til økt ressursbemanning i prosjektet, pålydene  401.069,- kr. 

 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til møte med rådmannen er avholdt. 

 

 

Eventuelt 

Innkalle leder for teknisk avdeling om evaluering av tjenesteytingsavtalen. 

 

 

 

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

Leder       kirkeverge 

 

  

 


