
DEN NORSKE KIRKE 

Våler kirkelige fellesråd 

 

 

Kirkekontoret 

2436 VÅLER I SOLØR 

Tlf: 62424095 

Faks: 62424071 

Våler 22.10.2014 

 

       

 

MØTE I KIRKELIG FELLESRÅD 
 

Møtedato: 22.10. 2014 

Møtetid: 15.30 – 18.00 

Møtested: kirkekontoret 
 

 Møtebok Våler kirkelige fellesråd     

 

Tilstede: 
Torunn Syversen, Eva Olastuen, Kjell Konterud, Bjørg Bråten kom kl.16.00 og Ingfrid Norum 

Forfall:  Ola Nystuen. Harry Vinje. 

 

 

Sakliste 

 

Godkjenning av innkalling. 

 

Orientering ved  Byggekomiteen ved  Arild Lande 

 

 

Referatsaker/orienteringssaker 

 Staten og Den norske kirke- et tydelig skille. Et sammendrag av Kulturdepartementets 

høringsnotat 2. sept. 2014-10-07 Utkast/momenter til KA s høringsuttalelse pr. 1. okt. 2014 

 Prostebesøk i Våler 23.sept 2014 

 Til Richard Rensch Orgelbau:  Viser til menighetsrådets vedtak. Bekreftelse på videre 

arbeid med orgelbygging.  

 Fra Hamar bispedømmeråd: Tildeling av tilskudd til trosopplæring 2014 -2.termin. 

 Fra Hamar biskop: Lokal beredsapsavtale mellom proster og Fellesråd  

 Fra kulturdep. Høringsnotat august 2014,  Vedlikehold av krigsgraver i Norge. 

Departementet foreslår nå at det i egen forskrift fastsettes ansvaret for vedlikehold av disse 

gravene legges til den lokale gravplassmyndigheten. Kan leses på: www.regjeringen.no/kud. 

Høringsfristen 15.11.2014. 

 

Vedtak: Refererte referatsaker / orienteringssaker tas til orientering 

 

 

Sak 27 /14  INVESTERINGSBUDSJETTET   2014 / NY KIRKE 

Fellesrådet må foreta en vurdering av hvor store investeringskostnader som vil påløpe i 2014. 

Investeringsbudsjettet for 2014  blir lagt fram av Økonomiringen. 

 

I investeringsbudsjettet må det også vurderes  behandlingen av fellesrådets pensjonsordning, med 

tanke på dekking og finansiering av eventuelt egenkapitalinnskudd i KLP som behandles som kjøp 

http://www.regjeringen.no/kud


av aksjer og andeler.  Egenkapitalinnskuddet i KLP i fjor var på 13.204,-kr og blir vanligvis ført i 

investering og dekket av disposisjonsfond. Nå da disposisjonsfondet er oppbrukt, for å dekke 

tidligere merforbruk, er det ingen midler på dette fondet til finansiering av egenkapitalinnskuddet.  

 

Vedtak: 

 Investeringsbudsjettet  for 2014  vedtas.  

 Egenkapitalinnskuddet til KLP for 2014 overføres  til investering.  

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 28 /14  HEDMARK REVISJON IKS – FELLESRÅDETS REVISOR 

Fellesrådet må fatte formelt vedtak om at Hedmark Revisjon IKS er fellesrådets revisor. Dette fordi 

Glåmdal revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS fusjonerte per 01.01. 2014. Selskapet har derfor 

nytt organisasjonsnummer og identitet som må registreres via Samordnet registermelding som 

sendes til Brønnøysundregistrene. 

 

Viser også til vedlegg angående engasjementsbrev som beskriver fellesrådets og revisors oppgaver. 

 

Vedtak:  

 Hedmark Revisjon IKS, organisasjonsnummer 974 644 576, velges som fellesrådets revisor  

fom regnskapsåret 2014. 

 Engasjementsbrevet for Våler kirkelige fellesråd vedtas. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 29/ 14 ROMBEHOV TIL DE ANSATTE PÅ KIRKEKONTORET 

Viser til vedlegg som er sendt kultursjef Cathrine Hagen angående rombehovet til de ansatte innen 

kirkeadministrasjonen.  

 

Vedtak: 

De ansatte på kirkekontoret ønsker å være i et romfellesskap med kommunalt ansatte, og ønsker 

derfor  at komiteen som jobber med aktivitetshuset  tar med i sine vurderinger rombehovet til de 

ansatte på kirkekontoret.  

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 30/ 14  GRAVEMASKIN / PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET  
  

Viser til tilsynsrapport og varsel om pålegg mottatt den 26.09. 2014 av Arbeidstilsynet, etter tilsyn 

hos Våler kirkelige fellesråd den 18.09.2014, med frist 15.01.2015        

Referansenummer 2014/89556 

 Vi har fått  pålegg : 

 Oversikt over gjennomførte tiltak på eksisterende traktoren med bakgraver og frontlaster; 

Veltebøyler, setebelter m/oppgradering av setene, reparasjon og oljelekkasjer eller 

 Dokumentasjon på anskaffelse av en ny gravemaskin. 

 

Fellesrådet må ta stilling til om vi skal reparere den gravemaskinen i vi har, eller om vi skal 

søke kommunen om finansiering til kjøp av ny graver. 
 

Anskaffelse av ny graver er blitt behandlet i Fellesrådet tidligere, viser til sak 16/ 13 og sak 18/13. 

 

 

Saken ble behandlet i Fellesrådet den 9. april 2013  

Vedtak : 

 Våler kirkelige Fellesråd sender saken til rådmann / Formannskapet i Våler kommune der vi redgjør for 

behov for finansiering til kjøp av brukt graver med inntil 150.000 kr. Formannskapet  fremmer saken for 



kommunestyret angående behovet for kjøp av graver til bruk på gravplassen i Våler, Gravberget og 

Risberget. 

I mellomtiden leier Fellesrådet graver  til bruk på kirkegården. Leietiden avhenger av om og når 

formannskap / kommunestyre eventuelt vedtar kjøp av brukt graver.  

 

Saken ble på nytt behandlet i Fellesrådet den 12.04.2013  

Vedtak:  

 Gravemaskin type IZEKI D 225 settes istand og godkjennes for bruk på gravplassen. 

 Søknad om finansiering til kjøp av brukt graver som er sendt rådmann / formannskapet 

trekkes tilbake. 

 

 

Behandlet i møte den 03.09.2014 sak 21/ 14 i forbindelse med justering av budsjettet. 

Kirkevergen tok opp problemet med at gravmaskinen har lekket olje sommer. Det har kommet inn 

avvikmelding på dette.  I fjor var det reparasjoner på 30.000,-kr for å få istand igjen gravemaskinen. 

Det vil antagelig koste i samme størelsesorden, å få reparert lekkasjene nå.  

Fellerådet ønsket å ta kontakt på nytt med Industriservice for å høre hva som er nødvendig gjøre 

med gravemaskinen, slik at den fungerer greit igjen. 

 

Vedtak: 

 To rep. fra Fellesrådet tar kontakt med Industriservice for å kartlegge hva som må gjøres for 

at gravemaskinen skal fungere greit igjen. 

 

 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte som er den 19.11.2014 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 Eventuelt 

 

Kirkevergen kan delta på ledersamling for kirkeverger og proster den 6. / 7. 11.-14 

Før møtet i Fellesrådet den 19.11.-14 tas det en befaring i kirken. 

 

 

 

Torunn Syversen (sign)     Marit H. Kilen  (sign) 

Leder       kirkeverge 

 

 

 

 

 

 


