
 

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD 

KIRKEVERGEN 

  

MØTEINNKALLING 
FOR 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD 

 

TID:  18.06.2015 kl. 09.00-12.00 

STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET 

 

Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

SAKSLISTE: 
Sak nr. Innhold: 

17/15  

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.  

 

18/15  

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE.  

 

19/15  

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE.  

 

20/15  

REFERATSAKER  

 

21/15  

KIRKEVERGEN INFORMERER  

 

22/15  

REGNSKAP 2014  

 

23/15  

ÅRSMELDING 2014  

 

24/15  

OPPGRADERING AV MØBLER I MØTEROM OG FELLESOMRÅDET VED 

KIRKEKONTORET.  

 

25/15  

INNKJØP AV CEMBALOE.  

 

26/15 

EVENTUELT 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 12. juni 2015 

 

……………………………………. 

Kirsten Sætheren Lande 

leder 

 



Lnr.: 7718/15 

Arkivsaksnr.: 15/1350 

Arkivnøkkel.: KIRKE Fellesrådssaker 
 

Saksbehandler: GRU   

 

Utskrift til: 

 

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.  
 

 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Kirkevergen vil råde Fellesrådet til å fatte slikt vedtak: 

 

Innkalling og saksliste til dagens møte godkjennes.  

 

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 4. juni 2015.  

 

 

 

Grethe Rundhaug 

kirkeverge 

 

 

 



Lnr.: 7720/15 

Arkivsaksnr.: 15/1351 

Arkivnøkkel.: KIRKE Fellesrådssaker 
 

Saksbehandler: GRU   

 

Utskrift til: 

 

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE.  
 

 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Kirkevergen vil råde Fellesrådet til å fatte slikt vedtak: 

 

Referat fra forrige møte godkjennes.  

 

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 4. juni 2015. 

 

 

 

Grethe Rundhaug 

kirkeverge 

 

 

 



Lnr.: 7721/15 

Arkivsaksnr.: 15/1352 

Arkivnøkkel.: KIRKE Fellesrådssaker 
 

Saksbehandler: GRU   

 

Utskrift til: 

 

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE.  
 

 

 



Lnr.: 7722/15 

Arkivsaksnr.: 15/1353 

Arkivnøkkel.: KIRKE Fellesrådssaker 
 

Saksbehandler: GRU   

 

Utskrift til: 

 

REFERATSAKER  
 

 

Sammendrag: 

 

KA – rundskriv 04/15 Rammeavtale med TONO om fremføring av musikk i Den 

norske kirke. 

05/15 Arbeidsveiledning i Den norske kirke (ABV) -  nasjonale 

retningslinjer. 

06/15 Informasjonsplikt og kontrollplikt ved offentlige anskaffelser 

knyttet til leverandørens lønns- og arbeidsvilkår. 

07/15 Kopinoravtalen 

08/15 De sentrale særavtaler er reforhandlet 

 

Kirkerådet Utsending av valgkort, registrering i valgmodul og håndtering av 

supplerende nominasjon 

 

Fokus   Tilbud/forespørsel 

 

Utg. brev  Høring – Veivalg for fremtidig kirkeordning    

 

 

Vedlegg: 

  

Aktuelle dokumenter 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Referatsaker legges fram for fellesrådet. 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Kirkevergen vil råde Fellesrådet til å fatte slikt vedtak: 

 

Referatene tas til etterretning. 



 

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 9. juni 2015. 

 

 

 

Grethe Rundhaug 

kirkeverge 

 

 

 















































































Lnr.: 8196/15 

Arkivsaksnr.: 15/1558 

Arkivnøkkel.: KIRKE Fellesrådssaker 
 

Saksbehandler: GRU   

 

Utskrift til: 

 

KIRKEVERGEN INFORMERER  
 

 

Sammendrag: 

 

Informasjon om aktuelle saker legges fram for fellesrådet. 

 

Vedlegg: 

  

Ingen 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Orientering om drift og bemanning 

Gravstell 

Investeringer 

Vedlikehold 

Regnskapsrapport pr. juni 

Gressklipper til Østsinni kirkegård 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Kirkevergen vil råde Fellesrådet til å fatte slikt vedtak: 

 

Informasjonen tas til etterretning. 

 

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 9. juni 2015. 

 

 

 

Grethe Rundhaug 

kirkeverge 



 

 

 



Lnr.: 8225/15 

Arkivsaksnr.: 15/1569 

Arkivnøkkel.: KIRKE Fellesrådssaker 
 

Saksbehandler: GRU   

 

Utskrift til: 

 

REGNSKAP 2014  
 

 

Sammendrag: 

 

Årsregnskap for Nordre Land kirkelige fellesråd legges fram for fellesrådet. 

Fellesrådet tar regnskapet for 2014 til etterretning. 

 

Driftsregnskapet for fellesrådet ble i 2014 avsluttet med et mindreforbruk på kr. 194.070,07 

mot et mindreforbruk på kr. 497.444,- i 2013. 

 

1. Fellesrådet godkjenner regnskapet for 2014. 

2. Fellesrådet disponerer årsresultatet for 2014 slik: 

 

Kr. 194.070,07 avsettes til disposisjonsfond.  

 

Vedlegg: 

  

Årsregnskap 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

I følge økonomireglementets pkt. 3 skal regnskapet for fellesrådets virksomhet være avsluttet 

innen 15. februar, og revidert innen 1. april. 

 

Resultatet for 2014 ble ett mindreforbruk på kr. 194.070,07. 

 

Fellesrådet fastsetter regnskapet for 2014. 

 

Vurdering: 

 

I 2014 fikk fellesrådet kr. 4 828 300,- i tilskudd fra kommunen, mot et tilskudd på  

kr. 4 743 262,- i 2013.  

I tillegg fikk fellesrådet i 2014 tilskudd fra kommunen til restfinansiering av 

kirkegårdstraktor.   

Fellesrådet har opprinnelig budsjettert med en avsetning på kr. 500.000,- til disposisjonsfond 

i 2014. Grunnen til det er at det også i år er mange fester som har forfall.  



 

Forklaringer på årets mindreforbruk er at vi har spart inn på lønn og sosiale kostnader i 

forhold til budsjettert. På grunn av langtidssykmelding har fellesrådet fått kr. 147 175,- i 

refusjon på sykepenger fra NAV, i tillegg til har vi fått tilskudd til tilretteleggingstiltak.  

 

Nytt i år er at fellesrådet har fått kr. 297 000,- i trosopplæringstilskudd fra staten.  

Konfirmantegenandel ble økt i 2014 på grunn av endret innhold i undervisning.  

Den økte kostnaden til deltakelse i nytt konfirmantopplegg er fakturert i 2014, kostnader 

under posten er derfor større en budsjettert. 

 

Driftsregnskapet for Fellesrådet ble i 2014 avsluttet med et mindreforbruk på kr. 194 070,07. 

 

Fellesrådet må arbeide for å få et kommunalt tilskudd som dekker den ordinære driften.  

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Kirkevergen vil råde Fellesrådet til å fatte slikt vedtak: 

 

Årsregnskap for Nordre Land kirkelige fellesråd legges fram for fellesrådet. 

Fellesrådet tar regnskapet for 2014 til etterretning. 

 

Driftsregnskapet for fellesrådet ble i 2014 avsluttet med et mindreforbruk på kr. 194.070,07 

mot et mindreforbruk på kr. 497.444,- i 2013. 

 

1. Fellesrådet godkjenner regnskapet for 2014. 

2. Fellesrådet disponerer årsresultatet for 2014 slik: 

 

Kr. 194.070,07 avsettes til disposisjonsfond.  

 

 

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 10. juni 2015. 

 

 

 

Grethe Rundhaug 

kirkeverge 

 

 

 



Lnr.: 8213/15 

Arkivsaksnr.: 15/864 

Arkivnøkkel.: KIRKE Fellesrådssaker 
 

Saksbehandler: GRU   

 

Utskrift til: 

 

ÅRSMELDING 2014  
 

 

Sammendrag: 

 

Fellesrådet skal innen 1. mars hvert år utarbeide en årsmelding over rådets virksomhet for 

siste kalenderår. 

 

Årsmelding for 2014 vedtas med evt. rettelser som framkommer. 

 

Vedlegg: 

  

Forslag til årsmelding 2014. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Fellesrådet skal innen 1. mars hvert år utarbeide en årsmelding over rådets virksomhet for 

siste kalenderår. 

Det vises i sin helhet til vedlagt årsmelding for 2014. 

 

 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Kirkevergen vil råde Fellesrådet til å fatte slikt vedtak: 

 

Årsmelding for 2014 vedtas med eventuelle rettelser som framkommer. 

 

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 9. juni 2015. 

 

 

 



Grethe Rundhaug 

kirkeverge 

 

 

 



 Lnr.: 8322/15 

Arkivsaksnr.: 15/1611 

Arkivnøkkel.: KIRKE Fellesrådssaker 
 

Saksbehandler: GRU   

 

Utskrift til: 

 

OPPGRADERING AV MØBLER I MØTEROM OG FELLESAREAL VED 

KIRKEKONTORET.  
 

 

Sammendrag: 

 

I forbindelse med HMS har det framkommet ønsker fra staben på kirkekontoret om at det 

foretas en oppgradering av møbler og i møterom/spiserom og fellesarealet ved kirkekontoret. 

 

Møterom/spiserom og fellesarealer ved kirkekontoret oppgraderes, og tilbudet på møbler fra 

Fagmøbler på Dokka godtas.  

I tillegg godkjennes innkjøp av gardiner m.m.  

 

Inntil kr. 82.952,- overføres fra disposisjonsfond til oppgradering ved kirkekontoret. 

 

Vedlegg: 

Ingen 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Forslag til endringer ved kirkekontoret utarbeidet av Torild Sogn Haug 

 

Saksopplysninger: 

 

I forbindelse med HMS har det kommet ønske om at det foretas oppgradering av møbler i 

møterom/spiserom og fellesarealer ved kirkekontoret. 

 

Dagens møbler er gamle og en blanding av mange forskjellige stiler. 

Det blir holdt mange møter og det er mange besøkende på kirkekontoret, og områdene 

framstår som gammeldagse og uryddige slik de er møblert i dag. 

I tillegg har vi ofte møter av en slik størrelse at det ikke er nok plasser til at alle kan få sitte 

og arbeide på en god måte.  

 

Det er ønske om å møblere møterom/spiserom med bord med ca. 16 stoler. 

I fellesarealet er det ønske om en sofa, bord, og muligens stoler som er av en slik art at det 

også kan brukes i forbindelse med møter. 

Kjøkkeninnredning er gammel og begynner å falle fra hverandre, slik at denne er også moden 

for utskifting.  

Det vil bli sendt forespørsel til AS Sentrumsbygg om noe maling, og en eventuell utskifting 

av kjøkkeninnredningen i lokalene.  

 



TSH Interiør Design ble kontaktet for å se på og lage et forslag til hvordan lokalene kunne 

oppgraderes og møbleres for å øke trivsel blant de ansatte, og for at publikum skal få et bedre 

inntrykk når de kommer til ett offentlig kontor.  

 

I etterkant har vi innhentet priser fra flere tilbydere av møbler. 

 

 

Vurdering: 

 

Etter å ha studert tilbudene er det enighet blant de ansatte at det viktigste i første omgang er å 

få kjøpt møbler til spiserom/møterom, fellesarealet, og inventar i tilknytning til dette.  

 

Tilbudet fra Fagmøbler på Dokka synes å bli det rimeligste, og inneholder priser på det de 

ansatte mener passer best og er mest nødvendig.  

I tilbudet mangler pris på bord og eventuelt stoler slik at dette kommer i tillegg til oppgitt 

pris på sofa. 

 

Tilbudet fra Fagmøbler inneholder 2 bord som kan settes sammen til ett stort, og 16 stoler 

som kan brukes på møterom/spiserom. 

I tillegg inneholder det pris på en sofa med plass til mange personer som skal stå i 

fellesarealet.  Pris på bord og stoler som passer til er ikke med i tilbudet.  Det er derfor tillagt 

et beløp for å få med dette. Denne plassen brukes også i forbindelse med møter i tillegg til 

møterommet.  

Det er ikke tatt med utskifting av kjøkken i tilbudet, men det mener vi kan tas litt senere. 

 

Kostnaden kan som et maksimum bli ca. kr.: 

 

Bord og stoler til spiserom kr. 37.952,- eks. mva 

Sofa     kr. 20.000,- eks. mva 

Bord og stoler   kr. 15.000,- eks. mva 

Gardiner og inventar  kr. 10.000,- eks. mva 

Sum    kr. 82.952,- eks. mva 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Kirkevergen vil råde Fellesrådet til å fatte slikt vedtak: 

 

Møterom/spiserom og fellesarealer ved kirkekontoret oppgraderes, og tilbudet på møbler fra 

Fagmøbler på Dokka godtas.  

I tillegg godkjennes innkjøp av gardiner m.m.  

 

Inntil kr. 82.952,- overføres fra disposisjonsfond. 

 

 

 

 

 



 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 10. juni 2015. 

 

 

 

Grethe Rundhaug 

kirkeverge 

 

 

 



Lnr.: 8393/15 

Arkivsaksnr.: 15/1640 

Arkivnøkkel.: KIRKE Fellesrådssaker 
 

Saksbehandler: GRU   

 

Utskrift til: 

 

INNKJØP AV CEMBALOE.  
 

 

Sammendrag: 

 

Kantor har ønske om at det kjøpes inn en cembaloe til bruk i kirkene i Nordre Land. 

 

Saken legges fram uten innstilling. 

 

Vedlegg: 

  

Bilde av Sergey Shein sin cemaloe som er til salgs. 

Bilde av cemaloe og pris på denne ved innkjøp fra Italia.  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Kantor Sergey Shein ønsker at fellesrådet kjøper inn en cembaloe til bruk i kirkene i Nordre 

Land. Han ønsker å bruke instrumentet i sitt arbeid, både i gudstjenester og til konserter. 

Kantor har mottatt tilbud på en cembaloe fra Italia, og denne koster kr. 15.400 euro, noe som 

med dagens kurs tilsvarer kr. 141.534,-.  

Kantor har også en cembaloe privat som han skal selge. Denne skal han ha ca.kr. 50.000,- 

for. 

 

Vurdering: 

 

Cembaloen som kan kjøpes fra Italia er et flott instrument. Det veier 65 kg, og dimensjonene 

er 224x85x28.  

Cembaloen som kantor skal selge veier ca. 25 kg, og har dimensjonene 175x85x20. 

Dersom vi skulle kjøpe cembaloe fra Italia vil det muligens påløpe ytterligere avgifter før vi 

før instrumentet til Norge. 

Cembaloen som kantor skal selge er mindre, og er etter hans forklaring enkel å flytte på. Den 

kan derfor brukes i flere av kirkene. Den er et rimeligere alternativ, og vi vet hva 

sluttsummen på kjøpet vil bli.  

Kantor ønsker instrumentet fordi han er en multimusiker, og vil gjerne å ha et slikt 

instrument til bruk i sitt arbeid.  



Han understreker at han ikke har noen planer om å skifte jobb med det første, men at det å ha 

et slikt instrument i kirkene vil være med på å gjøre det mer attraktivt for musikere å søke 

seg hit dersom det skulle bli ledig stilling her igjen etter hvert.  

Kirkevergen mener at det er både sikrere og rimeligere å kjøpe cembaloen som kantoren skal 

selge, enn å kjøpe instrumentet fra Italia. Slik kirkevergen har forstått betyr det mye for 

kantoren at vi har et slikt instrument i Nordre Land. 

Dersom fellesrådet vedtar å kjøpe instrumentet av kantor Shein må midlene overføres fra 

fellesrådet sitt disposisjonsfond.  

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Kirkevergen vil råde Fellesrådet til å fatte slikt vedtak: 

 

Saken legges fram uten innstilling.  

 

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 11. juni 2015. 

 

 

 

Grethe Rundhaug 

kirkeverge 
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