
DEN NORSKE KIRKE       
 Vedlegg 11 
Våler kirkelige fellesråd 

 

 
Kirkekontoret 

2436 VÅLER I SOLØR 

Tlf: 62424095 

Faks: 62424071 
Våler 02.11.2012 

 

Møtebok Våler kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 02.11.2012 

Møtetid: 16.00 -17.00 

Møtested:Kirkekontoret 

 

 

Tilstede: 
Eva Olastuen, Åse Lonkemoen Hansen, Kjell Konterud, Ola Nystuen, Bjørg Bråten,  Sevat Lappegard  

Torunn Syversen meldt forfall 

 

 

Sak 35 / 12      Behandling av formannskapets flertallsvedtak,  

vedtatt i formannskapet den 29.10.-12  

 

Saken gjelder  finansieringplan til dekning av følgende temaer : grunnarbeider/ 

 fundamentering, byggesåle, infrastruktur og bygg med inntil 22 millioner i kostnader til 

 Våler kommune 

Med 3 mot 2 stemmer ble saken sendt tilbake til fellesrådet for ny vurdering. 

 

 

Fellesrådets vedtak i dag ettersendes som supplerende vedlegg nr.11 som legges ved saken til 

kommunestyret. 
 

 

Vedtak  

1.   Saken om finansiering av ny kirke (Sak 27/12) som Fellesrådet har sendt til Våler kommune 

16.10.12, skal behandles av kommunestyret. Fellesrådet forutsetter at formannskapets flertall er 

innforstått med dette, og Fellesrådet forventer at saken snarlig fremmes for kommunestyret. 

Ut fra dette forstår Fellesrådet formannskapets vedtak slik at formannskapet ber om mer 

saksopplysning før saken fremmes for kommunestyret. 

  

2.   Ut fra de forpliktelser Fellesrådet har ved kontrakt om arkitektkonkurranse, juryens avgjørelse og 

Våler menighetsråds vedtak om å videreføre vinnerutkastet i et forprosjekt har Fellesrådet 

utarbeidet forprosjekt og finansieringsplan. Fellesrådet har ikke lovlig adgang til innen gjeldende 

regelverk å arbeide med alternative forslag. Fellesrådet har fremmet ett forslag. Det er utarbeidet 

finansieringsplan til dette ene forslaget. Det er finansiering av dette forslaget kommunestyret må ta 

stilling til. 

  

3.   Formannskapets flertall har i protokolltilførsel særlig pekt på de økonomiske utfordringer ved 

kirkesaken. Fellesrådet vil minne om at det fra kompetent faglig hold er konkludert med at 

kirkeprosjektets totalkostnad er tilnærmet den samme enten det bygges på ny eller på gammel tomt.  

I et samarbeid mellom kommune, fellesråd og bygdegruppe ble arkitektkontoret Narud Stokke Wiig 

engasjert til å se på mulighetene for å bygge på gammel tomt. Undersøkelsen finnes i kommunens 



arkiv. Konklusjonen datert 31.05.11 sier: Med «hensyn til rene byggekostnader» og «med bakgrunn 

i erfaringstall fra tilsvarende prosjekter,» «er det fornuftig å anta» «at begge vil ha tilnærmet like 

kostnadsrammer.» Om tomt sier de: «Branntomten vil trolig være gjenstand for arkeologiske 

undersøkelser» og «det må påregnes ekstra kostander i forbindelse med utfordrende riggforhold.» 

  

Fellesrådet viser til utredningen fra Narud Stokke Wiig om at et alternativ på gammel tomt 

kostnadsmessig kommer likt ut med ny tomt. Byggekostnader er tilnærmet like. Gammel tomt får 

noe større utgifter til rigg og tomtearbeid. Ny tomt får noe større utgifter til infrastruktur til ny tomt. 

Det synes å gi tilnærmet samme totalkostnad. 

  

Det kan legges til at i det alternativet som er oversendt, er det regnet inn betydelig dugnadsinnsats 

med klargjøring av ny tomt (rydding, graving og transport av masse). 

Denne dugnadsinnsatsen lar seg ikke realisere på gammel tomt på grunn av «utfordrende 

riggforhold».   

 

Fellesrådet opprettholder søknaden til Våler kommune med dekning av kostnader med 

inntil 22 millioner kroner.  

 

Vedtatt med 5 mot 1 stemme. 

 

Kommunens representant i Fellesrådet kom med protokolltilførsel: 

Beklager at Fellesrådet ikke tar flertallsvedtaket fra Formannskapet på alvor, og at ikke Fellesrådet 

har gått dypere inn i behandlingen av forprosjektet. 

 

 
Eva Olastuen (sign)       Marit H. Kilen  (sign) 

Leder         kirkeverge 

 

 

        

 

 
 

    


