
DEN NORSKE KIRKE 

Våler kirkelige fellesråd 
 

 
Kirkekontoret 

2436 VÅLER I SOLØR 

Tlf: 62424095 

Faks: 62424071 

 

 

MØTE I KIRKELIG FELLESRÅD 
 

Møtedato: 06.02. 2013 

Møtetid: 16.15 – 17.00   18.00-18.30 

Møtested: sentralgården, møterommet 
 

 Møtebok Våler kirkelige fellesråd     

 

Tilstede: 

Eva Olastuen, Kjell Konterud, Torunn Syversen, Bjørg Bråten, Sevat Lappegard,  

Forfall Ola Nystuen. Innkalt Åse L. Hansen 

 

 
 

Sakliste 

 

Godkjenning av innkalling. 

Repr. Konterud, Bemerkning på at det ikke foreligger oppdatert brannregnskap til møtet i dag.  

Etterspør regnskap opp mot prosjektet. 

 

 

 

Sak 05  / 13      MANDAT  - BYGGEKOMITEEN 

 
Vedtak: Mandatet  ble diskutert, og Fellesrådet ønsker å se på det på neste møte. 

Endelig vedtak fattes i FR møte den 15.02-13 

 
Forslag til foreløpig mandat til byggekomiteen Våler- nye kirke 
 
Byggherre  
I prosjektet Våler – nye kirke er Våler kirkelige Fellesråd byggherre, oppdragsgiver og prosjekteier.  
 
Byggekomiteens oppgave/mandat 
Byggekomiteen er ansvarlig for å utøve byggherrens daglige oppgaver i prosjektet gjennom 
detaljprosjekteringen og i byggefasen. Byggekomiteen er oppdragsgivers organ for gjennomføring 
av prosjektet og for å ivareta at prosjektet får alle de tekniske, estetiske og praktiske egenskapene 
det skal, i henhold til bestilling og brukerhensyn.  
Byggekomiteen er ansvarlig for å koordinere alle brukergruppenes ønsker og krav og tilse at disse 
balanseres i forhold til hverandre innenfor økonomisk handlingsrom til et helhetlig beste for 
prosjektet. 
 
 



Oppgavene til byggekomiteen:  
 
o Ledelse av prosjektet 

o Vurderinger av tekniske og byggmessige forhold  

o Økonomivurdering innen vedtatt finansieringsplan  

o Fortløpende kontakt med prosjekteringsgruppe og byggeleder  

o Ansvar av underkomiteer ( koordinering av dugnadsarbeid, mens FR har ansvar med    
innsamling.) 
o Rapportering til byggherre 
 *  Rådføring med byggherre i uforutsette situasjoner og  innhenting av byggherres 
     bestemmelse i saker som endrer rammer eller forutsetninger   
 
Byggekomiteens skal føre oppdragsgiverens bestilling av byggverk fram til et nøkkelferdig bygg av 
optimal kvalitet.  
Byggekomiteen vil være ansvarlig for å sette alle vedtakene fra byggherren og byggekomiteen ut i 
live via instrukser til planleggere, byggeleder og entreprenør. 
Prosjekteringsgruppe, byggeleder og entreprenør forholder seg i det daglige til Byggekomiteen. 
Entreprenør, planleggere og byggeleder har ikke daglig dialog med andre deler av 
byggherreorganisasjonen uten ved særskilt innkalling. 
  
Prosjekteringsgruppens rolle opprettholdes som i tidligere fase, ledet av en PGL.  
 
Byggekomiteen konstituerer selv leder av byggekomiteen.  
 
Kirkevergen er med på møtene og skriver referat fra byggemøtene. Kirkevergen er kontakperson 
for media og informasjon i samråd med byggekomiteen og Kirkelig fellesråd. 
 

 
Sak 06 / 13 Godtgjøring / tapt arbeidsfortjeneste til leder av byggekomiteen 

 

Vedtak: Saken utsettes. 

 

 

 

 

 

 

 Torunn Syversen (sign) 

Leder         

 

Marit H. Kilen  (sign) 

kirkeverge 
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