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Informasjons – og veiledningsplikt i forbindelse med bygging av ny kirke i Våler 

 

Får publikum god informasjon? Hvilken veiledning gis til den enkelte? Svarene på disse 

spørsmålene er med å legge grunnlaget for innbyggernes tillit til Våler kirkelige fellesråd. 
 
Et forvaltningsorgan har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt i henhold 
til forvaltningsloven § 11, og omfanget av denne plikten må tilpasses den enkelte 
forvaltningsorgans situasjon og kapasitet til å påta seg slik virksomhet. Fellesråd forholder 
seg til både forvaltningsloven og offentleglovens bestemmelser. 

  
Denne plikten har forvaltningsorganet både overfor allmennheten og de som er parter i en 
forvaltningssak. Formålet med denne veiledningsplikten er at parter og andre skal kunne 
ivareta sine interesser i bestemte saker på best mulig måte. Plikten gjelder ikke bare for 
saker som kan munne ut i et enkeltvedtak eller en forskrift, men gjelder også for organets 
forretnings- eller servicevirksomhet. 

  
Når det gjelder den alminnelig veiledningsplikten i henhold til forvaltningsloven § 11, og 
omfanget av denne plikten må det tilpasses den enkelte forvaltningsorgans situasjon og 
kapasitet til å påta seg slik virksomhet. For Fellesrådet og  Våler kirkekontor har  ikke 
kapasitet til å besvare alle henvendelser som kommer inn i forbindelse med bygging av 
Våler nye kirke. Det har kommet inn mange  forespørsler fra enkeltpersoner og politisk 
parti. Det sier seg selv at alle disse forespørslene er umulig å ta stilling til, å kunne 
besvare på en god måte, ut ifra det store omfanget og de ressursene Fellesrådet og 
kirkekontoret rår over. 

  
Det følger ikke av forvaltningsloven § 11 at forvaltningen har en alminnelig plikt til å drive 
opplysning til media.  Hva informasjonen skal bestå i, hvor omfattende den skal være og 
hvordan den skal skje, avgjør Fellesrådet selv ut fra lokale behov og tilgjengelige 
ressurser. 
  

Våler kirkelige fellesråd ivaretar sin veiledningsplikt overfor parter og andre interesserte på 
flere ulike måter. Våler kirkelige fellesråd har lagt til grunn at nettsidene skal være 
Fellesrådets viktigste informasjonskanal når det gjelder byggeprosjektet. I disse dager får 
byggeprosjektet egen nettside slik at publikum kan følge med der. Fra før er det montert 
kamera på kapellet som tar bilde hver fjerde time som legges ut på hjemmesiden: 
vålerkirken.no 

All informasjon som er av allmenn interesse fra byggeprosessen /menighetslivet samt alle 
møteinnkallinger og møtereferat fra Menighetsråd og Fellesråd blir lagt ut på 
hjemmesiden: vålerkirken.no. Våler menighetsblad gir også god informasjon om ting som 
rører seg i menighetslivet. Det har vært mange artikler i lokale aviser som også har fulgt 
byggeprosessen tett i snart fem år.  
Det er vedtatt at leder i byggekomiteen møter og informerer Fellesrådet i fellesrådsmøtene 
fremover. Kommunestyret hadde besøk av representant fra Byggekomiteen på sist møte 
der kommunestyret ble informert om fremdriften og prosjektplanen for prosjektet. 

  
Kirkevegen mener at de ulike måtene som påpekes her ivaretar veiledningsplikten overfor 
interessenter og dekker behovet for informasjon som er av allmenn interesse. 
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