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Gran kirkelige fellesråd - søknad om tilleggsbevilgning til 
brannsikring av fem kirker 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret innvilger ikke søknaden om tilleggsbevilgning fra Gran kirkelige fellesråd til 
brannsikring av 5 kirker. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad fra Gran kirkelige fellesråd om tilleggsbevilgning Ja 
  
 
 

Oppsummering 
Gran kirkelige fellesråd har sendt søknad om kr 150 000 i økt tilskudd til egenandel ved 
brannsikring av 5 kirker; Moen, Tingelstad, Ål, Sørum og Maria etter årskontroll av 
brannvarslingsanleggene i november 2019. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune mottok i oktober 2020 søknad om tilleggsbevilgning fra Gran kirkelig fellesråd til 
brannsikring av 5 kirker.  Søknaden ble ikke fanget opp i budsjettarbeidet og legges fram som egen 
sak nå.                                                                                                                                                                                
I november 2019 utførte Norsk Brannvern AS en årskontroll av brannvarslingsanleggene kirkene. 
Konklusjonen var at brannvarslingsanleggene i kirkene; Moen, Tingelstad, Ål, Sørum og Maria er 
gamle og må skiftes ut. Det ble søkt om midler til brannsikring av kirker gjennom et samarbeid 
mellom KNIF Trygghet forsikring AS og Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon. Støtten skulle gis med 50% 
av totalkostnaden for sikringstiltaket, begrenset oppad til kr 50 000 pr. kirke. Gran kirkelige Fellesråd 
fikk innvilget støtte til kirkene Moen, Tingelstad, Ål, Sørum og Maria begrenset oppad til kr 50 000.      
I sak 28/20 vedtok Fellesrådet å gi Kirkevergen fullmakt til å inngå avtale med leverandør og søke om 
tilleggsbevilgning fra Gran kommune.  Tilbud fra leverandør er innenfor maksbeløp kr 50 000 pr kirke 
og totalkostnader for utskiftingen i de fem kirkene er kr 300 000 eks mva. Gran kirkelige fellesråd ber 
om en tilleggsbevilgning på kr 150 000.                    
 

Saksgang Møtedato 
Formannskapet            
Kommunestyret            
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Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om tros- og livssynssamfunn trossamfunnsloven (01.01.2021), Kommuneloven og 
budsjettforskrift. 
 
Eksisterende planer 
Budsjett og økonomiplan 2021-2024 
 
Gjeldende vedtak 
Budsjett og økonomiplan 2021-2024 
 
Økonomi 
Ingen 
 
Bemanning 
Ingen 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Gran kirkelige fellesråd søker om tilleggsbevilgning til brannsikringstiltak i 5 kirker på til sammen kr 
150 000. Ut fra beløpets størrelse og utgift pr kirke vil dette være et tilskudd som må gis over 
driftsbudsjettet. 
Rådmannen anbefaler at det ikke gis tilleggsbevilgning og at utgiftene må dekkes innenfor Gran 
kirkelige fellesråds budsjettramme for 2021. 
 
Alternativ innstilling: 
Kommunestyret vedtar å øke bevilgningen til Gran kirkelige fellesråd i 2021 med kr 150 000 
(alternativt deler av beløpet). Bevilgningen finansieres med bruk av disposisjonsfond. Rådmannen gis 
fullmakt til å innarbeidet vedtatt sum i detaljbudsjettet for 2021. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen 
 

 
Dato: 14. januar 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


