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Søknad fra Gran kirkelige fellesråd om økonomisk tilleggsbevilgning til
brannsikringstiltak i fem av våre kirker.

I november  2019  hadde Gran kirkelige fellesråd årskontroll av brarmvarslingsanleggene i våre
kirker. Årskontrollen ble utført av Norsk Brannvern AS. Konklusjonen var at
brannvarslingsanleggene  i  fem av våre kirker er gamle og må skiftes ut. Vi ble bedt om å legge
en plan for utskifting av anleggene. Kirkene det gjelder er: Moen, Tingelstad, Ål, Sørum og
Maria.

Før sommeren fikk vi en mulighet til å søke om midler til brannsikring av våre kirker gjennom et
samarbeid mellom KNIF Trygghet forsikring AS og KA  Arbeidsgiverorganisasjonen. Støtten
skulle gis med 50  %  av totalkostnaden for sikringstiltaket, men begrenset oppad til
kr.  50 000,- pr. kirke.

Gran kirkelige fellesråd var svært glade for denne muligheten og vedtok å søke om støtte til å
skifte brannvarslingsanleggene i de fem kirkene hvor vi hadde et pålegg om utskifting.
Vi har nå fått beskjed om at våre kirker har fått innvilget støtte.

Fellesrådet har fattet følgende vedtak etter at tildelingen ble kjent:

SAK NR. 28/20 INNVILGET STØTTE FRA KNIF FORSIKRING TIL BRANNSIKRING
1  FEM AV VÅRE KIRKER
Vår søknad om økonomisk støtte fra KNIF til brannsikring i fem av våre kirker er
innvilget. Vi har fått økonomisk støtte til å skifte ut brannvarslingsanleggene i følgende
kirker: Moen, Tingelstad, Ål, Sørum og Maria. Støtten gis med 50% av totalkostnaden og
er begrenset oppad til kr. 50  000,- pr. kirke.
Det er innhentet tilbud på utskifting av brannalarmanleggene fra 2 leverandører.
Tilbudene ble kort presentert i møtet.
Fellesrådets drøftet hvordan vår andel av totalkostnaden, totalt ca. kr. 100  000,-, skal

dekkes inn.

Vedtak:
Fellesrådet er glad for tildelingen og ser dette som en god mulighet til å få gjort
brannsikringstiltak som vi allerede har et pålegg om å gjøre.
Kirkevergen gis fullmakt til å inngå avtale med leverandør.
Kirkevergen bes om å ta et initiativ overfor kommunen for å be om en tilleggsbevilgning
for å dekke vår 50% andel av kostnaden.
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Tilbudene vi har mottatt fra leverandør viser  at  vi er innenfor maks. beløpet pr. kirke, og

totalkostnaden for utskiftingen i de fem kirkene vil beløpe seg til  totalt  kr. 300 000,- ekskl.mva.

Gran kirkelige fellesråd ber med dette Gran kommune om en tilleggsbevilgning på kr. 150 000,-,

for at vi kan få mulighet til åbidra med vår andel på 50 % av totalkostnaden.
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