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SØKNAD OM TILSKUDD TIL VANNTÅKEANLEGG FOLLEBU KIRKE  
 
Vedlegg:  

- Søknad fra Gausdal kirkelige fellesråd datert 13.03.2019 inkl. utsendt brev fra  
 Riksantikvaren om tilskuddsordningen.  

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

- Tilbud til Gausdal kirkelige fellesråd fra Thanem Brannsikring. 
 
SAMMENDRAG: 
Gausdal kirkelige fellesråd søker om et tilskudd på 500.000 kr til vanntåkeanlegg i 
Follebu kirke. Tilsvarende beløp blir søkt om fra Riksantikvarens tilskuddsordning for 
brannsikring av middelalderkirker. Det er i budsjettet for 2019 lagt inn 450.000 kr til 
brannsikring av kirker, og det er lagt inn 500.000 kr for årene 2020 og 2021 i 
økonomiplanen.  
 
Administrasjonen foreslår at søknaden innvilges og at det i budsjettet for 2020 legges 
inn en bevilgning på investeringstilskudd til kirkelig fellesråd på 500.000 kr, i tråd med 
gjeldende økonomiplan. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Riksantikvaren har en tilskuddsordning knyttet til brannsikring av middelalderkirker, og det ble 
25.02.2019 sendt ut informasjon til de aktuelle fellesråd om dette. Søknadsfristen er satt til 
30.04.2019. 
 
I Gausdal er det to middelalderkirker; Østre Gausdal kirke og Follebu kirke. 
 
I budsjettet for 2018 var det opprinnelig lagt inn midler til brannsikring av Aulstad kirke. 
Fellesrådet søkte da kommunen om å omdisponere bevilgningen i 2018 til brannsikring av 
middelalderkirkene i stedet. Kommunestyret godkjente den omsøkte omdisponeringen. 
Fellesrådet fikk i 2018 innvilget 450.000 kr til brannsikring av Østre Gausdal kirke fra 
Riksantikvaren (brev av 07.09.2018). Arbeidet utføres i 2019, Riksantikvaren har stilt som 
krav at tilskuddet må brukes innen 01.11.2019. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Dersom kommunestyret slutter seg til søknad om kommunalt tilskudd på 500.000 kr til 
vanntåke anlegg i Follebu kirke, vil fellesrådet søke Riksantikvaren om tilskudd på 500.000 kr. 
Det er selvsagt ingen garanti for at fellesrådets søknad til Riksantikvaren imøtekommes.  
 
I 2019 har kommunen lagt inn et investeringstilskudd til fellesrådet på 450.000 kr, og i 
økonomiplanen ligger det 500.000 for hvert av årene 2020 og 2021. I strategiplanen er midlene 
øremerket brannsikring av kirkene.  
 
I 2019 har fellesrådet satt i gang arbeid med brannsikring av Svatsum kirke, og det vil også bli 
etablert vanntåkeanlegg i Østre Gausdal kirke. Disse to tiltakene finansieres av avsatte 
bevilgninger i 2018 og 2019. Søknad om midler til Follebu kirke må kommunen ta stilling til i 
2019, men arbeidet vil ikke bli utført før 2020. Dette fordi det er saksbehandlingstid og 
godkjenningsprosedyrer knyttet til investeringer i vernede bygg.  
 
I budsjett/økonomiplan er følgende investeringstilskudd til kirkebygg lagt inn: 
 

År Beløp Fra tidl. 
År Investeringstiltak: 

2018 550.000  450.000 omdisponert til vanntåkeanlegg Østre 
Gausdal kirke.  

2019 450.000 100.000 Investeringstiltak merket vanntåkeanlegg kirker samt 
100’ kr fra bevilgning 2018.  

2020 500.000  I økonomiplanen 2019-2022. Merket vanntåkeanlegg 
kirker. 

2021 500.000  I økonomiplanen 2019-2022. Merket vanntåkeanlegg 
kirker. 

 
VURDERING: 
Ettersom det ligger finansiering på 450.000 kr i investeringstilskudd til fellesrådet i budsjettet 
for 2019, og forutsetninger om årlige investeringstilskudd på 500.000 kr for hvert av årene 
2021 og 2021 i økonomiplanen, er finansieringen på omsøkt tilskudd på plass. Det foreslås 
derfor å innfri fellesrådets søknad om tilskudd til vanntåkeanlegg på 500.000 kr. Tiltaket må 
legges inn i investeringsbudsjettet for 2020. 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
1.Gausdal kommune yter tilskudd til vanntåkeanlegg i Follebu kirke med 500.000 kr.  
 
2. Investeringstilskuddet legges inn i kommunens budsjett for 2020, jamfør forutsetningene i 
strategiplanen for 2019-2022. 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 21/19 den 09.04.2019. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Innstilling: 
 
1.Gausdal kommune yter tilskudd til vanntåkeanlegg i Follebu kirke med 500.000 kr.  
 
2. Investeringstilskuddet legges inn i kommunens budsjett for 2020, jamfør forutsetningene i 
strategiplanen for 2019-2022. 
 
 


