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HÅKONSHALLEN BØVERBRU - ØKT STØTTE TIL BRANNSIKRING  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Vestre Toten kommune bevilger ytterligere 150.000 kroner til brannsikring av 
Håkonshallen, dvs at samlet kommunalt tilskudd utgjør 525.000 kroner. Tilskuddet 
dekkes av disposisjonsfondet.  
 
 
 
Utrykte vedlegg: 
 
Kommunedirektøren viser til tidligere behandling av saken i kommunestyret: 

- Sak 5/19 i møte 31. januar 2019 
- Sak 83/19 i møte 26. september 2019 

 
 
 
Fakta: 
 
I sak 83/19 i kommunestyrets møte 26. september 2019 ble det fattet slikt vedtak: 
 

«Vestre Toten kommune bevilger samlet 375.000 kroner til brannsikring av 
Håkonshallen. Tilskuddet dekkes av disposisjonsfondet».  

 
Vedtaket var fattet med bakgrunn i følgende saksutredning fra rådmannen: 
 

«Fakta:  
 
Søknad fra Bøverbru Vel om brannsikring av Håkonshallen har tidligere blitt 
behandlet i formannskapet og kommunestyret. Kommunestyret vedtok i møte 
31.01.2019, sak 5/2019 følgende: 
 
«Vestre Toten kommune bevilger 100.000 kroner i tilskudd til Bøverbru Vel for 
brannsikringstiltak ved Håkonshallen. Tilskuddet er betinget av at 
investeringstiltaket blir fullfinansiert. Tilskuddet dekkes av disposisjonsfondet». 
 
Som en del av fullfinansieringen skulle Bøverbru Vel – med bistand fra 
kommunen - søke fylkeskommunen om tilskudd fra ordningen «Tilskudd til 
lokale kulturbygg i Oppland». Søknad om tilskudd ble sendt 25. mars 2019. I 
søknad har brannsikringen en totalkostnad på kr. 548.000,- og det ble søkt om 
tilskudd på kr. 182.000,- (1/3 av totalkostnad).  
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Så langt har Bøverbru vel sikret følgende finansering:  
- Totens Sparebank  100.000 kr 
- UNI-stiftesen                50.000 kr 
- Minnefond                    50.000 kr 
- Vestre Toten kommune 100.000 kr 
- Sum    300.000 kr 

 
Det gjenstår dermed å finansiere 248.000 kroner. Dette er basert på to år 
gamle kostnadsanslag, så reelt mangler noe mer enn dette.  
 
 
Vurdering: 
 
Bøverbru Vel fikk avslag på søknad om kulturbyggmidler til Håkonshallen, jfr. 
brev datert 12. august fra Oppland fylkeskommune. Med bakgrunn i avslag på 
søknaden, mangler velforeningen reelt 250 – 300.000 kroner for å få 
fullfinansiert brannsikringstiltakene.  
Det er usikkert om velforeningen makter å skaffe mer ekstern finansiering enn 
de 200.000 kroner som allerede er innvilget.  
Vestre Toten kommune har allerede bevilget 100.000 kroner. Ny henvendelse 
fra Bøverbru vel omhandler i realiteten bistand fra Vestre Toten kommune til å 
fullfinansiere investeringstiltaket.  
 
Etter en samlet vurdering basert på den situasjon Bøverbru vel står oppi, 
samfunnsnytten og de politiske signalene som tidligere er gitt, vil rådmannen 
anbefale å bevilge ytterligere 275.000 kroner til tiltaket.  

 
Kommunen mottok før påske en ny henvendelse fra Bøverbru vel med slik ordlyd / 
søknadsformulering: 
 
«Vi henviser til tidligere korrespondanse i saken. Arbeidet med ferdigstillelse går 
videre. Det har blitt en del ekstra uforutsette arbeider under vegs, ikke minst når det 
gjelder flytting av branntrapp til baksiden av bygget. Hele prosjektet vil bli ferdig i 
slutten av april. Kostnadene er som tidligere antydet økt med ca 150.000 kroner. Vi 
håper inderlig vi kan få en ordning med midler fra VTk, enten kontant eller som et lån 
og at dette kan avgjøres ganske raskt».  
 
 
Vurdering: 
 
Det er litt uheldig at slike saker kommer i flere omganger. Samtidig har 
kommunedirektøren forståelse for at denne type prosjekt er vanskelig både kalkulere 
godt nok og finansiere på en enkel måte. Både kommunedirektøren og 
kommunestyret har hatt en positiv holdning til å finne løsning på de finansielle 
utfordringene til Bøverbru vel knyttet til brannsikring av Håkonshallen. 
Kommunedirektøren vil derfor foreslå at kommunen også denne gang bidrar til å 
finne en løsning.  
 
Bøverbru vel ber om finansiell støtte enten i form av lån, tilskudd. I tidligere 
behandlingsrunder har kommunen gitt direkte tilskudd. Hvorvidt det nå skal gis lån 
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eller tilskudd, er en vurdering som kommunestyret selv må gjøre. Tilskudd er 
naturligvis mest gunstig for velforeningen, mens lån er gunstig sett fra kommunens 
side.  
 
Ut fra en samlet vurdering hvor det vektlegges hva kommunestyret så langt har 
vedtatt og den realitet at det er driftsmessig krevende for velforeningen å dekke 
løpende drift og vedlikehold av Håkonshallen, vil kommunedirektøren foreslå at 
kommunestyret bidrar med tilskudd.  
Dersom kommunestyret lander ned på å gi den finansielle støtten som lån, vil 
kommunedirektøren foreslå at det gis som et rentefritt lån med nedbetaling over 
maksimalt 10 år. 
Begge alternativene krever at støtten finansieres av kommunens disposisjonsfond. 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør  
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