
 

 

Våler kommune 

 
 

Møtebok 
for 

Styringsgruppe skole og aktivitetshus 
 
 
Møtedato: 12.02.2020 
Møtested: Møterom Kantine 
Møtetid: 08.30 - 10.00 
 
Trond Lillebekk deltok i møtet. 
 
Diskusjon rundt spørsmålet om Espen Svenneby var inhabil. 
Styregruppa erklærte Svenneby inhabil. 
 
Espen Svenneby ble ikke innkalt til møtet, det ble innkalt vara for han. 
Styregruppa påpekte at det er organet selv som skal avgjøre dette og at Espen Svenneby 
derfor burde vært innkalt. 
 
 

 
 
 
Møtedeltakere 

Bjørn Thomas Berget 

Kjell Konterud 
Lise Berger Svenkerud 

Gunn Marit Lindmoen 
Hans Robert Morønning 

Ivar Arnesen 
Ola Cato Lie 

 
Forfall meldt fra følgende medlemmer 

Espen Svenneby 
May-Liss Sæterdalen 

 
Følgende varamedlemmer møtte 

Ingrid Gundersen 
Elin Østeberg 

 
 
 
 
 
 

  



Saksliste 
Saksnr Arkivsak Tittel 

005/20 19/1318 Valg av gips eller spon til innvendige vegger på skolebygget 

 

 
  



 

 

Våler kommune 

 

Saksbehandler Arkivsak 

Eyvind Alnæs 19/1318 

 
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

005/20 
 

Styringsgruppe skole og aktivitetshus PS 12.02.2020 

 

Valg av gips eller spon til innvendige vegger på skolebygget 
 
 

Styringsgruppe skole og aktivitetshus - 005/20 
 
SSA - behandling: 
Det er kommet en endring i saken, Forrestia vil foreta en lydtest av sine sponplater til uka. 
Møter sponplatene kravet til lyd betyr det at man slipper å bruke doble plater for å matche 
kravet og prisen kan konkurrere med pris på gipsplater. 
 
Forutsetning for å gjøre et valg av sponplater: 
- Føring på å bruke tre 
- Benytte lokal leverandør 
- Pris 
- Krav til lyd og brann 
 
Hvis sponplatene ikke matcher lydtestkravet, må man benytte doble plater og prisen vil 
medføre en betydelig prisøkning. 
 
Klarer sponplatene kravet informerer vi styregruppa pr mail og vi går for sponplater. 
 
Hvis ikke sendes saken til et ekstraordinært kommunestyremøte som tar en avgjørelse i 
saken. 
 
SSA - vedtak: 

1. Dersom enkle sponplater overholder krav vedrørende lyd og brannsikkerhet, og er 
prismessig konkurransedyktig foretrekkes dette. 

2. Dersom det må benyttes doble sponplater for å overholde krav vedrørende brann og 
lyd, fremmes saken for kommunestyret. 

 

 
Kommunedirektørens innstilling: 
Av kostnadsmessige årsaker benyttes gips til innvendige vegger i skolebygget. 

 
 

Sammendrag: 

Saken gjelder hvorvidt man skal bruke gips eller lokalt produserte sponplater i de 
innvendige veggene i skolebygget. 

 
Saksopplysninger: 
En stor leveranse gjelder innvendige vegger til skolebygget. Her er det særskilte krav til 



støydemping og brannsikkerhet. Med sponplater må man for å overholde disse kravene 
benytte doble plater. Dette medfører ekstra kostnader vedrørende merarbeid og materialbruk 
m.m. Som vedlagte beregning fra entreprenør Martin M. Bakken viser, vil dette alternativet 
medføre en økning av den avtalte målprisen mellom entreprenør og kommunen på ca. 1.1 
mill kr. 

 

Vurderinger:  
Investeringen til skole og aktivitetshus utfordrer kommunens økonomi i en periode hvor 
kommunen uansett må gjennom en omfattende omstilling for å få en levedyktig økonomi. 
Prosjektet har et stramt budsjett, hvor man fortrinnsvis må søke innsparinger fremfor 
kostnadsøkninger. Kommunedirektøren er av den oppfatning at man bør velge lokale 
leverandører hvor disse er konkurransedyktige. Dessverre ser ikke det ut å være tilfelle i 
denne saken, og det innstilles derfor på at man velger gips til innvendige vegger i 
skolebygget.  

 

Alternative handlemåte: 
Kommunestyret ønsker å benytte sponplater til innvendige vegger i skolebygget og 
tilleggsbevilger kr. 1.1. mill til dette formålet. Beløpet finansieres ved låneopptak. 

 
Vedlegg: 
Kopi av VSA - endring gips- spon 200206 
Veggoppbygninger 
Mail fra MMBakken 
 
 


