
       Valdres brann- og redningstjeneste IKS 
 
 
Møteprotokoll styremøte nr 2. 

- Styret for Valdres Brann- og redningstjeneste IKS 

- Øivind Langseth, Reidar Thune, Bjørg Dokken, Marit Øvstebø, Per Einar Tvedt, Geir 

Kompen 

-     Administrasjonen v/Daglig leder Laila Lien Østgård 

Torsdag 04.04.2019 

Møtested: Oppmøte Bagn Brannstasjon, Fossvangbakkin 8, 2930 Bagn kl. 09.00 

Agenda i forkant av møte på Tingvoll, kommunestyresal; 

- gjennomgang av dagens brannstasjon i Bagn og krav i forhold til tunellberedskap mm. 

- befaring ny brannstasjonstomt.  

Møtetid:  kl 09.00-11.30 

Lunsj: Tingvoll kantine 

 

Saker til behandling 

06/19 Godkjenning av referat siste møte 

07/19    Brannstasjonstomt Bagn 

08/19 Om helseoppdrag og ressursutnyttelse 

09/19    Eventuelt/orientering 

 

06/19 Godkjenning av referat siste møte 

Daglig leders innstilling: 

Referatet godkjennes. 

Møtebehandling: 

Daglig leder gjennomgikk innspill til referatet. Geir Kompen bad om protokolltilførsel knyttet til sak 

02/19. 

Vedtak: Referat enstemmig godkjent 
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07/19    Brannstasjonstomt Bagn 

Status i prosess for etablering av ny brannstasjon i Bagn. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 

er sendt Sør-Aurdal kommune v/Byggteknikk Valdres  27. mars. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etteretning, og avventer behandling av søknaden i 

formannskapet. Enstemmig. 

 

08/19  Om helseoppdrag og ressursutnyttelse 

Det er utarbeidet to notat av daglig leder som søker å redegjøre for- og svare ut innhold i 

henstillingene under sak 06/19 i Representantskapsmøte av 19.2.19. Notatene ble oversendt 

eierkommunene v/ordfører og rådmenn 13.3.19. i samråd med styreleder. 

Vedtak: Styret tar notatene til etteretning. Enstemmig. 

09/19 Orientering/Eventuelt 

- forholdet til avtaler med øvrige nødetater jf. sak 52/18 og  dialog med formannskap Etnedal 

kommune v/daglig leder 

Daglig leder refererte til signaler fra DSB, Helse- og Politidirektoratet gitt under 

Brannvesenkonferansen 2019  vedrørende helse- og politioppgaver utført av brann- og 

redningstjenesten. Denne utviklingen vil fagdirektoratene styre, men rammene er enda ikke satt. 

Samarbeidsavtaler inkludert kostnadsfordeling med helse/politi anses derfor å være lite aktuelt til 

dette er avklart sentralt. 

Daglig leder var i møte med formannskapet i Etnedal 14. mars for oppfølging av KS-sak 94/18. 

Hovedpunktene i dette møtet er skriftliggjort av undertegnede og sendt ordfører og rådmann i 

Etendal 28. mars. 

 
 
Laila Lien Østgård 
Daglig leder 
 

 

 

 


