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Møteprotokoll for styremøte nr 5. 

Møtt fra styret i VBR IKS: 

Jostein Aanestad, Erlend Haaverstad, Per Einar Tveit, Geir Kompen, Marit Øvstebø, Bjørg Dokken 

Møtt fra administrasjonen i VBR IKS: 

Laila Lien Østgård, Vidar Nilssen, Jan Arnstein Rustøe, Ole Martin Alfstad 

 

Tirsdag 27.08.2019 

Møtested: Valdres Næringshage, mtr. Stølen 

 Møtetid:  kl 08.30 – 11.30    

 

Saker til behandling 

17/19 Godkjenning av referat siste møte 

18/19    Økonomi – Selvkostregnskap 

19/19    Budsjett 2020 – drøfting 

 Orientering drift, nye tiltak 2020 v/avd.leder beredskap Jan Arnstein Rustøe 

 Nye stillinger ihht. Forebyggende- og Beredskapsanalysene av 2018 

 Rehabilitering brannstasjoner 

20/19    Brannstasjonstomt Bagn 

21/19 Eventuelt/orientering 

 

17/19 Godkjenning av referat siste møte 

Daglig leders innstilling: Referatet godkjennes. 

Møtebehandling: 

Ingen innkomne innspill til referatet. 

Vedtak: Referat ble enstemmig godkjent 
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18/19   Økonomi - selvkostregnskap 

Daglig leders innstilling:  

Styret vedtar regler for fritak fra feie/tilsynsgebyr og tar selvkost – og perioderegnskap drift og 

investering pr. 31. juli 2019 til etteretning 

Møtebehandling:  

Administrasjonen gjennomgikk  periodisert regnskap pr. 31.juli 2019 samt vurdering av kostnader 

knyttet til fordeling internt, herunder selvkostregnskapet.  

Det ble lagt frem forslag til regler for håndtering av gebyr ved søknad om fritak for feie- og 

tilsynsgebyr til felles drøfting i møtet. 

Vedtak:  

I. Styret tar perioderegnskap drift- og investering pr. 31. juli 2019 til etteretning.  

II. Styret ber administrasjonen om å utarbeide sak til neste styremøte som omfatter vurdering 

av fordelingsnøkler for tallfestede felleskostnader i selskapet. 

III. Styret vedtar følgende regler for fritak fra feie- og tilsynsgebyr: 

Bestemmelser om fritak fra feie- og tilsynsgebyr 

Søknad om fritak for feie – og tilsynsgebyr har en saksbehandlingstid på inntil 3 uker fra søknad er 
innkommet til VBR IKS. 

Betingelser for innvilget søknad om fritak feie- og tilsynsgebyr: 

1. Det er ingen ildsteder/peiser tilknyttet skorsteinen/pipeløpet. 
2. Skorsteinen/pipeløpet er plombert på pipetoppen. (En plombering av pipetoppen med en helle eller 

lignende vil bli godkjent.) 
3. Ildstedet er frakoblet pipeløpet og røykhullet murt igjen. 
4. Fritidsbolig/Bolig står tomt.  

 
• Gebyrfritaket gjelder fra den dato søknad godkjennes. 
• Kostnader i forbindelse med frakopling ildsted, igjen-muring av skorstein etc. dekkes av 

eier/rekvirent. 
• At bygningen midlertidig er ubebodd som følge av salg, oppussing o.l., ikke gir grunnlag for fritak 

for feie- og tilsynsgebyr 
• Dersom det er flere bygninger på eiendommen hvor det ønskes fritak, må det søkes for hvert 

enkelt bygg. 
• Dersom feiertjenesten oppdager brudd på angitte betingelser, kan det bli aktuelt å etterberegne 

feie- og tilsynsgebyr. 
• Tas fyringsanlegget i bruk, er det eiers ansvar å gi melding til Valdres brann- og redningstjeneste 

IKS  v/feiertjenesten. 
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Hjemmelsgrunnlag for innkreving av feie- og tilsynsgebyr finnes i Lov om vern mot brann, eksplosjon 

og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver § 9 første ledd og § 28 annet ledd, 

samt i Forskrift om brannforebygging § 17 siste ledd. 

Enstemmig vedtatt. 

19/19 Budsjett - drøfting 

Daglig leders innstilling: Styret ber administrasjonen arbeide videre med fremlagte nye tiltak for 2020 

og legge frem dette i budsjettforslag til neste styremøte. 

Møtebehandling: 

Administrasjonen orienterer om planlagte nye tiltak drift i 2020. 

Vedtak: 

Styret ber administrasjonen arbeide videre med fremlagte nye tiltak for 2020 og legge frem dette i 

budsjettforslag til neste styremøte. 

Enstemmig vedtatt. (ansattrepresentant Geir Kompen forlot møtet før dette vedtak) 

20/19   Brannstasjonstomt Bagn 

Møtebehandling: Styreleder og daglig leder orienterte om status i prosess med anskaffelse av 

brannstasjonstomt i Bagn. Det foreligger nå to aktuelle tomter omforent med Sør-Aurdal kommune 

med anslagsvise tomtekostnader. 

Vedtak: 

Styret ber administrasjonen gå videre i forhandlinger om erverv av fremlagte forslag til 

brannstasjonstomt i Bagn med grunnlag i helhetlig vurdering knyttet til tomtekostnader og øvrige 

fordeler og ulemper. 

Enstemmig vedtatt. (ansattrepresentant Geir Kompen forlot møtet før dette vedtak) 

21/19  Eventuelt/orientering 

 Dokumenter for registrering av styreendringer i Enhetsregisteret ble signert. 

 Revidert styreinstruks (navneendring, fra Valdres brannvesen (sus) til Valdres brann- og 

redningstjeneste IKS) ble signert av hele styret. 

 

Referent 
Laila Lien Østgård 
Daglig leder 
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