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Styremøte nr. 6 

Valdres brann- og redningstjeneste IKS 
 

Innkalling til: 

 Styret for Valdres Brann- og redningstjeneste IKS 

 Administrasjonen v/daglig leder, avdelingsledere og økonomisjef (ØSK) 

Sted: Valdres Næringshage Fagernes, mtr. Stølen                                          Møtedato: 25.09.19.                         Tid: 08.30-13.30 

 

SAKSLISTE 
1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER 

RO. Saksnr. 

21/19 Orientering om driften 

 Vedlegg 1 Mislighold av frist for leveranse 

 Vedlegg 2 HMS 01 HMS mål 220719 

 Vedlegg 3 HMS 03 Prosedyre RUH og avvik 

22/19 Delegering av myndighet 

23/19 Endring brukerbetaling til 110 sentralen Innlandet 

 Vedlegg 4 Alarmsentral Brann Innlandet 

24/19 Regnskapsavregning 2018, rest oppstartstilskudd NAK 

 Vedlegg 5 Følgebrev avregning NAK 

 Vedlegg 6 Dokumentasjon på avregning til NAK på innskutt kapital til VBRIKS 

 Vedlegg 7 Notat til styremøte i Valdres brann- og redningstjeneste IKS 

             

2. BESLUTNINGSSAKER 

Saksnr. 

25/19 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 6 den 25.09.19 

26/19 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 5 den 27.08.19 

27/19 Tertialrapport pr. august med detaljert selvkostregnskap. Endring i kostnadsfordeling. 

 Vedlegg 8. tertial 2019 - perioderegnskap 

 Vedlegg 9 kommentarer til perioderegnskap pr. 2 tertial 2019 

28/19 Brannstasjonstomt Bagn 

29/19 Saksliste og dato for representantskapsmøte 

30/19 Eventuelt  

 

1.                                     REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER 

 

RO.saksnr. 21/19 Orientering om driften 

 

KOMTEK forsinket. 

Implementering av KOMTEK for feiing/tilsyn er svært forsinket. Go-live for systemet var berammet i 

februar 2019 jf. avtale med levernadør (Norkart). Det gjenstår integrering med arkiv (Acos) med  

ferdigstillelse og ny Go-live dato 1.10.19.  IKTV som fremforhandler av avtalen har sendt ut påstand om 

mislighold av avtale. Konsekvens for VBR er utfordringer knyttet til oversikt over hytteenheter og utsending 

av informasjon til disse via det nye systemet (SMS) om kommende hyttefeiing og tilsyn som for første gang 

blir fakturert nå i 2019. VBR holder kommunene løpende orientert om situasjonen. 
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IK-HMS system 

Etter oppstart av VBR 1.1.2018 ble det forsøkt å samordne eksisterende brannvesens (fra 31.12.17) systemer 

inn i VBR, herunder Internkontroll og HMS-systemer. Med bakgrunn i variasjoner knyttet til HMS-arbeid 

og HMS-kultur ble det besluttet å bygge helt nye systemer for VBR. Det ble sett på ulike «ferdige» systemer 

i salg, men VBR landet på å bygge systemene selv for skreddersøm og eierskap til et system for en 

virksomhet i særstilling i et HMS-perspektiv. Systemskisser, overordnede- og kristiske dokumenter er 

forankret hos verneombud- og tillitsmannsgruppene samt i AMU. Systemene søkes ferdigstilt innen 

31.12.2019. Vedlegg 2 viser virksomhetens fastsatte HMS-mål og vedlegg 3 eksempel på prosedyre – her 

for rapportering av avvik og uønskede hendelser. 

 

RO.saksnr. 22/19 Delegering av myndighet 

 

I styremøte av 27.08.19 ble det stilt spørsmål knyttet til delegering av myndighet, herunder for feiing og 

tilsyn med tilhørende innkreving av gebyr. Delegering av myndighet etter brann- og eksplosjonsvernlovens 

§ 9 fremkommer av VBR IKS selskapsavtale som er behandlet og vedtatt i alle 5 eierkommuner: 

 

 
 

§ 9.Etablering og drift av brannvesen 

(…)To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. 

Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis til en annen 

kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som sikrer at all 

myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar. 

 

Hjemmelsgrunnlag for innkreving av feie- og tilsynsgebyr finnes i Forskrift om brannforebygging § 17 siste 

ledd og i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver § 9 første ledd og § 28 annet ledd : Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om 

gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg.  

 

Gebyrregulativ for feiing og tilsyn utarbeides av VBR IKS for behandling og vedtak i representantskapet 

hvert år, jamfør lovens bestemmelse om «kommunestyret selv». Kan-bestemmelsen om  «lokal forskrift» 

undersøkes nærmere. 

 

Veiledning til forskrift om brannforebygging - Gebyr-FAQ: Hvordan kommunen velger å kreve inn 

feiegebyret er opp til hver enkelt kommune. Kommunen velger altså selv om de vil ha "flat" pris eller gebyr 

som gjenspeiler tjenesten den som eier fyringsanlegget har mottatt. Samlet sett må innkrevingen av gebyr stå 

i forhold til utgiften det er å gjennomføre tilsyn og feiing, det såkalte selvkostprinsippet. Dersom brann- og 

redningsvesenets oppgaver øker, kan kommunen øke gebyrinntekten så lenge gebyret følger 

selvkostprinsippet, dvs. at det kun dekker feiing og tilsyn med fyringsanlegget. Økte gebyrinntekter kan da 

benyttes til å ansette mer personell. 
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RO.saksnr. 23/19 Endring brukerbetaling 110 sentralen Innlandet 

 

Alarmsentral Brann Innlandet (110 sentralen) finansieres av innlandskommunene via brukerbetaling pr. 

innbygger. Hamar er vertskommune for denne 110 sentralen. Med bakgrunn i meddelt økt bemanningsbehov 

varsler 110 sentralen økning av brukerbetalingen for kommunene fra 2020. Endringen betyr en økning av 

pris pr innbygger fra 47,50,- kr i 2019, til 65,00,- kr i 2020, deretter er prisøkning i henhold til 

samarbeidsavtalen. Videre er anskaffelse av nytt oppdragshåndteringsverktøy i prosess, dette besluttet av 

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB), som vil medføre en engangskostnad i 2020 på ca. 

10-11 kr. pr. innbygger. Dette kommer i tillegg til forannevnte endring i brukerbetalingen som betales 

direkte av kommuene. VBR sender ut infoskriv til eierkommunene om dette. 

 

RO.saksnr. 24/19 Regnskapsavregning 2018, rest oppstartstilskudd NAK 

 

Nord-Aurdal kommune har sendt VBR IKS forespørsler om «dokumentasjon på avregning av innskutt 

kapital fra Nord-Aurdal kommune til etableringen av Valdres Brannvesen IKS ihht selskapsavtale pr. 

10.03.2017.», første gang pr. e-post til daglig leder i februar 2019. Styreleder ville håndtere denne saken, og 

det ble meddelt daglig leder at det i møte med rådmann i NAK Kristian Damstuen ble slått fast at dette var 

en ikke-sak, og at det således ikke var behov for ytterligere dokumentasjon fra selskapet. Saken kommer 

imidlertid opp igjen nå via vedlagt brev av 13.08.19 fra økonomisjef i NAK Åge Sandsengen.  

 

15.august kom følgende e-post fra rådmann i NAK Kristian Damstuen: Styreleder i VBR IKS og 

undertegnede har i ettermiddag konkludert med at det kalles inn til et møte mellom partene hvor vi trekker 

endelig konklusjoner og avslutter denne saken. Møtet finner trolig ikke sted før etter av kommune- og 

fylkestingsvalget er gjennomført. Svar fra daglig leder: Takk for orientering. Da legges henvendelsen fra 

NAK av 13.8. om denne saken til side frem til dette møtet. 

 

I og med at denne saken har blitt håndtert utenom VBR sin administrasjon fra starten av, sendte daglig leder 

en forespørsel til tidligere styreleder Øivind Langseth om bistand til å skrive et notat som belyser fakta og 

avtaler knyttet til Nord-Aurdal kommunes krav om refusjon av innskudd i Valdres brannvesen (sus) innsyn i 

beregningsgrunnlag for utbetalt refusjon fra VBR IKS. Notatet følger vedlagt og er utarbeidet av tidligere 

styreleder Øivind Langseth og tidligere nestleder Reidar Thune. 

 

 

2.                                                 BESLUTNINGSSAKER 

 

Saksnr. 25/19 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 6 den 25.09.19 

 

Innkalling med saksliste ble sendt på e-post 18.09.19 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Innkallingen godkjennes. 

 

 

Saksnr. 26/19 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 5 den 27.08.19 

 

Møteprotokoll fra styremøte den 27.09.19 ble sendt på e-post 27.08.19. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Møteprotokollen fra styremøte 27.08.19 godkjennes. 
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Saksnr 27/19 Tertialrapport pr. august med detaljert selvkostregnskap. Endring i kostnadsfordeling. 

 

Saksframlegg: 

Resultat i Regnskapsrapport pr. 2. tertial 2019 gjenspeiler endring i kostnadsfordeling internt mellom 

tjenesteområdene i VBR. Tidligere har indirekte kostnader til fordeling mellom brann- og redning, 

forebyggende og feiing (selvkost) i all hovedsak blitt  direkte fordelt ved anvisning med like tredjedeler på 

disse tjenesteområdene. I tillegg er daglig leders lønn ført utelukkende på administrasjon som i regnskapet 

vises på tjeneste brann- og redning. Likeens er lønn for leder forebyggende ført 20% på tjeneste 

administrasjon. Det argumenteres for at forannevnte fordeling av indirekte kostnader medfører en 

skeivfordeling med henblikk på antall årsverk pr. avdeling (tjenesteområder), herunder et mål på 

avdelingens størrelser. Fordeling av indirekte kostnader etter antall årsverk gir følgende prosentvise 

fordeling mellom tjenesteområdene: 30% brann- og redning, 10% forebyggende og 60% feiing.  

 

Det er pr. dato ikke gjennomført budsjettendringer i samsvar med endring av fordeling av utgifter mellom 

tjenesteområdene. I tillegg er det ikke budsjettert fullt ut for gebyrinntekter fra hyttefeiing. Dette har 

sammenheng med at det pr. dato ikke foreligger sikre tall på antall hytteenheter som er underlagt feiing og 

tilsyn. Som nevnt i ROsaksnr. 21/19 skal nye KOMTEK være i drift pr. 1.oktober, som også betyr at 

matrikkelopplysninger fra kommunene om slike hytteeneheter skal bli kjent.  

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til endring i fordeling av utgifter på tjenesteområdene i selskapet. Styret ber om at 

det gjennomføres budsjettendring i samsvar med endringene (til drøfting i møtet), og tar for øvrig 

Regnskapsrapport pr. 2. tertial 2019 til etteretning. 

 

 

Saksnr. 28/19 Brannstasjonstomt Bagn 

 

Saksframlegg: 

VBR og Sør-Aurdal kommune (SAK) er omforente med to tomtealternativ for bygging av brannstasjon i 

Bagn. Det foreligger vurderinger av begge tomtene fra planavdeling i SAK, herunder kostnadsberegninger. 

VBR har i tillegg innhentet ekstern bistand til kostnadsberegning for ferdige planerte tomter. Dokumentene 

legges frem i møtet med bakgrunn i at SAK har unntatt deres dokument fra offentlighet. 

 

Sum av ovennevnte beregninger og vurderinger viser en differanse i kostnad mellom de to tomtene, her kalt     

tomt 5 og tomt 1 på kr 235.000,- 

Dette gir følgende priser for ferdig tomt med VA, strøm, veg og estetiske krav: 

 Tomt 5 kr 3.005.000,- 

 Tomt 1 kr 3.240.000,- 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret beslutter at VBR går i forhandlinger i den hensikt å kjøpe tomt 5. Dette utifra en helhetsvurdering av 

tomtene knyttet til pris, beliggenhet og kjente/ukjente forhold. Daglig leder gis fullmakt til å starte prosess 

med Sør-Aurdal kommune. 

 

Saksnr. 29/19 Saksliste og dato for representantskapsmøte 

 

Saksframlegg: 

I VBR sin møteplan er det satt opp representantskapsmøte 15.10. og neste styremøte 11.12. Det er dermed 

behov for å flytte dato for representantskapsmøte jf. siste ks. konstituering 17. oktober (etter daglig leders 
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kunnskap), og det vil også være behov for et styremøte i forkant av representantskapsmøtet for behandling 

av budsjett og økonomiplan. Det kan kanskje være god kotyme med et eiermøte aller først, alternativt 

kombinere dette i ett møte. 

 

Forslag til saksliste representantskapet, høst 2019: 

 Presentasjon av VBR IKS sin virksomhet 

Behandling av: 

 Gebyr- og betalingssatser 2020 

 Styregodtgjørelse 2019/2020 

 Driftbudsjett 2020 

 Økonomiplan 2020-2023 

 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret setter følgende dato for representantskapsmøte i 2019:……, samt dato for nytt styremøte i forkant, 

den…….Administrasjonens forslag til saksliste vedtas, med følgende endringer:………………………... 

 

 

Saksnr. 30/19 Eventuelt 

 


