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Styremøte nr. 7 

Valdres brann- og redningstjeneste IKS 
 

Innkalling til: 

 Styret for Valdres Brann- og redningstjeneste IKS 

 Administrasjonen v/daglig leder, avdelingsledere  

Sted: Valdres Næringshage Fagernes, mtr. Stølen                                          Møtedato: 15.10.19.                         Tid: 07.30-10.00 

 

SAKSLISTE 
1. BESLUTNINGSSAKER 

Saksnr. 

31/19 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 7 den 15.10.19 

32/19 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 6 den 25.09.19 

33/19 Budsjettendring drift 2018 og 2019 

 Vedlegg 1_budsjettendring 2018 og 2019 

34/19 Driftsbudsjett 2020, investeringsplan 2020-2023 

          Gebyrregulativ/betalingssatser 2020 

 Vedlegg 2_budsjett og gebyr 

 Vedlegg 3_stasjon hegg-ryfoss 

35/19 Brannstasjonstomt Bagn 

 Vedlegg 4_stasjon Bagn 

36/19 Eventuelt  

 

1.                                     BESLUTNINGSSAKER 

 

Saksnr. 31/19 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 7 den 15.10.19 

 

Innkalling med saksliste ble sendt på e-post 09.10.19 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Innkallingen godkjennes. 

 

Saksnr. 32/19 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 6 den 25.09.19 

 

Møteprotokoll fra styremøte den 25.09.19 ble sendt på e-post 26.09.19. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Møteprotokollen fra styremøte 25.09.19 godkjennes. 

 

Saksnr 33/19 Budsjettendring drift 2018 og 2019 

 

Saksframlegg: 

Budsjettendring drift 2019 foreslås som redegjort for i tertialrapport pr. august fremlagt  i styremøte nr. 6. I 

tillegg foreslås det å utføre lik endring knyttet til fordeling av kostnader i budsjettet for 2018. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Budsjettendring drift 2018 og 2019 vedtas og oversendes representantskapet.  
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Saksnr 34/19 Driftsbudsjett 2020, investeringsplan 2020-2023 Gebyrregulativ/betalingssatser 2020 

 

Saksframlegg: 

Vedlagt følger budsjettforslag drift 2020 og investering 2020-2023 som grunnlag for utsending til 

eierkommuner og videre arbeid mot endelig budsjettforslag til representantskapsbehandling 30. oktober. 

Budsjettforslaget legger til grunn foreslåtte budsjettendringer for 2018 og 2019. 

 

Gebyrregulativ 2020 foreslås uendret for feiing/tilsyn, men justeres etter 110 Innlandets gebyrsatser for 

unødige alarmer. Det foreslås differensiering av betalingsatser for kjøp av tjenester. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Driftsbudsjett for 2020 og investeringsplan for 2020-2023 vedtas og oversendes representantskapet. 

Gebyregulativ/betalingssatser 2020 vedtas og oversendes representantskapet 

 

Saksnr. 35/19 Brannstasjonstomt Bagn 

 

Saksframlegg: 

Styret vedtok i møte nr. 6 tomt 1 og tomt 5 som aktuelle brannstasjonstomter i Bagn. Styret sluttet seg til at 

alternativet tomt 5 er den beste utifra en beredskapsmessig vurdering. Styreleder har undersøkt 

kostnadsreduserende tiltak for tomten. Kalkyle fra lignende prosjekt for utbygging av selve brannstasjonen  

foreligger. 

 

Styreleders forslag til vedtak: 

Styret ber styreleder starte forhandlinger med sikte på kjøp av tomt 5. 

 

 

Saksnr. 36/19 Eventuelt 

Lønnsendring daglig leder/brannsjef 


