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Styremøte nr. 8 

Valdres brann- og redningstjeneste IKS 
 

Innkalling til: 

 Styret for Valdres Brann- og redningstjeneste IKS 

 Administrasjonen v/daglig leder, avdelingsledere  

Sted: Scandic Fagernes Hotel, konferanserom 

Hjelleberget                                   

Møtedato: 11.12.19                       Tid: 09.00-12.00 

 

SAKSLISTE 

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER 
37/19 Varsel om endring i brukerbetaling til 110 Innlandet 

 Vedlegg: «Brukerbetaling Alarmsentral brann Innlandet» 

38/19 Endringer i SFS2404 

 Vedlegg: SFS 2404 og B-rundskriv 5/2019 

39/19 Forespørsel om innsyn i VBR sitt KOMTEK system  

40/19 Formalisert akutthjelperkompetanse 

 Brev til kommuneoverleger unntatt off. jf§14 Offentleglova. Utdeles i møtet. 

41/19 Avklaring med NAK  

 Vedlegg: Svarbrev - gjennomgang av refusjon av innskutt egenkapital 

2. BESLUTNINGSSAKER 

Saksnr. 

42/19 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 8 den 11.12.19 

43/19 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 7 den 15.10.19 

44/19 Økonomisk status  

45/19 Brannstasjon Hedalen. Sondering 2019/20. 

 Vedlegg: Hus Hedalen og Brannstasjon Hedalen 

46/19 Utredning/analyse av vaktordninger og områderisiko. Ekstern bistand. 

47/19 Brannstasjonstomt Bagn. 

            Eventuelt 

 

1.                                     REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER 

 

RO saksnr. 37/19 Varsel om endring i brukerbetaling til 110 Innlandet 

 

RO saksnr. 23/19 i styremøte nr. 6 konkluderte slik: Infoskriv fra Alarmsentral Brann Innlandet (ABI) om 

varsel om endring i brukerbetaling var sendt ut på forhånd. Selskapet sender ut informasjon om dette og 

gjeldene avtaleverk med ABI til eierkommunene. 

I ettertid har brannsjefene i Innlandet blitt informert om at Hamar kommune ville sende ut slik informasjon 

direkte til eierkommunene. Brevet «Brukerbetaling Alarmsentral brann Innlandet» fra Hamar kommune har 

dato 4.11.2019. 

 

RO saksnr. 38/19 Endringer i SFS2404 

 

Særavtalen i Brann- og redningstjeneste (SFS 2404) ble avgjort i sentral nemnd 30.10.2019 med virkning fra 

1.7.2019-31.12.2020. Endringer fremkommer i vedlagt SFS 2404 med B-rundskriv 5/2019. 
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RO saksnr. 39/19 Forespørsel om innsyn i VBR sitt KOMTEK system 

 

14.11.2019 fikk vi følgende forespørsel på e-post fra Vestre Slidre kommune v/Camilla Hålien; 

 

Vi 5 Valdreskommunene( Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Sør-Aurdal og Etnedal) ønsker å få innsyn i 

den nye web-baserte løsningen, Brannforebygging, som nå er i bruk. Dette for å få oversikt over bygg som 

skal feies og ha tilsyn og vi kan gi god tilbakemelding til eiere som kontakter oss. Tidligere hadde vi 

modulen Komtek Feiing/Tilsyn som feieren brukte til å registrere data, men denne er nå erstattet med 

Brannforebygging. Det er viktig å ha en dialog rundt rutiner for kommunikasjon mellom databasene. Flere 

spørsmål som dukker opp: får VBR informasjon når vi legger inn nye bygg, eierskifte, hvem skal legge inn 

nye gebyr osv. Vi legger også inn opplysninger om feiing og tilsyn til meglere i forbindelse med salg av 

eiendom. Det er gratis å legge til flere brukere med innsynsrett i denne web-baserte løsningen. 

 

Vi finner det uproblematisk og formålstjenelig at nøkkelpersoner i eierkommunene får innsyn i VBR sin 

KOMTEK løsning. Brannforebyggende avdeling er i dialog med Norkart om teknisik løsning på dette, og vil 

videre kontakte kommunene for hvem som skal ha tilgang. 

 

RO saksnr. 40/19 Formalisert akutthjelperkompetanse 

 

Alle 9 brannstasjoner og ca. 80 ansatte i VBR har over to helger i november gjennomført «grunnkurs 

Akutthjelper» i regi av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Dette med bakgrunn i stadig økende 

oppdragsmengde under kategorien «bistand helse» som krever at vi fikk satt et nivå på hva vi som 

akutthjelpere skal kunne håndtere. Videre er det viktig at akutthjelperene har fått lik formalisert opplæring 

og likt utstyr. Brev ble sendt til kommuneoverlegene 27.11.19 om ordningen og prosess rundt samarbeid 

med de og Sykehuset Innlandet. 

 

RO saksnr. 41/19 Avklaring med NAK 

 

Vedrørende NAKs anmodning om innsyn i beregningsgrunnlag for tilbakebetaling av oppstartskapital til 

etablering av VBR IKS i deres brev 13.8.2019 med referanse 19/9744. 

 

Den 30.10.2019 møttes Kristian Damstuen og Åge Sandsengen fra Nord-Aurdal kommune og Jostein 

Aanestad og Laila Lien Østgård fra Valdres brann- og redningstjenste IKS for endelig avklaring. Det ble i 

møtet enighet om endelig avklaring i saken. Svarbrev fra VBR med arkivsaknr. 19/303 ble sendt til        

Nord-Aurdal kommune 1.11.2019. 

 

 

2.                                     BESLUTNINGSSAKER 

 

Saksnr. 42/19 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 8 den 11.12.19 

 

Innkalling med saksliste ble sendt på e-post 04.12.19. Endelige saksdokumenter til sak 44/19 ble varslet 

ettersendt. De ble sendt på e-post 10.12.2019. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Innkallingen godkjennes. 
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Saksnr. 43/19 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 7 den 15.10.19 

 

Møteprotokoll fra styremøte den 15.10.19 ble sendt på e-post 22.10.19. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Møteprotokollen fra styremøte 15.10.19 godkjennes. 

 

Saksnr 44/19 Økonomisk status 

 

Saksframlegg: 

Regnskapsrapport pr. 31. oktober .2019 viser et perioderesultat i drift før finansiering og overføring fra 

deltagerkommunene på kr. 12.679.047,- som er kr 591.338,- over periodisert budsjett pr oktober 2019. 

Perioderesultat drift samlet er på kr 327.198,- bedre enn periodisert budsjett etter at renter og avdrag er 

hensyntatt. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret tar regnskapsrappport pr. 31. oktober 2019 til etteretning. 

 

 

Saksnr 45/19 Brannstasjon Hedalen. Sondering 2019/20. 

 

Saksframlegg: 

Brannstasjon i Hedalen er et leid garasjeløp i dag, og det er i investeringsplan 2020-23 foreslått å etablere ny 

stasjon med sum 3`mill. Brannmannskaper i Hedalen har gjort sonderinger, og tipset om en eiendom til salgs 

med meget god beliggenhet med tilhørende bygg. Daglig leder er kjent med eiendommen som ligger til salgs 

nå, og ser at dette kan være en god og rimelig løsning for brannstasjonslokaliteter i Hedalen.  

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret ber daglig leder kvalitetsikre eiendommens beskaffenhet for VBR sitt formål og avklare 

reguleringsformål for eiendommen med Sør-Aurdal kommune. Hvis kjøp kan være aktuelt ber styret daglig 

leder legge dette frem for styret med intensjon om å gi bud på eiendommen inntil sum som drøftet i møtet. 

 

Saksnr 46/19 Utredning/analyse av vaktordninger og områderisiko. Ekstern bistand 

 

Saksframlegg: 

ROS-analysen fra 2018 har anbefalinger knyttet til vaktordninger. Anbefalingene er imidlertid generelle og 

hensyntar i liten grad variasjoner i befolkningstall og særskilt områderisiko. For å oppnå beste tilpasning av 

vaktordninger for den enkelte kommune/brannstasjon er det nødvendig å å finne faktisk befolkningstall året 

igjennom kombinert med vurdering av risiko og usikkerhet for det enkelte område. Dette kombineres med 

vurdering av den enkelte vaktstyrkes ressursbehov. En slik analyse forventes i tillegg å kunne gi en 

kostnadsbesparende effekt. Med bakgrunn i omfang av en slik analyse og at man ser det som formålstjenelig 

med nøytral bistand, anbefales det å innhente tilbud fra eksterne foretak for utarbeidelse av en slik analyse. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til at daglig leder henter inn ekstern bistand til utarbeidelse av analyse for 

vaktordninger i VBR IKS. Utgifter knyttet til arbeidet kan føres over disposisjonsfond. 

 

 

Saksnr 47/19 Brannstasjonstomt Bagn. 
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Saksframlegg: 

Styret drøfta saka med saksnr. 35/19 i styremøte nr. 7 som bad styreleiar undersøkje formalitetar knytt til 

kjøp av tomt for brannstasjon i Bagn. Saka vart vedtatt utsett til neste møte. 

 

Styreleders forslag til vedtak: 

Styret ber styreleiar avklare med VKR og Sør-Aurdal kommune om tomta med miljøstasjon i Bagn sentrum 

kan nyttast for utbygging av ny brannstasjon og vilkåra for å nytte tomta. 

 

Eventuelt 

 


