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Representantskapsmøte nr. 2 

Valdres brann- og redningstjeneste IKS 

 
 

Innkalling til: 

 Representantskapets medlemmer 
 Valdres Brann- og redningstjeneste IKS v/Styreleder og daglig leder 

Sted: Valdres Næringshage, mtr. GNIST                                     Møtedato: 03.11.2020                     Tid: 12.00-13.30 

  

SAKSLISTE 
 

1. BESLUTNINGSSAKER 

Saksnr. 

07/20 Åpning av møtet. Godkjenning av innkalling og saksliste  

08/20 Valg av: 

 Referent 

 Møteleder 

 To representanter til å underskrive protokollen 

            09/20 Styregodtgjørelse 

            10/20 Klageorgan for interkommunale selskaper 

            11/20 Gebyr- og betalingssatser 2021 

 Vedlegg 1_Gebyrregulativ/betalingssatser 2020 

 Vedlegg 2_Gebyrregulativ/betalingssatser 2021 

            12/20 Økonomiplan 2021-2024 

 Vedlegg 3_Økonomiplan 2021-2024 VBR IKS 

            13/20 Eventuelt    

  

 

1.                                                BESLUTNINGSSAKER 

 

Saksnr. 07/20 Åpning av møtet. Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Innkalling med saksliste ble sendt på e-post 1. oktober 2020. Saksdokumenter ble sendt 27.10.2020. 

 

Styrets innstilling: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Saksnr. 08/20 Valg av referent, møteleder og to representanter til å underskrive protokollen 

 

Styrets innstilling: 

 Referent: Daglig leder Laila Lien Østgård 

 Møteleder: Representantskapets leder Haldor Ødegård 

 To representanter til å underskrive protokollen: Forslag fra representantskapet 
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Saksnr 09/20 Styregodtgjørelse 

 

Saksframlegg: 

 

I henhold til Selskapsavtalen for Valdres brann – og redningstjeneste IKS §13, fastsetter Representantskapet 

godtgjørelse til medlemmer i styret, herunder styreleder. Selskapets valgkomite`avvgir innstilling til 

styregodtgjørelse i henhold til instruks for valgkomiteen. I denne forbindelse er det ikke fastsatt om 

styregodtgjørelse skal behandles årlig eller når på året dette behandles.  

 

Representantskapet fattet følgende vedtak i sak 17/19 om styregodgjørelse for året 2020: 

Representantskapet vedtar slik styregodtgjørelse for Valdres brann- og redningstjeneste IKS: 

1) Godtgjørelse til styreleder blir satt til kr. 30.000. 

2) Godtgjørelse til nestleder skal være 40% av styreleders honorar. Godtgjørelse per styremøte er 5% 

av styreleders honorar. 

3) Det skal ikke kompenserest for tapt arbeidsforteneste for kommunalt tilsatte. For eksterne kan det 

tilkjennes tapt arbeidsforteneste med inntil kr 2.500 per møte mot dokumentasjon.  

 

Innstilling i saken legges frem i møtet. 

 

Saksnr. 10/20 Klageorgan for interkommunale selskaper 

 

Saksframlegg: 

Bakgrunn for saken er Sivilombudsmannens konklusjon i sak 2019/3089 knyttet til Nordhordland og Gulen 

Interkommunale Renovasjonselskaps (NGIR) avslag på søknad om gebyrfritak for renovasjon, og 

påfølgende klage hvor NGIR sitt styre opptrådte som klageorgan;  

 

Ombudsmannen er kommet til at styret i et interkommunalt selskap ikke kan opptre som klagenemnd 

for vedtak om fritak fra renovasjonsordningen truffet av selskapets administrasjon i første instans. 

NGIRs styre var derfor i denne saken ikke rett klageinstans. 

 

Saken er relevant i lys av VBR sin hjemmel til å fatte enkeltvedtak som lokal tilsynsmyndighet. Dette 

omfatter enkeltvedtak i medhold av brann- og eksplosjonsvernlovens §37 Pålegg og forbud mot bruk, §38 

Tilbakekall av produkt m.m, §39 Tvangsmulkt og  §40 Tvangsgjennomføring. I tillegg omfattes 

enkeltvedtak knyttet til søknad om fritak fra feie- og tilsynsgebyr. Gebyr for slik tjeneste er hjemlet i lovens 

§28.  

 

I Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn av brann- og feiervesenet (DSB, 2006) står følgende om 

klageorgan for interkommunale brann- og redningsvesen;  

 

Det bør dannes et særskilt klageorgan for enkeltvedtak fattet av det interkommunale selskapet. Det 

vil være naturlig at representantskapet fungerer som klageorgan. Hvis det ikke er etablert et slikt 

felles klageorgan, må eventuelle klager behandles av den kommunen der tilsynsobjektet har sin 

adresse, jf. brann og eksplosjonsvernloven § 41 andre ledd og forvaltningsloven § 28 andre ledd.  

  

Rådmannsutvalget (RU) behandlet saken i sitt møte 25.09.20 med følgende konklusjon i sak 117/20:  

«RU tilrår at representantskapa vert klageorganet i VBR og VKR. Styreleiarane tek dette vidare til dei 

aktuelle representantskapa». 
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Styrets innstilling: 

 

Haldor Ødegård, Odd Erik Holden, Marit Hougsrud, Ove Martin Stende og Linda Mæhlum Robøle  

blir valgt som klageorgan i Valdres brann- og redningstjeneste IKS. 

 

Saksnr. 11/20 Gebyr- og betalingssatser 2021 

 

Saksframlegg: 

Gebyrregulativ 2021 for feiing og tilsyn er justert med kommunal deflator på 2,7%. Med dette beregnes å ta 

høyde for lønns- og prisstigning og full-årseffekt av hyttefeiing- og tilsyn.  Betalingssatser er justert med 

samme deflator for lønn- og prisstigning. Differensiering av betalingsatser for kjøp av tjenester for 

eierkommuner og øvrige opprettholdes. 

 

Styrets innstilling: 

Representantskapet vedtar gebyregulativ/betalingssatser 2021 i samsvar med vedlagt dokument «Gebyr- og 

betalingssatser 2021», og oversender den til eierkommunene. 

 

Saksnr. 12/20  Økonomiplan 2021-2024 

 

Saksframlegg: 

a). Styret har vedtatt finansielle måltall for utviklingen av selskapets økonomi (jf. kommuneloven § 14-2) 

for økonomiplanperioden 2021-2024:  

1. Regnskapsmessig mindreforbruk skal budsjetteres i null. 

2. Investeringer lånefinansieres, i den grad de ikke finansieres av salg av anleggsmidler og mottatt  

    mva-kompensasjon, investeringstilskudd eller bruk av disposisjonsfond.  

3. Disposisjonsfondet bør utgjøre minst 5% av sum driftsinntekter (eksklusive mva), for å gi selskapet  

    en buffer til å møte uforutsatte hendelser og behov, samt likviditetsmessige svingninger gjennom året.  

4. Netto driftsresultat bør budsjetteres med 1,75% av netto driftsinntekter. 

 

b). Budsjettet for 2021 ble lagt fram i balanse i styremøtet 23.9. For årene 2022-2024 har styret prioritert og 

besluttet hvilke tiltak som skal gjennomføres for å oppnå budsjettbalanse. Styret vedtok å saldere 

økonomiplanen for årene 2021-24 ved å redusere investeringsplanen med 9.000.000 kroner, og innarbeide 

effekten av effektevisieringstiltak i driften med 850.000 kroner. 

 

Styrets innstilling: 

a). Representantskapet vedtar at selskapet skal ha følgende langsiktige økonomiske mål: 

1. Regnskapsmessig mindreforbruk skal budsjetteres i null. 

2. Investeringer lånefinansieres, i den grad de ikke finansieres av salg av anleggsmidler og mottatt  

    mva-kompensasjon, investeringstilskudd eller bruk av disposisjonsfond.  

3. Disposisjonsfondet bør utgjøre minst 5% av sum driftsinntekter (eksklusive mva), for å gi selskapet  

    en buffer til å møte uforutsatte hendelser og behov, samt likviditetsmessige svingninger gjennom året.  

4. Netto driftsresultat bør budsjetteres med 1,75% av netto driftsinntekter. 

 

b). Representantskapet vedtar Økonomiplan 2021-2024 i samsvar med vedlagt dokument «Økonomiplan 

2021-2024 VBR IKS», og oversender den til eierkommunene til orientering. 

 

Saksnr. 13/20 Eventuelt 

 


