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Møteprotokoll 

Styremøte nr. 3 
 

Sted: Valdres Næringshage Fagernes, mtr. Gnist                                Møtedato: 16.12.2020                      Tid: 08.30-10.00 

 

Behandlede saker 

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER 
20/20 Orientering - prosess utredning investeringer og drift  

21/20 Høring, - ny forskrift: Brann- og redningsvesenforskriften 

22/20 Styreanalysen 

2. BESLUTNINGSSAKER 

Saksnr. 

23/20 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 3 den 16.12.20 

24/20 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 2 den 23.09.20 

25/20 Møteplan 2021 

26/20 Eventuelt  

 

Tilstede fra styret:                         Jostein Aanestad 

                                                       Per Einar Tveit 

                                                       Geir Kompen 

                                                       Marit Øvstebø 

                                                       Bjørg Dokken 

                                                       Erlend Haaverstad  

 

Tilstede fra administrasjonen:       Laila Lien Østgård 

                                                       Vidar Nilssen 

                                                       Jan Arnstein Rustøe 

                                                        

 

1.                                    REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER 

 

RO saksnr. 20/20 Orientering - prosess utredning investeringer og drift 

 

Administrasjonen v/daglig leder og avdelingsledelse orienterte om status investeringsplan 2020: 

 Forebyggende bil er på plass. 

 Feierbil er forsinket og forventes levert i januar 2021. 

 Stasjon Heggenes er under rehabilitering og er i rute med dette. Forventet innflytting april 2021.   

Det påkommer oljeavskiller og sluk til anbudet. Kostnadsøkning tas innenfor invesetringsrammen 

bygg 2021. 

 Vaskemaskiner og tørkeskap er installert på Beitostølen og Ryfoss stasjoner 

 Investering «slangepresse» byttes til utskifting fra NOR-koblinger til klo-koblinger på eks. 

brannslanger. Tilbud mottatt innnefor budsjettramme. 

 

Administrasjonen starter utredningsprosess første halvår 2021 i henhold til: 

 Representantskapets vedtak - sak 05/20: .Representantskapet vedtar forslag til revidert 

Selskapsavtale med endret låneramme til kr. 80.000.000, og sender denne til kommunestyrene for 

deres behandling. Representantskapet ber om en særskilt gjennomgang av investeringene i 

økonomiplan 2021-2024 for å sikre en akseptabel kostnadsutvikling i selskapet. 
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 Styrets vedtak – sak 18/20: (…)Styret ber administrasjonen om å saldere økonomiplanen for årene 

2021-24 ved å redusere investeringsplan med 9.000.000 kroner, og innarbeide effekten av 

effektevisieringstiltak i driften med 850.000 kroner. Økonomiplanen 2021-2024 vedtas med disse 

endringer og oversendes representantskapet. Styret ber om en vurdering av hvordan 

effektiviseringstiltak skal gjennomføres iløpet 1. halvår 2021. 

 

Daglig leder redegjorde for planlagt prosess utredning investeringer og drift i 2021. Første milepæl vil være 

beredskapsanalyse pr. område som grunnlag for områdespesifikk beredskap for vaktordninger, 

brannstasjonsmodeller mv. Det legges opp til jevnlig involvering av tillitsvalgte, verneombud, ansatte, styre 

og eiere underveis i arbeidet. Arbeidet starter i januar og forventes ferdigstilt juni/juli 2021. Styret var 

fornøyd med planen. At eierskap ivaretas med prosess i egen regi er bra. Administrasjonen ser til ny 

dimensjoneringsforskrift der dette er aktuelt, og hensyntar levetidskostnader for bygg. 

 

Vurdering av bygget som har huset Lomen Auto ble gjennomgått av daglig leder. Hvis aktuelt etter 

beredskapsanalyse for området kostnadsberegnes ombygging/vedlikeholdstiltak før videre vurdering. 

 

Daglig leder orienterte om dialog med brannsjef i Nord-Aurdal brannvesen (NAB). VBR inviterte NAB til et 

prøveprosjekt for felles overordnet vakt i tråd med DSB`s nasjonale anbefalinger om felles ledelse av større 

enheter, samt til gjensidig bistandsavtale. Dialog fortsetter over nyttår. 

 

RO saksnr. 21/20 Høring, - ny forskrift: Brann- og redningsvesenforskriften 

 

Daglig leder orienterte om Høringsnotat – forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av 

brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) v/DSB som ble sendt 

på e-post 8.12.2020. 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender forslag til ny forskrift om organisering, 

bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og 

redningsvesenforskriften) på høring. 

Forslaget innebærer på den ene siden en modernisering og forenkling av dagens forskrift, men innebærer 

også noen større grep som skal bidra til å utvikle brann- og redningsvesenene ytterligere. De fleste av de 

dimensjonerende kravene fra dagens forskrift videreføres, et ønske som har vært tydelig fra brann- og 

redningsvesenene selv. DSB har likevel gjort en del justeringer og presiseringer for å gi kommunene økt 

fleksibilitet, slik at analyser og planer i større grad kan være førende for organisering, bemanning og 

utrustning. 

  

I forslaget om ledelse i brann- og redningsvesenet er bestemmelsen delvis ny. Kommunen skal sørge for at 

lederen av brann- og redningsvesenet ivaretar systematisk styring av brann- og redningsvesenets oppgaver. 

Funksjonskrav til lederen av brann- og redningsvesenet er inntatt i en liste fra a til h. Funksjonskravene er av 

overordnet karakter og er ment å dekke de mest sentrale oppgavene, i tillegg til at formuleringene vil ivareta 

en fremtidig utvikling. Oppramsingen av funksjonskravene er ikke uttømmende. 

  

Det er videre foreslått flere nye krav, som at enhetlig ledelsessystem skal benyttes, krav om utkalling av 

nærmeste ressurs, forskriftsfesting av nødnett, krav til nødmeldetjenesten, krav om utstyr til å håndtere 

ulykker i vann og innføring av begrepet responstid. 

 

DSB ønsker innspill på hele forslaget til forskrift, men ønsker særskilt oppmerksomhet og innspill på 

følgende forslag: Tydeligere krav til risiko og sårbarhetsanalyser, forebyggende analyser og 

beredskapsanalyser som grunnlag for organisering, utrustning og bemanning av brann- og redningsvesenet.  
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DSB ber også særlig om kommentarer på hvordan metodikken er beskrevet. Se høringsbrevet pkt. 3.5 og 

forslaget til forskrift §§ 6 til 9. 

Funksjonskravene til leder av brann- og redningsvesenet. Se høringsbrevet pkt. 3.6 og forslaget til forskrift § 

11. Begrepsbruken, se høringsbrevet pkt. 3.4 og forslaget til forskrift. 

 

Høringsfrist er 15.1.2021. VBR IKS v/daglig leder svarer ut invitasjon til høringsinnspill. 

 

RO saksnr. 22/20 Styreanalysen 

 

Styreleder avventer resultat fra styreanalysen jf RO saksnr. 13/20. til alle i styret har besvart denne. 

 

2.                                    BESLUTNINGSSAKER 

 

Saksnr. 23/20 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 3 den 16.12.20 

 

Innkalling med saksliste ble sendt på e-post 8.12.20 

 

Vedtak: 

Innkallingen enstemmig godkjent. 

 

Saksnr. 24/20 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 2 den 23.09.20 

 

Møteprotokoll fra styremøte den 23.09.20 ble sendt på e-post 01.10.20. 

 

Vedtak: 

Møteprotokollen fra styremøte 23.09.20 enstemmig godkjent. 

 

Saksnr 25/20 Møteplan 2021 

 

Saksframlegg: 

 

Utkast til møteplan for 2021: 

 

Dato Arbeidsoppgave Mål Deltakere 

februar Årsregnskap og årsberetning  

- frist 15.02 revisjon 

vedtak Styret 

- Årsregnskap og årsberetning 

Valg (to styremedlemmer) 

Styregodtgjørelse 

vedtak Representantskapet 

juni/juli Tertialrapport pr. april 

Utredning investering og drift 

 

vedtak 

Styret 

 

september Tertialrapport pr. august 

Økonomiplan 2022-2025 

- frist 1.10 til kommunene 

 

vedtak 

Styret 

oktober Økonomiplan 2022-2025 vedtak Representantskapet 

desember Oppsummering 2021  Styret 
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Vedtak: 

 

Dato Arbeidsoppgave Mål Deltakere 

24. februar 
Kl. 09.00 

Årsregnskap og årsberetning  

- frist framlegg 15.02  

vedtak Styret 

24. mars 
Kl. 09.00 

Prosess utredning investering 

og drift 

Orientering, 

innspill 

Styret 

Felles 

møtedag 

IKS`ene, 

bestemmes i 

RU 

Årsregnskap og årsberetning 

Valg (to styremedlemmer) 

Styregodtgjørelse 

vedtak Representantskapet 

16. juni 
Kl. 09.00 

Tertialrapport pr. april 

Utredning investering og drift 

 

vedtak 

Styret 

 

15. september 
Kl. 09.00 

Tertialrapport pr. august 

Økonomiplan 2022-2025 

- frist 1.10 til kommunene 

 

vedtak 

Styret 

Felles 

møtedag 

IKS`ene, 

bestemmes i 

RU  

(frist ks 15 

november) 

Økonomiplan 2022-2025 vedtak Representantskapet 

15. desember 
Kl. 09.00 

Oppsummering 2021  Styret 

 

 

Saksnr 26/20 Eventuelt 

Ingen saker. 

 

 


