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Skrautvålsvegen 77, 2900 Fagernes  
 
 

Møtereferat 
Eiermøte nr. 1  

Sted: Nord-Aurdal rådhus, Fagernes                                  Møtedato: 03.11.2021                    Tid: 12.00-13.00 

Tilstede fra eierkommuner: 

                            Olav Kristian Huseby, Sor-Aurdal kommune (vara for Marit Hougsrud) 
                            Ove Martin Stende, Vang kommune 

                            Haldor Ødegård, Vestre Slidre kommune 
                            Linda Mæhlum Robøle, Etnedal kommune 
                            Odd Erik Holden, Øystre Slidre kommune 

                            Haakon Boye Ludvigsen, Sør-Aurdal kommune 
                            Vidar Eltun, Vang kommune 

                            Kai Egil Bacher, Etnedal kommune 
 
Tilstede fra styret i VBR IKS: 

                           Jostein Aanestad, styreleder 
                           Geir Kompen, styremedlem 

                            
Tilstede fra administrasjonen i VBR IKS: 

                           Laila Lien Østgård, daglig leder/brannsjef     

_______________________________________________________________________________________ 

Åpning og velkommen ved representantskapsleder Haldor Ødegård. 

 
Styreleder Jostein Aanestad orienterte om styrets arbeid og viktige utfordringer for selskapet. 

 Styret har fokus på kvalitet i driften og en akseptabel kostnadsutvikling i selskapet. Det har vært 

nødvendig å skape rom for oppgraderinger knyttet til bygg, utstyr og kompetanse selskapet arvet fra 
kommunene i 2018. I den forbindelse pågår en grundig ekstern vurdering av selskapets 

stasjonstruktur. Det er i denne forbindelse dialog mellom selskapet og Sykehuset Innlandet om mulig 
samlokalisering med ambulansetjenesten ved brannstasjonene i Ryfoss og Bagn.  

 
Daglig leder Laila Lien Østgård orienterte om selskapets utvikling. 

 Eksternt foretak utreder vaktordningstruktur tilpasset samfunnsutviklingen og selskapets 

organisasjon. Vaktordningene vil ha påvirkning på brannstasjoners utforming. Hensynet til fullt 
forsvarlig arbeidsmiljø og mangfold i tjenesten er hovedprioritet ved utredning av brannstasjonene. I 

arbeidet vurderes samfunksjoner og bedret ressursutnyttelse i Valdres. 
 I samråd med Sykehuset Innlandets prehospitale tjenester utarbeider eksternt foretak grunnlag for en  

intensjonsavtale for samlokalisering mellom partene. Selskapet har mål om møte med SI før jul. 

 
Dialog mellom eierne om eierskapsstyring ble flyttet fra eiermøte i VBR IKS til felles drøftingsmøte for alle 

interkommuanle selskap i Valdres. 
  
Referent: 

Laila Lien Østgård 
Fagernes 5.11.2021 
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