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Styremøte nr. 5 

Møteprotokoll 
 

Sted: Teams                         Møtedato: 15.12.2021              Tid: 09.00-11.00 

 

SAKSLISTE 

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER 
30/21 Presentasjon av rapport fra Norconsult v/Kevin H. Medby 

31/21 Status utforming brannstasjoner og orienteringer fra driften v/daglig leder 

32/21 Kurs i styrekompetanse 

BESLUTNINGSSAKER 

Saksnr. 

33/21 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 5 den 15. desember 2021 

34/21 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 4. den 4. oktober 2021 

            35/21 Brumoen Øvingsområde 

            36/21 Møteplan 2022 

                                   

Tilstede fra styret:                         Jostein Aanestad 

                                                       Siv Byfuglien 

                                                       Geir Kompen   

                                                       Gry Engelsen 

                                                       Berit Dokkebakke Navrud 

                                                       Erlend Haaverstad  

 

Tilstede fra administrasjonen:       Laila Lien Østgård 

                                                       Vidar Nilssen 

                                                       Jan Arnstein Rustøe                                                   

 

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER 

 

RO saksnr. 30/21 Presentasjon av rapport fra Norconsult v/Kevin H. Medby 

Utredning av vaktordninger og årsverk forebyggende arbeid og administrasjon er ferdigstilt og ble 

gjennomgått av Kevin H. Medby fra Norconsult. 

 

RO saksnr. 31/21 Status utforming brannstasjoner og orienteringer fra driften v/daglig leder 

Daglig leder orienterte om status i arbeidet med utforming av brannstasjoner og selskapets håndtering av 

stormen i november. Styreleder orienterte om status for brannstasjonstomt i Bagn. 

 

RO saksnr. 32/21 Kurs i styrekompetanse 

Styreleder informerte om tilbud om kurs i styrekompetanse for styrets medlemmer. 

 

2. BESLUTNINGSSAKER 

 

Saksnr. 33/21 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 5 den 15. desember 2021 

Innkalling med saksliste ble sendt på e-post 7. desember 2021. 

 

Vedtak: 

Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
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Saksnr. 34/21 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 4. den 4. oktober 2021 

 

Møteprotokoll fra styremøtet den 4. oktober ble sendt på e-post 7. oktober 2021. 

 

Vedtak: 

Møteprotokollen fra styremøte nr. 4 i 2021 ble enstemmig godkjent. 

 

Saksnr. 35/21 Brumoen Øvingsområde 

 

Saksframlegg: 

Etnedal kommune (EK) har revidert reguleringsplan for Brumoen, blant annet med tanke på å legge til rette 

for øvingsområde for brannvesenet. Revidert plan skal til 1. gangs behandling i kommunestyret 16. 

desember. Dersom høring og offentlig ettersyn gjennomføres i januar/februar, og det ikke kommer 

vesentlige merknader eller innsigelser, kan planen endelig vedtas i mars/april.  

 

I forbindelse med planarbeidet har EK fått utført en skred- og flomfarevurdering. Dette har vært nødvendig 

for å kunne utnytte området videre. Kostnaden for denne utredningen har vært kr 70 000,- eksl. mva.  

EK spør Valdres brann- og redningstjeneste om å være med på å dele på disse utgiftene. Øvrige utgifter med 

planarbeidet bekostes av Etnedal kommune. 

 

Møtebehandling: 

Reguleringsplan for Brumoen, reguleringsbestemmelser datert 29.11.2021 har følgende 

rekkefølgebestemmelse: «7.2 Før ferdigattest (pbl § 12-7, nr. 10) Før det kan gis ferdigattest til nye tiltak 

innenfor planområdet skal skal skader gradert som 3 og 4 i inspeksjonsrapport for Lisbrue utbedres, jf. 

rapport fra Safe Control 003-18». Etnedal kommune avklarte til møtet: «det gjelder helt konkrete tiltak på 

selve brua, og de har en tidligere anslått samlet kostnad på ca. 60.000,- kr. Hvem som skal bekoste tiltakene 

er ikke drøftet i kommunen, men svaret til styret blir at det ikke nødvendigvis er VBR som skal ta hele 

denne utgiften. Dette innebærer i praksis at dette er noe som må drøftes nærmere før eventuelle tiltak 

iverksettes» 

 

Planer om øvingsområde for VBR kan anses som utløsende for Reguleringsplan for Brumoen. Styret ser det 

derfor som rimelig at selskapet tar noe av kostnadene knyttet til utført skred- og flomfarevurdering. 

 

Vedtak: 

Valdres brann- og redningstjeneste IKS imøtekommer forespørsel fra Etnedal kommune om deling av 

utgifter for reguleringsplanarbeidet for område «Brumoen» med kr. 35.000,- ekskl. mva. 

 

Saksnr. 36/21 Møteplan 2022 

 

Vedtatt møteplan for 2022: 

Dato Arbeidsoppgave Mål Deltakere 

23. mars Årsregnskap og årsberetning  

 

vedtak Styret 

- Årsregnskap og årsberetning 

Valg  

Styregodtgjørelse 

vedtak Representantskapet 

15. juni Tertialrapport pr. april 

 

 

vedtak 

Styret 

 

28. september Tertialrapport pr. august 

Økonomiplan 2023-2026 

 

vedtak 

Styret 
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- frist 1.10 til kommunene 

- Økonomiplan 2023-2026 vedtak Representantskapet 

14. desember   Styret 

 

 

 

Eventuelt 

Daglig leder besørger endret styresammensetning i Brønnøysundregistrene. 


