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Styremøte nr. 5 

Valdres brann- og redningstjeneste IKS 
 

Innkalling til: 

 Styret for Valdres Brann- og redningstjeneste IKS 

 Administrasjon Valdres Brann- og redningstjeneste IKS 

Sted: Hippegården, Gullsmedvegen 10,  Fagernes                          Møtedato: 15.12.2021              Tid: 09.00-12.00 
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          Vedlegg 3_Info om kurset 

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

            35/21 Brumoen Øvingsområde 

                      Vedlegg 4_Plandokumenter 

            36/21 Møteplan 2022 

                      Eventuelt  

             

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER 

 

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

 

Utredning vaktordninger og brannstasjoner ble oppdragsbekreftet av Norconsult i juni 2021.  

Vi utsatte målet om ferdigstillelse til oktober med bakgrunn i selskapets ønsker om vurderinger knyttet til 

flere forhold enn først bestilt. Dette innbefatter blant annet vurdering av forholdet til Nord-Aurdal, GIS-

analysekart som synliggjør ulike stasjonsfunksjoner med betydning for stasjonsstruktur, samt en 

dimensjoneringsvurdering av administrasjon og forebyggende avdeling.  

 

Det blir mindre kostnader for utredning av brannstasjonsutforminger enn antatt etter bestillingsavklaringer 

med arkitekt, slik at økonomisk ramme for prosjektet er god. 

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

av Kevin H. Medby fra Norconsult i møtet. 

 

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

 

Det er avholdt ett innledende møte med Sykehuset Innlandet om mulig samlokalisering helse/brann i Bagn 

og i Ryfoss. 

Det er utarbeidet planskisseutkast for alle brannstasjoner som er omfattet av bestilling fra Norconsult. Det 

gjenstår mere arbeid på samlokaliseringforslagene og avsjekk med relevante myndigheter mv på øvrige. 

 



Valdres brann- og redningstjenste IKS                                                                                                                                       

 

2 

 

RO saksnr. 32/21 Kurs i styrekompetanse 

 

Det er etter initiativ fra regionstyret rigget kurs i styrekompetanse. Representanskapsleder ber om en 

vurdering om å sende styret og eventuelt dagleg leder i VBR IKS på styrekompetansekurs som blir avviklet i 

VNH på nyåret. 

 

Om kurset: 
Generell studiekompetanse gir deg opptak til dette kurset. Du kan også søke på bakgrunn av realkompetanse. Tilbudt 

kurs gir 7,5 studiepoeng og gjennomføres med en kombinasjon av fysisk samling og digital undervisning. Den fysiske 

samlingen gjennomføres i Valdres Næringshages lokaler. Pris for kurset inkludert bevertning er kr. 19 100,- 

 

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. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Innkallingen godkjennes. 

 

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. 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Møteprotokollen fra styremøte nr. 4 i 2021 godkjennes. 

 

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. 

 

Daglig leders forslag til 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. 
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Saksnr. 36/21 Møteplan 2022 

 

Utkast til møteplan for 2022: 

Dato Arbeidsoppgave Mål Deltakere 

februar Årsregnskap og årsberetning  

 

vedtak Styret 

- Årsregnskap og årsberetning 

Valg (to styremedlemmer) 

Styregodtgjørelse 

vedtak Representantskapet 

juni Tertialrapport pr. april 

 

 

vedtak 

Styret 

 

september Tertialrapport pr. august 

Økonomiplan 2023-2026 

- frist 1.10 til kommunene 

 

vedtak 

Styret 

oktober Økonomiplan 2023-2026 vedtak Representantskapet 

desember   Styret 

 

 

 

Eventuelt 

- innmelding av styret til Brønnøysundregistrene 


