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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: Nord-Aurdal rådhus, Fagernes                                  Møtedato: 08.11.2022                    Tid: 13.15-15.15 

 

SAKSLISTE 
 

1. BESLUTNINGSSAKER 

Saksnr. 

            07/22 Åpning av møtet. Godkjenning av innkalling og saksliste  

08/22 Valg av: 

➢  Referent 

➢  Møteleder 

➢  To representanter til å underskrive protokollen 

             09/22 Gebyr- og betalingssatser 2023 

                        Vedlegg 1_Gebyr- og betalingssatser 2023 

             10/22 Økonomiplan 2023-2026 

                        Vedlegg 2_ Økonomiplan 2023-2026 

             11/22  Instruks for valg av valgkomité og valgkomiteens arbeid  

                        Vedlegg 3_VBR IKS Instruks for valg av valgkomité og valgkomiteens arbeid 08.11.2022 

                        Vedlegg 4_ Instruks for valgkomiteen i Valdres Brannvesen IKS 24.06.2017 

             Eventuelt  

➢ Orientering om Intensjonsavtale med Sykehuset Innlandet 

 

1. Beslutningssaker 

 

Saksnr. 07/22 Åpning av møtet. Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Innkalling med saksliste og saksdokumenter ble sendt på e-post 7. oktober 2022.  

 

Styrets innstilling: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Saksnr. 08/22 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. 09/22 Gebyr- og betalingssatser 2023 

 

Saksframlegg: 

Forslag til gebyrøkning er basert selskapets oversikt over antall fritidsboliger og boliger, og økning av feie- 

og tilsynshyppighet for fritidsboliger. Gebyrregulativ 2023 for feiing og tilsyn foreslås med dette justert med 

en økning på 2,7% for boliger og 54% for fritidsboliger. Det vises for øvrig til kap. 2.1.3 om forutsetninger 

som er lagt til grunn ved utarbeidelsen av gebyrregulativet. 

 

Betalingssats for varme arbeider kurs settes til kr. 2.000 og minstepris for nedbrenning av hus ifm øvelse 

settes til kr. 16.000. Dette for å balansere bedre med andre aktører i markedet og for faktiske kostnader- og 

nytte for selskapet. Gebyr for unødige alarmer økes med 3,5% i tråd med satser for 2023 ved Alarmsentral 

Brann Innlandet. Øvrige betalingssatser økes med 2,7%. 

 

Styrets innstilling: 

Gebyr- og betalingssatser 2023 vedtas slik det står skrevet og oversendes til eierkommunene. 

 

Saksnr. 10/22  Økonomiplan 2023-2026 med driftsbudsjett 2023 

 

Saksframlegg: 

Driftsbudsjett 2023 har en økning på 10% fra 2022. Det vises for øvrig til kap. 2.2.3 om forutsetninger som 

er lagt til grunn ved utarbeidelsen av driftsbudsjettet.  

Investeringsplan 2023-2026 er basert på estimerte investeringskostnader og prioriteringer, herunder 

selskapets utredninger og beregninger knyttet til behov for nye- og renoverte brannstasjoner. Det vises for 

øvrig til kap. 2.3.2 med kommentarer og forutsetninger til investeringsplanen. 

 

Styrets innstilling: 

Økonomiplan 2023-2026 med driftbudsjett 2023 vedtas slik det står skrevet og oversendes til 

eierkommunene. 

 

Saksnr. 11/22  Instruks for valg av valgkomité og valgkomiteens arbeid 

 

Saksframlegg: 

Instruks for valgkomiteen i Valdres Brannvesen IKS er av 24.06.2017. Sak om denne bør erstattes med 

vedlagte «VBR IKS Instruks for valg av valgkomité og valgkomiteens arbeid» legges frem for 

representantskapet. Denne er utarbeidet på mal fra IKTV. 

 

 

Eventuelt 

 

Orientering om Intensjonsavtale mellom selskapet og Sykehuset Innlandet vedrørende ny brannstasjon med 

lokaler for prehospitale tjenester i Bagn. 

 


