
 

     

 
 
 Til styret i VLMS-E IKS 
 
 

REFERAT FRA STYREMØTE. 
 
Onsdag 6. september  2017 
 
Sted: VLMS. Sigurd Lybeck 
 
Tilstede: Kai-Egil Bachèr,  Arne Leite og Martin Sæbu. 
Fravær Åshild Reien og Jorun Ødegård Bjerke. 
 
Andre:  Ingebjørg Pålelien 
 
 
SAKLISTE 
 
Sak 13/17 .  Referat fra styremøte 30. juni    2017. 
                          Vedtak: 
                          Referatet ble godkjent.  Enstemmig. 
 
Sak 14/17.  Status for gjenstående garantiarbeid. 
                         Vedtak:    
                         Saken blir utsatt da Gudmund H. måtte melde forfall.  Enstemmig.                                                           
           
Sak 15/17.  Sikring av resepsjonsområde. 
                         Vedtak:  
                         Saken blir utsatt da Gudmund H. måtte melde forfall.  Enstemmig.  
 
Sak 16/17.  Utbetring av lyssøyler og ladepunkt for rullestolramåer i bil. 
                         Vaktmester Jan Egil Salvesen var tilstede og orientert om alle små og store 
                         endringer/ønsker. 
 
                         Vedtak: 
                         Styret godkjenner utbetring av lyssøyler og etablering av ladepunkt for  
                         rullestolramper innenfor en ramme på kr. 50.000.    
                         Jan Egil Salvesen gis fullmakt til å iverksette dette. 
                         Styret tar andre innspill fra Salvesen i møtet til orientering, og vurderer 
                         disse innarbeidet i budsjett 2018.  Budsjettet blir behandla i neste 
                         styremøte. 
                         Enstemmig. 
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Sak 17/17.  Vurdering av skatteposisjon for VLMS-E. 
                        Arbeidsgruppa Arne L og Kai-Egil B presenterte saken etter møte med  
                        revisorene Sandsengen og Myrvang. 
 
 
                        Vedtak: 
                        Det blir utarbeidet sak til neste møte for endelig behandling. 
                        Enstemmig.  
  
                        
 
Sak 18/17.  Budsjett 2018 og økonomiplan 2019- 2021. 
                          Forslaget til budsjett og ønokomiplan ble gjennomgått. 
 
                        Vedtak: 
                        Styreleder tar med signal og legg fram revidert utkast til behandling i neste  
                        møte.  
 
Sak 19/17. Oppstart reguleringsplanarbeidet Nord-Aurdal kommune, ny ambulanse. 
                        stasjon. 
                        Kai- Egil B. la fram slikt forslag til uttale: 
 
Innspill til oppstartsmelding av planarbeid for ambulansegarasje på Fagernes fra Valdres 
Lokalmedisinske Senter Eiendom IKS (VLMS-E IKS)  
 
Det vises til mottatt melding om oppstart av planarbeid på tidligere boligtomt 25/155 i 
Fagernes.  Melding er gitt i brev fra Nord-Aurdal kommune datert 21.06.2017, deres ref. 
STEEIR-17/7322, og oversendt VLMS-E IKS som nabo/berørt i saken.  Styrets innspill er 
behandlet i VLMS- E IKS sitt styremøte 06.09.2017. 
 
Styret i VLMS-E IKS er kjent med planene om bygging av ny ambulansegarasje.  VLMS-E IKS 
mottok en henvendelse fra Nord-Aurdal kommune i september 2016 med spørsmål om å 
forestå bygging av ambulansestasjon for SI.  Styrt fattet vedtak om å starte denne prosessen i 
styremøte 28.09.2016.  Anmodningen fra NAK ble senere trukket tilbake. 
 
Det framgår av varsling at planlagt adkomst til ny ambulansegarasje er tenkt via nåværende 
adkomst til VLMS. 
 
Styret har tidligere drøftet utfordringer og usikkerhet knyttet til dette, i og med at dette 
arealet er opparbeidet som adkomstvei til VLMS, parkeringsareal og landingsmulighet for 



 

     

helikopter.  Styret tar ikke på nåværende tidspunkt standpunkt til om tenkt løsning er 
hensiktsmessig eller gjennomførbar, men initierer behov for en dialog knyttet til dette. 
 
Styret vil også påpeke at det for egen del i framtida kan bli aktuelt med utvidelse av 
eksisterende bygningsmasse ved VLMS.  Det er signaler på at samarbeid med andre aktører  
 
 
kan generere behov for økt areal på sikt.  Dette er et element som bør tas hensyn til ved 
framtidig planlegging av område totalt sett. 
 
Formålet til VLMS-E IKS er å leie ut lokaler til tjenesteyting i forbindelse med å løse offentlige 
helseoppgaver for kommunene i Valdres.  Styret i VLMS-E er følgelig positive ti utvidelse av 
samarbeid med eksterne aktører knyttet til dette. 
 
Styret vil påpeke at det er hensiktsmessig med en prosess der flere aktører deltar før valg av 
plassering av ny ambulansegarasje bestemmes.  Ambulansegarasje og arealdisponering 
knyttet til denne vil vedrøre alle Valdreskommuner i vårt etablerte interkommunale 
samarbeid.  Et godt planarbeid er viktig for å sikre god benyttelse av tilgjengelig areal til 
framtidige felles helsetjenster for Valdreskommunene. 
 
                        Vedtak: 
                        Styret gir sin tilslutning til at innspill slik det foreligger blir oversendt 
                        Nord-Aurdal kommune. 
                        Enstemmig.  
 
 
Sak 20/17.  Eventuelt 
                        
                         Neste styremøte fastsettes til 2. oktober 2017 kl. 0800.  
  
                                  
 
 

Heggenes, den 30. juni  2017 
Kai-Egil Bachèr 

styreleder 
 

 
 

 


