
 

 

 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Styret for RBR IKS 
 

Møtested
: 

3 etg Sandnes brannstasjon   

Møtedato
: 

18.09.2015 Tid: 08:30 - 12:00 

 

 
Til stede på møtet 

 
 

Medlemmer: Per- Endre Bjørnevik, leder 
Mangor Malmin, nestleder 
Mirjam Ydstebø, medlem 
Frode Johansen, medlem 
 

  

Varamedlemmer: 

 

 

Forfall: 

 

Ann Elene Lund, varamedlem 
Dag Ove Riska, varamedlem 
 
Kristian Hellestveit 
Lasse Vadla 
Olaug V. Bollestad 
 

Fra adm. (evt. andre): Henry Ove Berg – brann- og redningssjef 
Randi Sofie Seglem – sekretær 
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Behandlede saker: 
 
Underskrifter: 
 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
 
Sandnes 19.09.2015 
 
   
   
 

 

Per-Endre Bjørnevik     Mangor Malmin 

leder       nestleder 

 

 

 

 

Olaug V. Bollestad     Mirjam Ydstebø 

medlem      medlem 

 

 

 

 

 

Frode Johansen     Dag Ove Riska 

Medlem      medlem 

 

 

 

 

 

 

Kristian Hellestveit     Randi Sofie Seglem 

medlem      referent
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

31/15 15/583  

 Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll  

 

32/15 15/583  

 HMS orienteringssak  

 

33/15 15/583  

 Virksomhetens orienteringssak  

 

34/15 15/582  

 S - INNFASING NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR  

 

35/15 15/584  

 S - AVHENDING AV GAMMELT SAMBANDSUTSTYR  

 

36/15 15/585 Unntatt offentlig ofl §14 

 S - ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2016-2019  

 
 

37/15 15/605 Unntatt offentlig ofl §14 

 S – TERTIALRAPPORT PR AUGUST 2015  

 



 

 

 

 

 

 

31/15   

Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll  

 

 

Innstilling: 

 

Ingen merknad til møteinnkallingen. Møteprotokoll for møte12.06.2015 og  31.08.2015 ble 

godkjent 

 

Vedtak: 

Ingen merknad til møteinnkallingen. Møteprotokoll for møte 12.06.2015 og 31.08.2015 ble 

godkjent 

 

 

 

 

 

 

32/15   

HMS orienteringssak  

 

 

Innstilling: 

 

Styret tar orienteringen fra brann- og brannsjefen til etterretning.  

Behandling: 
 

 Forskjellige samspillsoner med kreftforeningen 

 Vri midler – forskningsmidler til samling på SASIRO 23.9 ang 

brannmannsbekledning, kvalitet og utvikling. Dette opp mot kreftfare. 

 

Samtale om utfordringer med liten brannlift Stavanger ble tatt opp muntlig.  

Vedtak: 

Styret tar orienteringen fra brann- og redningssjefen til etterretning 

 

 

 

 

33/15   

Virksomhetens orienteringssak  

 

 

Innstilling: 

 

Styret tar orienteringen fra brann- og redningssjefen til etterretning 
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Behandling: 
 Ledermøte med IVAR. Vi må forstå deres utbyggingsplaner 

 Risavikprosjektet, mye nedlagt arbeid, siste styringsgruppemøte i Tønsberg i neste 

uke, rapport senere i høst. Fører med seg nye tiltak og økonomiske utgifter. 

 Ledermøte sammen med KNM HH. Ny befalsskole for Sjø og luft forsvaret er 

etablert på Madla i Stavanger 

 Større møte internt med alle avdelinger der vi diskuterte IKT nå og behovet i 

fremtiden 

 Møte med Politimester og sjef HV ang risiko i Risavika 

 Møte med Gjesdal kommune ang ny brannstasjon på Ålgård 

 Møte med Finnøy kommune ang ny brannstasjon på Finnøy 

 Befaring på Bryne brannstasjon i forbindelse med vurdering av dagtid 

 Helseminister invitert på besøk, har takket JA, men tidspunkt er ikke klart 

 Professor Ove Njå er i full gang med tunellprosjektet og har fast kontordag på 

SASIRO 

 Øvelse Rogaland er gjennomført på Statoils Njård felt med Kystverket og NOFO. Vår 

deltakelse var i forbindelse Med IUA. I år valgte vi sirkeløvelse på Ølberg i Sola 

kommune. Besøk av noen politikere og noe adm. i kommunene. Alle 18 kommuner 

invitert, men ikke godt nok oppmøte. Besøk av delegasjon fra Libanon og Namibia. 

Dette var i regi av NORAD og Kystverket. 

 Planlegger nå inspeksjoner av alle lokasjoner som skal brukes i forbindelse med 

NATO møtet i Stavanger nå i oktober. Samspill med politiet operativt. Det ventes ca. 

800 delegater. 

 Toppledermøte mellom politimester, sykehusdirektør og brann- og redningssjef i dag 

18.9.15. 

 Mange utviklingssaker innen KS/ KS bedrift. Noe av det viktigste er kostnadene 

rundt nødnett, nye større branndistrikt. 

 Fylkestinget har vedtatt at tunellen på 700 meter i Randaberg i forbindelse med 

ROGFAST må sikres til brann og redning. Saken er/ sendes til Stortinget 

 NBLF venter besøk av kolleger fra hele Norden i forbindelse med nordiske 

studiedager. Vi skal bidra med tunnelseminar og omvisning på SASIRO. 

 Det er avholdt informasjonsmøte om tunnelsikkerhet med samferdselsaktører på 

SASIRO. Stor interesse og deltakere fra mange blant annet organisasjoner for 

lastebileiere, sjøførskoler, LO og mange flere. Dette skal vi jobbe videre med. 

 Vi har sendt et omfattende høringssvar til Statens vegvesen på håndbok N500 

vegtunneler.  

 Vi har etter saksbehandling sammen med DSB sendt høringssvar på Risavika nord. 

 Rfk har søkt om forskningsmidler til studietur til Sveits i forbindelse med 

tunnelopplæring for våre mannskaper. Deltakere fra RBR, UiS, Rfk m.f. 

 Nytt stort høyderedskap er levert til oss 

 Ny storulykkesforskrift gir oss nye utfordringer 
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 Åpen dag ved de fleste av våre brannstasjoner 19/9 

 Orientering fra brannsjefskonferanse 2015 

Vedtak: 

Styret tar orienteringen fra brann- og redningssjefen til etterretning 

 

 

 

34/15   

S - INNFASING NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR  

 

 

Innstilling: 

1) Styret slutter seg til forslaget om innfasing av ny brannstasjonsstruktur i Rogaland 

brann og redning IKS. 

2) Dokumentet oversendes kommunene. 

Behandling: 
Bryne og Klepp tilfredsstiller ikke lovkravene ifht arbeidsmiljøloven. Heller ikke Ålgård. 

Styret i RBR ønsker å gjøre eierkommunene oppmerksom på avviket og ønsker at det legges 

opp til oppgradering eller nybygging.  

 

Vedtak: 

1) Styret slutter seg til forslaget om innfasing av ny brannstasjonsstruktur i Rogaland 

brann og redning IKS.  

2) Dokumentet oversendes kommunene. 

 

 

 

 

 

 

 

35/15   

S - AVHENDING AV GAMMELT SAMBANDSUTSTYR  

 

 

Innstilling: 

Styret slutter seg til at RBRs analoge gamle sambandsutstyr kan gis til våre eierkommuner og 

frivillige organisasjoner. 

 

 

Vedtak: 

Styret slutter seg til at RBRs analoge gamle sambandsutstyr kan gis til våre eierkommuner og 

frivillige organisasjoner. 
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36/15 Unntatt offentlig ofl §14  

S - ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2016-2019  

 

 

Innstilling: 

1. Styret i Rogaland brann og redning IKS godkjenner forslag til Økonomi- og  

handlingsplanen 2016-2019 

 

2. Saken oversender til representantskapet for videre behandling. 

 

 

Behandling: 
Det er et stort behov for å øke administrative stillinger i RBR til å håndtere konsulering og 

utvikling. Selskapet må ta høyde for de utfordringene det står ovenfor fremover. Behovet bør 

fremkomme i ØHP.  Styret i RBR ber brann- og redningssjefen om en beskrivelse i ØHP 

under brann- og redningssjefens kommentar.  

 

Vedtak: 

1. Styret i Rogaland brann og redning IKS godkjenner  foreløpig forslag til 

Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 

 

2. Styret i Rogaland brann og redning IKS ber brann- og redningssjefen innarbeider 

punkt om utviklingen i RBR og behov for ekstra personell.  

 

3. Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 tas opp til endelig behandling neste 

styremøte.  

 

37/15 Unntatt offentlig ofl §14  

S – TERTIALRAPPORT PR AUGUST 2015  

 

 

Innstilling: 

 

1) Styret i Rogaland brann og redning IKS tar regnskap pr august til etterretning 

 

2)  oversendes eierkommunene ved økonomikontaktene for informasjon.  

 

Behandling: 
Styret ser utfordringene med pensjon, lønn, SASIRO og nødnett og at det kan påvirke 

årsresultat negativt.  

 

Statens pålegg om å gjennomføre PLIVO (Nasjonal prosedyre ved pågående livstruende 

vold) har ført til ekstra utgifter ifbm regnskap.  

 

Styret ønsker regnskap status  pr. september til neste styremøte.  
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Vedtak: 

 

1) Styret i Rogaland brann og redning IKS tar regnskap pr august 2015 til etterretning 

 

2) Tertialrapporten  med kommentar fra styret oversendes eierkommunene ved 

økonomikontakter til orientering. 
 

3) Styret i Rogaland brann og redning IKS ber om regnskap pr september til neste 

styremøte.  
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