
 

 

 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Styret for RBR IKS 
 

Møtested
: 

Sandnes brannstasjon   

Møtedato
: 

27.11.2015 Tid: 12:00 - 16:00 

 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer:  

 

 

 

Per-Endre Bjørnevik, leder  

Mangor Malmin, nestleder  

Mirjam Ydstebø, medlem 

Frode Johansen, medlem.  

Kristian Hellestveit, medlem 

Dag Ove Riska, medlem  

 

Forfall: Olaug V. Bollestad, medlem 

 

Varamedlemmer: Ane Mari Braut Nese 

 

Fra adm. (evt. andre): 

 

 Henry Ove Berg – brann- og redningssjef  

Tom Meyer – seksjonsleder deltid  

Ståle Fjellberg – sekretær  

   
Behandlede saker:  

 

Møtet ble innledet med en omvisning på brannstasjonene på Bryne og Ålgård.  

Bryne stasjon skal omorganiseres til dagtidspersonell og krever derfor ombygging.  

 

På stasjon Ålgård har arbeidsmiljøforholdene vært uakseptable, men kommunen har nå 

gjennomført strakstiltak i forhold til trenings-, dusj-, garderobe- og toalettfasiliteter. Dette som 

en midlertidig ordning til en ny stasjon står klar om få år. 

 

Omvisningen var nyttig i forhold til saken om innfasing av fremtidig brannstasjonsstruktur i 

regionen. 
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Underskrifter: 
 
 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 

bestemt på møtet. 

 

   

   

 

Sandnes 27.11.15   

   

 

 

 

Per Endre Bjørnevik  Mangor Malmin 

leder  nestleder 

 

   

  

Ane Mari Braut Nese  Mirjam Ydstebø   

varamedlem        medlem 

 

 

 

Frode Johansen        Dag Ove Riska 

medlem        medlem 

 

 

 

Kristian Hellestveit          Ståle Fjellberg                        

medlem        referent   
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

45/15 15/744  

 Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll  

 

46/15 15/744  

 HMS orienteringssak  

 

47/15 15/744  

 Virksomhetens orienteringssak  

 

48/15 15/745  

S - INNFASING AV NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR, BRYNE OG 

JÆREN  

 

49/15 15/746  

S - ORIENTERING OM OPPUSSING GAMLE ÅLGÅRD 

BRANNSTASJON OG PLANER FOR NYBYGG  

 

50/15 15/747  

S - ORIENTERING OM ARBEIDET MED TUNNELSIKKERHET I 

ROGALAND FYLKESKOMMUNE  

 

51/15 15/748  

 S - ORIENTERING OM SAMFUNNSSIKKERHT I FREMTIDEN  

 

52/15 15/749  

 S - REGNSKAP PR OKTOBER 2015  

 
 



 

 

 

 

 

 

45/15   

Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll  

 

 

Innstilling: 

 

Ingen merknad til møteinnkallingen. Møteprotokoll for møte 19.10.2015 er godkjent. 

 

Behandling: 
 

 

Vedtak: 

Ingen merknad til møteinnkallingen. Møteprotokoll for møte 19.10.2015 er godkjent. 

 

 

46/15   

HMS orienteringssak  

 

 

Innstilling: 

 

Styret tar orienteringen fra brann- og redningssjefen til etterretning.  

 

Behandling: 
 

Brann- og redningssjefen orienterte om saken med stans av bruk av ny brannlift (SAFI). Det 

har vært en rekke utfordringer til denne bilen, blant annet veltet den. Vi har nå hatt bilen til 

tredjepartskontroll som anbefaler reklamasjon. Saken følges opp mot leverandør.  

 

 

Vedtak: 

 

Styret tar orienteringen fra brann- og redningssjefen til etterretning.  

 

 

47/15   

Virksomhetens orienteringssak  

 

 

Innstilling: 

 

Styret tar orienteringen fra brann- og redningssjefen til etterretning.  

 

Behandling: 
 

Brannsjefen orientert om følgende saker: 
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Vi har gitt høringsuttalelse på «Mulighetsstudien» - vurdering av nasjonale og regionale 

øvings-og kompetansesentre for økt samvirke blant beredskapsaktørene. Her fremmes 

SASIRO og kompetansemiljøet i Rogaland som mulig regionalt senter for beredskap og 

nasjonalt senter for tunnelsikkerhet.  

 

Orienterte om rapporten i Risavikaprosjektet, et samarbeidsprosjekt med Sola kommune, 

DSB og RBR, som ble publisert 25.11.15. 

 

Kort orientering om Representantskapsmøte, hvor hovedsaken var budsjett. Dette ble vedtatt 

med en 3 % økning. 

 

Brann – og redningssjefen orienterte om status for lokalisering av ny 110 sentral (brann) i 

forhold til vedtak i Stortinget om samlokalisering av 110 og 112 sentralen (politi).. 

 

DSB har sendt brev om at de ikke vil akseptere flytting av 110 sentral til ny brannstasjon på 

Stangeland grunnet samlokalisering mellom 110 og 112. Sandnes eiendom må informeres.  

 

Brann – og redningssjefen orienterte om prosessen med samlokalisering mellom Haugesund 

nødsentral og vår 110-sentral. Prosessen innledes med et møte.  

 

Vedtak: 

 

Styret tar orienteringen fra brann- og redningssjefen til etterretning.  

 

 

48/15   

S - INNFASING AV NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR, BRYNE OG JÆREN  

 

Innstilling: 

Styret slutter seg til Brann- og redningssjefens innstilling: 

 

Brann og redningssjefen innstiller på at styret slutter seg til rådmennenes forslag. Bryne 

brannstasjon oppgraderes for drift i 10 år. Ellers forholder en seg til tidligere vedtak om 

brannstasjonsstruktur. Ansettelsesprosessen begynner sommeren 2016. Stasjonen skal være 

operativ 1.1.2017. 

 

Kommunene må fremlegge plan for ny Jæren brannstasjon i området Kåsen innen 1.1.2022. 

 

Denne stasjonen planlegges ferdigstilt innen 1.1.2026.  

 

 

 

Vedtak: 

Styret slutter seg til Brann- og redningssjefens innstilling: 

 

Brann og redningssjefen innstiller på at styret slutter seg til rådmennenes forslag. Bryne 

brannstasjon oppgraderes for drift i 10 år. Ellers forholder en seg til tidligere vedtak om 

brannstasjonsstruktur. Ansettelsesprosessen begynner sommeren 2016. Stasjonen skal være 

operativ 1.1.2017. 
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Kommunene må fremlegge plan for ny Jæren brannstasjon i området Kåsen innen 1.1.2022. 

 

Denne stasjonen planlegges ferdigstilt innen 1.1.2026.  

 

 

49/15   

S - ORIENTERING OM OPPUSSING GAMLE ÅLGÅRD BRANNSTASJON OG 

PLANER FOR NYBYGG  

 

 

Innstilling: 

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar orienteringen om Ålgård brannstasjon til 

orientering 

 

Behandling: 
 

Det ble foretatt en befaring, og muntlig orientering om oppussing av gamle Ålgård 

brannstasjon, samt planer for nybygg. 

 

Vedtak: 

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar orienteringen om Ålgård brannstasjon til 

etterretning. . 

 

 

50/15   

S - ORIENTERING OM ARBEIDET MED TUNNELSIKKERHET I ROGALAND 

FYLKESKOMMUNE  

 

Innstilling: 

Styret i Rogaland brann og redning tar arbeidet med tunnelsikkerhet i Rogaland 

fylkeskommune til orientering.  

 

Behandling: 
 

Brann- og redningssjefen orienterte muntlig om status for arbeidet med tunnelsikkerhet i 

Rogaland fylkeskommune. 

 

Vedtak: 

Styret i Rogaland brann og redning tar arbeidet med tunnelsikkerhet i Rogaland 

fylkeskommune til orientering.  

 

 

51/15   

S - ORIENTERING OM SAMFUNNSSIKKERHT I FREMTIDEN  

 

Innstilling: 

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar informasjonen om samfunnssikkerhet i fremtiden 

til orientering. 
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Behandling: 
 

 

Fylkeskommunen har vært ansvarlig for å utarbeide et strategidokument 

"Samfunnssikkerhet" i fremtiden – En samvirkestrategi for styrking av sikkerhet og 

beredskap basert på erfaringer fra sikkerhetsmiljøet i sørvest».  

 

Rogaland brann og redning IKS har samarbeidet tett med Universitetet i Stavanger, 

Høgskolen Stord/Haugesund, Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune i 

utarbeidelsen av dokumentet, som nettopp har vært på høring. 

 

 

Vedtak: 

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar informasjonen om samfunnssikkerhet i fremtiden 

til orientering. 

 

 

52/15   

S - REGNSKAP PR OKTOBER 2015  

 

 

Innstilling: 

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar regnskap pr oktober til orientering 

 

Behandling: 
 

Det ble påpekt at Flyktningsituasjonen har endret risikosituasjonen i regionen som vil være 

krevende fremover. Dette kan medføre økonomiske konsekvenser fremover.  

 

Vedtak: 

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar regnskap pr oktober til orientering 

 

 

Eventuelt: 

 

Neste styremøte 21. 12.15 kl. 09.00 på Kronen gård. Lunsj til varamedlemmene kl.11.00.  

AMU blir også invitert til lunsjen sammen med styret.  
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