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PS 23/19 Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll 
Styret i RBR IKSs behandling av sak 23/2019 i møte den 05.11.2019: 

Behandling 

 

Ingen merknad til møteinnkallingen . Møteprotokoll for møte 28.08.19 er godkjent. 
 
Vedtak 

Ingen merknad til møteinnkallingen. Møteprotokoll for møte 28.08.19 er godkjent. 
PS 24/19 HMS orienteringssaker 
Styret i RBR IKSs behandling av sak 24/2019 i møte den 05.11.2019: 

Behandling 

 

Brann og redningssjefen orienterte om følgende saker: 

 Sykefraværet. Gledelig utvikling med et totalt sykefravær nær målsettingen på 5%. 

 AML brudd er også en utfordring for vår organisasjon. Det er igangsatt et arbeid for å redusere 
AML brudd i organisasjonen. 

 Avvik  

 Internkontrollprosjekt med etablering av nytt kvalitetsikringssystem er under arbeid med god 
fremdrift. 

 

Vedtak 

Styret tar orienteringen til etterretning. Styret ber om at arbeidet med å redusere AML brudd betydelig 
prioriteres, og at det rapporteres om status på dette innen første kvartal 2020.  

PS 25/19 Virksomhetens orienteringssaker 
Styret i RBR IKSs behandling av sak 25/2019 i møte den 05.11.2019: 

Behandling 

 

Brann og redningssjefen orienterte om følgende saker: 

 Organisasjonsutvikling og gjennomførte endringer er i god fremdrift. 

 Møte Sandnes kommune og Sasiro. Dialog om husleie knyttet til drift pågår, samtidig som det 
jobbes med en fremtidig utvikling av eiendomsmassen på Sasiro.   

 Åpning av Ryfast. Det har vært utfordringer med  

 Besøk av samfunnsikkerhetsministeren. Hun er meget interessert i vårt fagområde, og vi fikk gitt 
en god orientering om våre utfordringer. 
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 Representantskapet. Orienterte om saksbehandlingen i representantskapet, hvor det ble vist til 
at kommunene kom med et forslag om reduksjon av tilskuddet uten at informasjon om dette 
var gitt på forhånd.  

 Nye brannstasjoner i Stavanger. De er fremmet en intellepasjossak til bystyret om endring av 
prosjektet i Lervig. 

 Stått som arrangør av forebyggende forum og administrasjonsseminar. Gode tilbakemeldinger 
på arrangementene. 

 Orienterte om saken med personalsjef. Saken betraktes nå som lukket for selskapet. 

 Styrende dokumenter. Det lages en ny strategi og virksomhetsplan. 

 Lønnsutvikling og lønnspolitisk plan. Denne planen skal revideres, hvor man vil forsøke å finne 
sammenlignbare tall. 

 Besøk med HMS samtaler på alle deltidsstasjoner. Godt mottatt hos brannmannskapene. 

 Beredskapsforebyggende arbeid. Prosjektet er i en slutt evalueringsprosess. Forslag om å utvide 
fagområdene til også omfatte andre ulykkestyper.  

 Tobakktilsyn.   

   

 

Vedtak 

Styret tar orientering til etterretning. Styret ber om det sendes et brev til eierkommunene hvor det 
orienteres omkring problematikken med husleie for Sasiro, og det bes om reforhandling av avtalen med 
Sandnes kommune.  

PS 26/19 S -REGNSKAP PR AUGUST 2019 
Styret i RBR IKSs behandling av sak 26/2019 i møte den 05.11.2019: 

Behandling 

 

Brann og redningsjefen orienterte om status for regnskapet i selskapet. Særlig utfordring i forhold til 
eldre materiell og utstyr. 

 

Vedtak 

Styret tar regnskapet til orientering. 

PS 27/19 S - Avgift og fordeling kostnader feiing og tilsyn 
Styret i RBR IKSs behandling av sak 27/2019 i møte den 05.11.2019: 

Behandling 
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Styret diskuterte saken hvor det ble påpekt behovet for å gjennomføre forebyggende arbeid i alle 
boliger, ikke bare der det er røykløp.  

 

Vedtak 

 

Innstilling 
 Rogaland brann og redning anbefaler eierkommunene å iverksette gebyr for tilsyn og feiing av 

fritidsboliger. Gebyret anbefales likt som bolig. RBR gjennomfører tilsyn og feiing i fritidsboliger i 
dag i alle våre eierkommuner basert på tidligere kartlegging og ny risikomodell. 

 Rogaland brann og redning anbefaler gebyret fordeles pr kommune fordelt etter antall boliger 
med fyringsanlegg 

 Avgiften eierkommunene krever inn for tilsyn og feiing av fyringsanlegg endres til 
"Brannforebyggende gebyr for boliger med fyringsanlegg  

PS 28/19 S - AVTALE OM TILSYN FOR TOBAKKSVARER OG TOBAKKSSURROGATER 
Styret i RBR IKSs behandling av sak 28/2019 i møte den 05.11.2019: 

Behandling 

 

Brann og redningssjefen orienterte om avtaleforslag om tilsyn med tobakk og tobakkssurrogater. 

 

Vedtak 

Styret i Rogaland brann og redning IKS godkjenner avtale om tilsyn med registrerte salgssteder for 
tobakksvarer og tobakkssurrogater mellom Rogland brann og redning IKS og kommunene i Rogaland. 

PS 29/19 S - Driftsrapport for avdelingene november 2019 
Styret i RBR IKSs behandling av sak 29/2019 i møte den 05.11.2019: 

Behandling 

 

 

Vedtak 

Styret tar rapporten til orientering. 

PS 30/19 S - RAPPORT BENCHMARKING - TJENESTEANALYSE 
Styret i RBR IKSs behandling av sak 30/2019 i møte den 05.11.2019: 

Behandling 

 

Brann og redningssjefen orienterte om arbeidet som er gjennomført for å sammenligne flere store 
brann og redningsvesen. 
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Dette gir grunnlag for å stille spørsmål om hvorfor det er forskjeller mellom de ulike brannvesen for 
sammenlignbare tjenester.  

Det legges opp til en administrativ gjennomgang av rapporten.  

 

Vedtak 

Styret tar rapporten til orientering, og ber om en redegjørelse for kostnaden til rengjøring som fremstår 
som meget høyt.  

PS 31/19 S - RAPPORT FREMDRIFT MODERINISERINGSPROSJEKT BOLIGTILSYN OG FEIING 2019 
Styret i RBR IKSs behandling av sak 31/2019 i møte den 05.11.2019: 

Behandling 

 

Brann og redningssjefen orienterte om moderniseringsprosjektet som er igangsatt hos feiervesenet. 
Prosjektet er i tråd med forskriftsendring som tilsier en mer risikobasert tilnærming til feiing og 
tilsynstjenesten. 

Styret peker på utfordring med boliger som ikke har ildsted eller røykløp, og kommunikasjon med å 
formidle endringer i feiertjenesten. Dette må det jobbes med videre. 

  

 

Vedtak 

Styret tar saken til orientering. 


