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PS 32/19 Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll 

Styret i RBR IKSs behandling av sak 32/2019 i møte den 17.12.2019: 

 

Behandling 

Det ble påpekt at forfall ikke står i protokollen. 

 

Vedtak 

Styret godkjenner møteinnkalling og møteprotokoll fra møte 05.11.2019 med merknad om at 

hvem som har meldt forfall bør stå i protokollen.  

 

PS 33/19 HMS orienteringssaker 

Styret i RBR IKSs behandling av sak 33/2019 i møte den 17.12.2019: 

 

Behandling 

Brann og redningssjefen orienterte om følgende saker: 

  

 Interkontrollsystem. Det overordnet systemet er på plass, men det jobbes med å finne et 

datasystem som kan hjelpe oss med å holde kontroll på utstyr og materiell. 

 AML-brudd. Det er fokus på dette, og det arbeides sammen med fagforeningene om tiltak for å 

redusere overtid og AML-brudd.    

 AMU møte er avholdt. Det er store utskiftninger i personalet hos bedriftshelsetjenesten, som er 

en utfordring for oss. Det ble lovet en bedring hos dem, og dykkerlegen er nå på plass.  

 Sykefravær – det er meget bra for organisasjonen og under måltallet på 5 %. 

 

Vedtak 

Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

PS 34/19 Virksomhetens orienteringssaker 

Styret i RBR IKSs behandling av sak 34/2019 i møte den 17.12.2019: 

 

Behandling 

Brann og redningssjefen orienterte om følgende saker: 

 Organsisasjonsutvikling  

o Tjenestetorg er etablert, og det er 3 nye ansatte som skal begynnet etter nyttår.  
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o Arbeidsgrupper har jobbet med forslag og levert et godt produkt for å utvikle 

organisasjonen. Fokus på at personal må styrkes for å bedre tillit, bla. til 

ansettelsessaker. Innsatsledere må få mer operativ fokus. 

 Møte med Sandnes kommune om SASIRO. Det er etablert en god dialog med administrasjonen i 

Sandnes kommune, og det er enighet om at vi ikke skal betale husleie neste år. Det skal 

forhandles om en ny husleiekontrakt.  

 Åpning av Ryfast. Det gjennomføres øvelser og opplæring for mannskapene helt frem til åpning. 

 Besøk fra Kina.  

 Nye brannstasjoner i Stavanger. Tegninger er offentliggjort. Styreleder orienterte om den 

politiske prosessen, hvor alt tyder på at prosjektet vil fortsette etter planen.  

 Tilsyn/øvelse fra Kystverket om vår IUA beredskap. Positive tilbakemeldinger. 

 Personalsjefsaken er avklart. Det lyses ut HR stilling før jul. 

 Beredskapsforebyggende arbeid. Evalueringsprosess er igangsatt. 

 Seksjon for skjenkekontroll og tobakk er flyttet til brann og redningssjefen. 

 Fagdag for lyngbrenning er gjennomført i Gjesdal. 

 Øvelse redningstjenesten / tilsyn HRS (Bodø). 

 Rettssak omkring arbeidsgivers rett til å få tilbakebetalt pensjon, som ikke er trukket over 2 år. 

Prinsipiell sak som nå er anket til lagmannsretten. 

 Nasjonalt brannfaglig råd:  

o Nytt oppdragshåndteringsverktøy skal anskaffes for 110 nødsentralene i hele landet. 

Diskusjon er omkring ansvar mellom staten og kommune for denne anskaffelsen. 

 Hjelmeland kommune. Sammenslåing er utsatt pga. at det mangler noen økonomiske 

beregninger. Avtalen vi har med dem forlenges. 

 Det er vedtak i Eigersund kommune om å vurdere tilknytning til vårt selskap. 

 Sirdal har også henvendt seg om tilknytning til vårt selskap.  

 

Vedtak 

Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

PS 35/19 S - NY BEHANDLING ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2020-2023 

Styret i RBR IKSs behandling av sak 35/2019 i møte den 17.12.2019: 

 

Behandling 

Styret påpeker at husleie for SASIRO må tas ut av økonomi og handlingsplan for 2020.  
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Vedtak 

Styret i Rogaland brann og redning IKS vedtar ny økonomi- og handlingsplan 2020-2023 justert av brann- 

og redningssjefen, etter representantskapets tilbakemeldinger.  

Styret ber brann- og redningssjefen oversende ØHP til eierkommunene for endelig behandling. 

 

PS 36/19 S - STRATEGI OG VIRKSOMHETSPLAN 2020-2023 

Styret i RBR IKSs behandling av sak 36/2019 i møte den 17.12.2019: 

 

Behandling 

Vedtak 

Styret i Rogaland brann og redning utsetter saken til neste styremøte 

 

PS 37/19 S - ETISKE RETNINGSLINJER FOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS 

Styret i RBR IKSs behandling av sak 37/2019 i møte den 17.12.2019: 

 

Behandling 

Vedtak 

Styret i Rogaland brann og redning utsetter saken til neste styremøte 

 

PS 38/19 S - RAPPORT FREMDRIFT MODERINISERINGSPROSJEKT FEIING OG TILSYN DESEMBER 
2019 

Styret i RBR IKSs behandling av sak 38/2019 i møte den 17.12.2019: 

 

Behandling 

Vedtak 

Styret i Rogaland brann og redning IKS utsetter saken til neste styremøte. 

 


