
 

 

 

 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Styret for RBR IKS 
 

Møtested: Stabsrom brann og redning 
hovedstasjon 

  

Møtedato: 05.09.2017 Tid: 12:00 - 15:00 

 
 

Til stede på møtet 
 

Medlemmer:  Odd Jo Forsell, leder  
Mangor Malmin, nestleder 
Mirjam Ydstebø, medlem  
Grete Kvalheim, medlem 
Henry A. Tendenes, medlem 
Kay Hov, medlem 
Dag Ove Riska, medlem  
Yngve Bye Bruun, medlem  
 

Forfall:  

 

Varamedlemmer: 

 
 

 

Fra adm. (evt. andre): Henry Ove Berg, brann- og redningssjef 
Ståle Fjellberg, sekretær 
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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 05.09.2017 
 
   
   
   
 

 

Odd Jo Forsell  Mangor Malmin 

leder  nestleder 

 

   

  

Mirjam Ydstebø  Grete Kvalheim   

medlem        medlem 

 

 

 

Henry A. Tendenes   Kay Hov 

medlem        medlem 

 

 

 

Dag Ove Riska        Yngve Bye Bruun    

medlem        medlem 

 

 

 

         Ståle Fjellberg                        

         referent   
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

21/17 17/573  

 Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll  

 

22/17 17/573  

 HMS orienteringssak  

 

23/17 17/573  

 Virksomhetens orienteringssak  

 

24/17 17/575  

 S - ARBEIDSTILSYNET - OPPGRADERING AV BRANNSTASJONER  

 

25/17 17/576  

 S - FINNØY BRANNSTASJON NYBYGG  

 

26/17 17/577  

 S - INNFØRING AV FEIING OG TILSYN I FRITIDSBOLIGER  

 

27/17 17/578  

S - STRAND KOMMUNE - SØKNAD OM MEDLEMSKAP I ROGALAND 

BRANN OG REDNING IKS  

 

28/17 17/579  

S - ÅLGÅRD BRANNSTASJON - FORSLAG ENDRET LOKALISERING 

NY BRANNSTASJON ÅLGÅRD - KONGSGATA 21  

 

29/17 17/574  

 S - ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021  
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21/17   

Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll  

 

Innstilling: 

Styret godkjenner møteinnkalling og møteprotokoll fra møte 16.04.2017 

og 21.08.2017. 

 

Behandling: 
 

Vedtak: 

Styret godkjenner møteinnkalling og møteprotokoll fra møte 16.04.2017 

og 21.08.2017. 

 

 

22/17   

HMS orienteringssak  

 

Innstilling: 

Styret tar orienteringen til etterretning.  

 

Behandling: 
Brann og redningssjefen orienterte om situasjonen i forhold til dusj og garderobeforhold ved 

SASIRO. Dette er ikke ivaretatt etter dagens krav, og det må vurderes løsning på kort og lang 

sikt. Må sees i sammenheng med etterfølgende sak 24/17. 

 

Vedtak: 

Styret tar orienteringen til etterretning.  

 

23/17   

Virksomhetens orienteringssak  

 

 

Innstilling: 

Styret tar orienteringen til etterretning.  

 

Behandling: 
Alarmmottaket i nødsentral Brann er svært ustabilt og gir ikke tilstrekkelig sikkerhet for at 

signal fra automatiske brannalarmanlegg blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Det er 

prekært behov for utskiftning av det gamle systemet. Dette må fremmes til 

representantskapet, da dette representerer en større investering som må rettes til alle 

tilknyttede kommuner.  

 

Vedtak: 

Styret tar orienteringen til etterretning.  
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24/17   

S - ARBEIDSTILSYNET - OPPGRADERING AV BRANNSTASJONER  

 

Innstilling: 

 

Styret i RBR ber brann- og redningssjef sørge for at selskapet jobber målbevisst for å rette 

opp de forhold som kommer opp i arbeidstilsynets pålegg. 

 

 

Behandling: 
 

Stian Pedersen fra personalavdelingen, og som har ledet en intern arbeidsgruppe, orienterte 

om status for arbeidet som er gjennomført i forhold til Arbeidstilsynets tilsyn og oppfølging 

av bla. kreftfare for brannmenn. Han påpekte at flere av avvikene er lukket allerede, men at 

noen brannstasjoner har utfordringer som må løses innen relativt kort tid. Det stilles krav til 

realistiske planer for tiltak, både med hensyn til økonomi og rask gjennomføring.  

 

Vedtak: 

 

Styret i RBR ber brann- og redningssjef sørge for at selskapet jobber målbevisst for å rette 

opp de forhold som kommer opp i arbeidstilsynets pålegg. 

 

 

25/17   

S - FINNØY BRANNSTASJON NYBYGG  

Denne saken ble fremskyndet og tatt som første sak. 

 

Innstilling: 

 

Styret i RBR ber Finnøy kommune fremskyve arbeidet med ny brann- og redningsstasjon. 

Dagens gamle brannstasjon tilfredsstiller ikke krav i arbeidsmiljøloven. Endelig innstilling 

tas etter presentasjonen i styremøtet. 

 

 

Behandling: 
Kommunalsjef Hilde Gunn Bjelde fra Finnøy kommune orienterte om fremdriften for ny 

brannstasjon for Finnøy. Plan om at brannstasjonen skal realiseres med oppstart i løpet av 

2018. Politikerne har vedtatt at brannstasjonen skal lokaliseres ved kai på Judaberg, i et 

leilighetsbygg som oppføres av en privat utbygger. Brannstasjonsdelen er planlagt i 

samarbeid med representanter fra RBR.  

 

Finnøy kommune vil avklare om lokalene skal eies eller leies. Det ble i den forbindelse stilt 

spørsmål om eierskapsmeldingen stiller krav om at Finnøy kommune må eie bygget. Dette 

må avklares. 

 

Vedtak: 

 

Styret i RBR ber om at Finnøy kommune forserer arbeidet med ny brannstasjon med oppstart 

i 2018. Dagens gamle brannstasjon tilfredsstiller ikke krav til forsvarlig arbeidsmiljø eller 

arealmessige behov. Det vises for øvrig til representantskapets vedtak i møte 5. juni 2012. 
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26/17   

S - INNFØRING AV FEIING OG TILSYN I FRITIDSBOLIGER  

 

 

Innstilling: 

 

Saken ble lagt frem uten innstilling 

 

Behandling: 
Brann og redningssjefen orienterte kort om forskriftspålagt innføring av feiing og tilsyn i 

fritidsboliger. Styret påpekte utfordringer med praktisk gjennomføring av dette på dagtid og 

hvordan varsling foretas. Dette tas med videre i prosjektet. 

 

 

Vedtak: 

Styret slutter seg til at feiing av fritidsboliger iverksettes med start i Sola kommune. Oppstart 

av ordningen finansieres av fondsmidler. Administrasjonen kommer tilbake med informasjon 

om fremdriften i prosjektet. 

  

 

27/17   

S - STRAND KOMMUNE - SØKNAD OM MEDLEMSKAP I ROGALAND BRANN 

OG REDNING IKS  

 

Innstilling: 

 

Styret slutter seg til at Strand kommune kan bli medeier i Rogaland brann- og redning IKS. 

Saken sendes kommunenes adm/ økonomiske eiergruppe for økonomiske beregninger. 

Saksbehandles av representantskapet høsten 2017 og kommunene innen desember 2017. 

 

 

Behandling: 
Brann og redningssjefen orientert om saken som tidligere har blitt orientert om i styre og 

representantskap. Det har også blitt gjennomført økonomiske beregninger som må 

kvalitetssikres.  

 

 

Vedtak: 

 

Styret slutter seg til at Strand kommune kan bli medeier i Rogaland brann- og redning IKS. 

Saken oversendes representantskapet for endelig behandling. 

 

 

28/17   

S - ÅLGÅRD BRANNSTASJON - FORSLAG ENDRET LOKALISERING NY 

BRANNSTASJON ÅLGÅRD - KONGSGATA 21  

 

 

Innstilling: 
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Styret slutter seg til at Gjesdal kommune iverksetter ombyggingen foreslått i brev fra Gjesdal 

kommune av 5.1.2017. Dette vil sikre ny brann- og redningsstasjon på Ålgård ca. 1.1.2018. 

 

 

Behandling: 
Brann og redningssjefen orienterte om saken og endringene som er foretatt etter styrets 

behandling i møte på Bryne i januar i 2017.  

 

 

Vedtak: 

 

Styret slutter seg til at Gjesdal kommune iverksetter ombyggingen foreslått i brev fra Gjesdal 

kommune av 5.1.2017. Dette vil sikre ny brann- og redningsstasjon på Ålgård ca. 1.1.2018. 

 

 

29/17   

S - ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021  

 

 

Innstilling: 

1) Styret i Rogaland brann og redning IKS tar økonomi- og handlingsplan til orientering 

2) Styret i Rogaland brann og redning IKS ber om at økonomi- og handlingsplan 

oversendes representantskapet til behandling 

 

 

Behandling: 
Det ble foretatt en gjennomgang av foreliggende budsjettutkast som ikke er kvalitetssikret i 

forhold til tekst og tall. Dette pga. fremskyndet frist (i forhold til tidligere år) for 

oversendelse til representantskapet, hvis man skal ha reell påvirkningskraft til budsjettene i 

kommunene. 

 

Styret stilte en del spørsmål til budsjettforslaget som administrasjonen avklarer til neste 

styremøte. 

 

 

Vedtak: 

Styret utsetter saken til styremøte fredag 8. september kl. 13.00. 

 

 

 

 


	P170021SS
	P170021BS
	P170021BE
	P170021VS
	P170021VE
	P170021SE
	P170022SS
	P170022BS
	P170022BE
	P170022VS
	P170022VE
	P170022SE
	P170023SS
	P170023BS
	P170023BE
	P170023VS
	P170023VE
	P170023SE
	P170024SS
	P170024BS
	P170024BE
	P170024VS
	P170024VE
	P170024SE
	P170025SS
	P170025BS
	P170025BE
	P170025VS
	P170025VE
	P170025SE
	P170026SS
	P170026BS
	P170026BE
	P170026VS
	P170026VE
	P170026SE
	P170027SS
	P170027BS
	P170027BE
	P170027VS
	P170027VE
	P170027SE
	P170028SS
	P170028BS
	P170028BE
	P170028VS
	P170028VE
	P170028SE
	P170029SS
	P170029BS
	P170029BE
	P170029VS
	P170029VE
	P170029SE

