
 

 

 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Styret for RBR IKS 
 

Møtested: Hovedstasjon, stabsrom   
Møtedato: 06.03.2018 Tid: 11:00 - 13:00 

 

 
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): 

 

  

  

Merknader:  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrifter: 
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Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
 
 
Sandnes, 6.3.2018 
 
   
   
 

 

Odd Jo Forsell  Mangor Malmin 

leder  medlem 

 

 

 

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  

7/18 18/233  

 Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll  

 

8/18 18/233  

 HMS orienteringssak  

 

9/18 18/233  

 Virksomhetens orienteringssak  

 

10/18 18/250  

 S-ORGANISASJONSUTVIKLING  

 

11/18 18/235  

 S - INFORMASJON OM PERSONALFORSIKRING I RBR IKS  

 

12/18 18/234  

 S - ÅRSREGNSKAP 2017 UREVIDERT  
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Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll  

 

 

Innstilling: 

Styret godkjenner møteinnkalling og møteprotokoll fra møte 22.1.2018 

 

Behandling: 
 

 

Vedtak: 

Styret godkjenner møteinnkalling og møteprotokoll fra møte 22.1.2018 
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HMS orienteringssak  

 

 

Innstilling: 

Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

Behandling: 
Brann og redningssjefen orienterte om følgende saker: 

 

 Sykefravær – hvor det ble påpekt at det er ønske om å få oversikt over egenmeldt 

fravær og sykefravær for øvrig. 

 Status på brannstasjoner ble tatt opp, hvor ikke minst situasjonen for Stavanger 

stasjon er i fokus. 

 Pålegg fra arbeidstilsynet og kartlegging ved brannstasjonene 

 

Vedtak: 

Styret tar orienteringen til etterretning. 
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Virksomhetens orienteringssak  

 

 

Innstilling: 

Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

Behandling: 
Brann og redningssjefen orienterte om følgende saker: 

 

 Besøk på alle brannstasjoner i vårt selskap 
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 Orienterte om sine tanker om strukturen i selskapet og påpeke at selskapet har fortsatt 

noen "voksesmerter". Videre prosessen med å fokusere på ledelse og ansvar. Planlagt 

samling for lederegruppen 

 IUA – interkommunalt utvalg for akutt forurensing - ny beredskapsplan er så godt 

som ferdigstilt for godkjenning 

 SASIRO 

o Negativ egenkapital 

o Tunnel cluster – bør være eget rettsobjekt 

 Ny fagskole – etableres i 2019 eller 2020. Vi kan få aktivitet i Sasiro ved 

praksisperiodene. 

 Ny dimensjoneringsforskrift er på trappene, men den diskuteres fortsatt i 

departementet. 

 Lederstøtte ved skog og naturbrann– ordning blir tillagt vårt brannvesen og 

alarmsentral Sør-Vest (110) 

 Styrets årsplan ble diskutert 

 Prosess med medlemsskapsforhandling er i gang for Hjelmeland.  

 Det er avholdt møte med alle brannsjefene i vår 110 region for å diskutere saker som 

har med avtaler og virke for alarmsentralen.  

  

Vedtak: 

Styret tar orienteringen til etterretning. 
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S-ORGANISASJONSUTVIKLING  

 

 

Innstilling: 

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar informasjon til etterretning, og utsetter prosessen 

etter forslaget i notatet 

 

 

Behandling: 
 

Brann og redningssjefen orienterte om sitt syn på organisasjonsutviklingsprosessen som er 

satt i gang. Mener at det bør prioriteres følgende: 

 

 Arbeidsmiljøundersøkelse 

 Motivasjon, hvorfor og målsetting 

 Kartleggingsfasen kvalitetssikres. 

 Analysefase 

 Utredningsfasen 

 Handlingsfase med fastsettelse av en strategiplan 

 

Vedtak: 

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar informasjon til etterretning, og utsetter prosessen 

etter forslaget i notatet 
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S - INFORMASJON OM PERSONALFORSIKRING I RBR IKS  

 

 

Innstilling: 

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar informasjonen om personalforsikring i RBR til 

etterretning.  

 

 

Behandling: 
Det ble fremlagt en oversikt over personalforsikringen i selskapet som er i henhold til 

avtaleverket for kommunal sektor.  

 

 

Vedtak: 

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar informasjonen om personalforsikring i RBR til 

etterretning.  
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S - ÅRSREGNSKAP 2017 UREVIDERT  

 

 

Innstilling: 

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar foreløpig årsregnskap 2017 til orientering.  

 

 

Behandling: 
 

 

 

Vedtak: 

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar foreløpig årsregnskap 2017 til orientering.  
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