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Forfall: 

 

Lasse Vadla (permisjon) 

Dag Ove Riska (varamedlem) 

Ann Elene Lund (varamedlem) 

 

Fra adm. (evt. andre): 

 

Henry Ove Berg – brann- og redningssjef  

Randi Sofie Seglem – økonomisjef  

Ståle Fjellberg – sekretær  
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Behandlede saker: 

 

 

Underskrifter: 

 

 

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

bestemt på møtet. 

 

 

 

 

Sandnes 27.04.2015 
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15/15   

MØTEPROTOKOLL 27.03.15  

 

Innstilling: 

Det var ingen merknaden til møteinnkallingen og møteprotokollen ble godkjent 

 

Vedtak: 

Det var ingen merknaden til møteinnkallingen og møteprotokollen ble godkjent 

 

 

16/15   

HMS orienteringssak  

 

Innstilling: 

 

Styret i Rogaland brann- og redning tar orienteringen til etterretning. 

 

Behandling: 
 

Brannsjefen orienterte om følgende saker: 

 

 Attføringssak i beredskapsavdelingen 

 

 Status på sakane om veltet lift  

 

 Uhell under ATV opplæringskurs 

 

 Utredning om brannmannsbekledning 

 

 

Vedtak: 

 

Styret i Rogaland brann- og redning tar orienteringen til etterretning. 

 

 

17/15   

Virksomhetens orienteringssak  

 

Innstilling: 

 

Styret i Rogaland brann- og redning tar orienteringen til etterretning. 

 

Behandling: 
 

Brannsjefen orienterte om følgende saker: 
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 Mulighetsstudien. Denne studien har fokusert på behovet for øvelse og 

opplæringssenter i landet. Dessverre peker den mest på sentrale 

opplæringsmuligheter, dvs. Norges brannskole i Tjeldsund, Politihøgskolen og 

sivilforsvarets skole på Starum. Det er svært lite omtale av de regionale 

opplæringsmuligheter som finnes. Dette er uheldig for Rogaland brann- og redning og 

Sasiro. 

 

 Stavanger kommune har gått i mot flytting av sivilforsvarets materiell til Sasiro. 

 

 Orienterte om henvendelsen til DSB om å delta i et pilotprosjektet for å samordne 

brannvesen i Rogaland. Brannsjefen ønsker ikke å være med i et slikt prosjekt, da 

brannsjefene i nord og sør er negative til et slikt prosjekt. RBR er imidlertid positiv til 

å bidra til å belyse det å drive et stort interkommunalt brannvesen. 

 

 Brannsjefen orienterte om konferansen som KS bedrift arrangerte i Oslo. Her var det 

tydelige politiske signaler og vilje til å lytte på faglige råd. 

 

 Brannsjefen vil fortsatt sitte i en styringsgruppe for brann- og redning i KS bedrift. 

 

 Brannsjefen har dialog om deltagelse for Ryfylkekommunene i selskapet. 

 

 Det skal være toppledermøte i dag mellom SUS, Politmester og brannsjefen. Her 

diskuteres overordnet saker. 

 

 Brannsjefen orienterte om muligheten for å omdisponere en stilling til å sikre 

spesialkompetanse på tunnelsikkerhet.  

 

Vedtak: 

 

Styret i Rogaland brann- og redning tar orienteringen til etterretning. 

 

 

18/15   

S - ORIENTERING OM SÆRALDERGRENSE I RBR IKS  

 

Innstilling: 

 

Rogaland brann og redning IKS ønsker å fremstå med en bevisst holdning til utviklingen av 

alderspensjon. Styret tar brann- og redningssjefens orientering til etterretning og slutter seg til 

at vi avventer videre behandling til staten behandler bebudet gjennomgang. 

 

Behandling: 
Brannsjefen orienterte om status for saken omkring tolkning av særaldersgrenser i 

brannvesen. Dette er et vanskelig tema som både arbeidsgiverorganisasjon og fagforeninger 

er opptatt av. Det er også politiske signaler om at det skal tas opp vurdering av 

særaldersgrense på genrell basis. 
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Vedtak: 

 

Rogaland brann og redning IKS ønsker å fremstå med en bevisst holdning til utviklingen av 

alderspensjon. Styret tar brann- og redningssjefens orientering til etterretning og slutter seg til 

at vi avventer videre behandling til staten behandler bebudet gjennomgang. 

 

 

19/15   

S - ORIENTERING OM SIKKERHETSREGION SØR-VEST - DET BESTE 

VALGET FOR HØYERE UTDANNING  

 

Innstilling: 

 

Styret i Rogaland brann- og redning tar orienteringen til etterretning 

 

Behandling: 
 

Fylkeskommunen har sendt brev til regjeringen omkring valg av plassering for høyere 

utdanning innenfor beredskaps- og sikkerhetsområde.  

 

Vedtak: 

 

Styret i Rogaland brann- og redning tar orienteringen til etterretning 

 

20/15   

S - SASIRO ETABLERING AV AS  

 

Innstilling: 

Styret slutter seg til brann- og redningssjefens innstilling. Prosessen med å etablere et eget 

AS for drift av SASIRO videreføres 

 

Behandling: 

 
Brannsjefen orienterte om saken hvor det utredes muligheter for å etablere et eget selskap.  

Styret diskuterte størrelse og sammensetning av styre i et slikt selskap. Det var enighet om at 

kompetanse er å foretrekke i et slikt styre. 

 

 

Vedtak: 

 

Styret slutter seg til brann- og redningssjefens innstilling. Prosessen med å etablere et eget 

AS for drift av SASIRO videreføres 

 

 

21/15   

S - ENDELIG REGNSKAP 2014  

 

Innstilling: 
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1) Styret i Rogaland brann og redning IKS godkjenner endelig regnskap 2014 

2) Styret i Rogaland brann og redning oversender endelig regnskap til representantskapet for  

    Godkjenning 

 

Behandling: 
 

Økonomisjefen orientert om de seneste endringer i regnskapet, hvor en periodisering er 

endret og at avsetning av overskudd i feiervesenet er medtatt. 

 

Vedtak: 

 

Innstilling: 

1) Styret i Rogaland brann og redning IKS godkjenner endelig regnskap 2014 

2) Styret i Rogaland brann og redning oversender endelig regnskap til representantskapet for  

    godkjenning. 

3) Resultat for feiervesenet føres på eget fond, og det totale underskuddet resultatføres   

disposisjonsfondet. 

4) Lov og forskrift setter rammene for minste bemanning av RBR. Alle kommunene har 

behandlet selskapsavtale og eierstrategi i 2014. Det er ikke samsvar mellom krav til 

bemanning og tildelte midler. Styret forutsetter at dette innarbeides i driftsmidlene 

 

 

22/15   

S - ÅRSBERRETNING RBR 2014  

 

Innstilling: 

1) Styret i Rogaland brann og redning IKS godkjenner årsberetning 2014 

2) Styret i Rogaland brann og redning IKS oversender årsberetningen til 

representantskapet for godkjenning.  

 

Behandling: 
 

Styret diskuterte misforholdet mellom det ambisjonsnivået som er vedtatt i 

representantsskapet og de budsjettmessige realiteter for selskapet. 

 

Det ble påpekt at et bilde bør tas vekk og vurdere teksten for forebyggende avdeling. 

Dette kan behandles administrativt. 

 

Vedtak: 

1) Styret i Rogaland brann og redning IKS godkjenner årsberetning 2014 

2) Styret i Rogaland brann og redning IKS oversender årsberetningen til 

representantskapet for godkjenning.  

3) Lov og forskrift setter rammene for minste bemanning av RBR. Alle kommunene har 

behandlet selskapsavtale og eierstrategi i 2014. Det er ikke samsvar mellom krav til 

bemanning og tildelte midler. Styret forutsetter at dette innarbeides i driftsmidlene 
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