
 

 

 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Styret for RBR IKS 
 

Møtested: Kronen Gård, Sandnes    
Møtedato: 21.12.2015 Tid: 08:30 - 13:00 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer:  

 

 

 

Per-Endre Bjørnevik, leder  

Mangor Malmin, nestleder  

Mirjam Ydstebø, medlem 

Olaug V. Bollestad, medlem 

Frode Johansen, medlem.  

Kristian Hellestveit, medlem 

Dag Ove Riska, medlem  

 

Forfall: Henry Ove Berg, brann- og redningssjef 

 

Varamedlemmer: 

 

 

Fra adm. (evt. andre): 

 

 Ståle Fjellberg – varabrannsjef/sekretær  

Randi Sofie Seglem -sekretær  

 

 
  

  

  

Behandlede saker:  
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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 21.12.2015 
 
   
   
 

 

 

 

Per Endre Bjørnevik  Mangor Malmin 

leder  nestleder 

 

   

  

Olaug V. Bollestad  Mirjam Ydstebø   

medlem        medlem 

 

 

 

Frode Johansen        Dag Ove Riska 

medlem        medlem 

 

 

 

Kristian Hellestveit          Ståle Fjellberg                        

medlem        referent   
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

53/15 15/778  

 Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll  

 

54/15 15/778  

 HMS orienteringssak  

 

55/15 15/778  

 Virksomhetens orienteringssak  

 

56/15 15/780  

 S - ORIENTERINGSSAK OM REGIONALT SAMARBEID  

 

57/15 15/781  

 S - GEBYR BEHANDLING AV FYRVERKERISAKER  

 

58/15 15/782  

 S - ETABLERING AV SASIRO AS - OPPNEVNING AV STYRE  

 

59/15 15/779  

 S - REGNSKAP PR NOVEMBER 2015  
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Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll  

 

 

Innstilling: 

 

Ingen merknad til møteinnkallingen. Møteprotokoll for møte 27.11.2015 er godkjent. 

 

Behandling: 
 

Vedtak: 

 

Ingen merknad til møteinnkallingen. Møteprotokoll for møte 27.11.2015 er godkjent. 

 

 

54/15   

HMS orienteringssak  

 

 

Innstilling: 

 

Styret tar orienteringen fra brann- og redningssjefen til etterretning.  

 

Behandling: 
 

Varabrannsjefen orienterte om følgende saker: 

 

 Heving av kjøp for liten lift (SAFI/HYBEKO). Det er gjennomført møte med 

leverandør, hvor 3. parts kontrollør var til stede. RBR krevde heving av kjøp, som i 

ettertid er akseptert av leverandøren. Erfaringene fra denne saken vil medføre 

endringer i prosedyre for innkjøp av denne type utstyr. 

 

 Brannmenn hos oss har vært engasjert i en aksjon som fokuserer på kreftfaren for 

menn, Movember-aksjonen. Har samlet inn 11 400,- til denne saken og fått laget en 

kalender som nå er til salgs. Inntektene går til kreftsaken.  

 

 Den tradisjonelle grøtfesten for ansatte og pensjonister er gjennomført i Stavanger. 

Oppmøte kunne vært bedre.  

 

 Stiftelsen Norsk luftambulanse (NLA) ønsker å måle effekten av RBR sin bistand på 

hjertestans. Dette rapporteres på eget skjema. Fagansvarlig hos oss følger opp denne 

rapporteringen. 

 

 I løpet av 2015 har det blitt utdannet 12 nye utrykningssjåfører (160-koden). I år har 

dette blitt gjennomført med bruk av innleid instruktør. Neste år vil vi utdanne ny 

instruktør hos oss, gjennom Politihøgskolen. 
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 Orienterte om møtet som seksjonsleder har gjennomført på Kvitsøy, i forhold til 

førerkortproblematikk. Her er det en prosess med å vurdere innkjøp av lettere 

brannbil og traktor med vanntankhenger som har enklere førerkortkrav.  

 

 

Vedtak: 

 

Styret tar orienteringen fra brann- og redningssjefen til etterretning.  
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Virksomhetens orienteringssak  

 

Innstilling: 

 

Styret tar orienteringen fra brann- og redningssjefen til etterretning.  

 

Behandling: 
 

Varabrannsjefen orienterte om følgende saker: 

 

 Ny forebyggende forskrift som er forventet å komme rett over nyttår. Denne er 

innrettet mot å jobbe mer mot risikogrupper (mennesker) enn den gamle som var mer 

fokusert på objekter (bygninger og lignende). Denne omstillingen er forebyggende 

avdeling godt i gang med allerede.  

 

 IUA har fått ny traktor som kan disponeres av RBR i SASIRO.  

 

 Sivilforsvarets depotlager blir flyttet til SASIRO. Bemanningen for å ivareta dette 

lageret må vurderes.  

 

 Status for flytting av 110-sentralen i Haugesund til RBR. Det er sannsynlig dette vil 

skje i 2015, men det er fortsatt uavklarte spørsmål. Det er en god dialog med ledelsen 

i Haugesund brannvesen omkring dette. 

 

 Brannen i Horjegata i Stavanger som startet som en komfyrbrann og som ble en fullt 

utviklet brann i ettertid. Totalskadet leilighet og store skader på de to 

naboleilighetene.  

 

 RBR sin involvering i arbeidet med riskoanalyser og beredskapsplaner for 

stengningen av vei ved Dirdal neste sommer. Statens vegvesen har ansvaret, men vi 

må være forberedt med en bedre beredskap på Gilja brannstasjon i 

stengningsperioden.  

 

Vedtak: 

 

Styret tar orienteringen fra brann- og redningssjefen til etterretning.  
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S - ORIENTERINGSSAK OM REGIONALT SAMARBEID  

 

Innstilling: 

Styret i Rogaland brann og redning tar saken til orientering.  

 

 

Behandling: 
 

Det ble orientert om status for nasjonale føringer for regionalt samarbeid, hvor grensene for 

det nye politidistriktet blir sentralt. Det ble i denne sammenheng også informert om det  

foreløpige avslaget på pilotprosjekt for regionalt samarbeid i Rogaland. Midler blir ikke 

tilført på nåværende tidspunkt, men det kan bli aktuelt i løpet av 2016. Lokalt fortsetter 

prosessen for et tettere formalisert samarbeid i regionen.  

 

Vedtak: 

 

Styret i Rogaland brann og redning tar saken til orientering.  

 

 

57/15   

S - GEBYR BEHANDLING AV FYRVERKERISAKER  

 

Innstilling: 

 

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar saken til diskusjon. 

 

Behandling: 
Saken ble diskutert og prinsipielt har styret ikke noe i mot å innføre gebyr på denne type 

tjeneste. Det ble blant annet påpekt problematikk med frivillige lag og foreninger, samt 

eventuell gebyrstørrelse.  

 

Vedtak: 

 

Styret i Rogaland brann og redning IKS ber om at en sak som belyser ressursbruk og 

eventuelt gebyr blir lagt frem til behandling i styret i 2016.  
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S - ETABLERING AV SASIRO AS - OPPNEVNING AV STYRE  

 

Innstilling: 

 

Styret i Rogaland brann og redning IKS slutter seg til brann og redningssjefens innstilling. 

 

Kjell Veire og Kari Marie Sollid oppnevnes som eksterne styremedlemmer i SASIRO AS. 

Fra Rogaland brann og redning er oppnevnt  som styreleder Brann og redningssjef Henry 

Ove Berg,  styremedlem administrasjon og økonomisjef Randi Sofie Seglem og leder for 

forebyggende avdeling Frode Strøm som styremedlem. 
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Vedtak: 
 

Styret i Rogaland brann og redning IKS slutter seg til brann og redningssjefens innstilling på 

valg av styre i SASIRO AS. 

 

Daglig leder i Sandnes parkering Kjell Veire og Fagsjef på SUS Kari Marie Sollid oppnevnes 

som eksterne styremedlemmer i SASIRO AS. Fra Rogaland brann og redning oppnevnes 

Brann og redningssjef Henry Ove Berg som styreleder, administrasjon og økonomisjef Randi 

Sofie Seglem og leder for forebyggende avdeling Frode Strøm som styremedlemmer. 

 

 

59/15   

S - REGNSKAP PR NOVEMBER 2015  

 

Innstilling: 

 

Styret i Rogaland brann og redning tar regnskap pr november 2015 til orientering. 

 

Behandling: 
 

Administrasjons- og økonomisjefen orienterte kort om status pr. november for regnskapet til 

RBR. Det styres mot et resultat i tråd med budsjett.  

 

Vedtak: 

 

Styret i Rogaland brann og redning tar regnskap pr november 2015 til orientering. 

 

 

 

 


	P150053SS
	P150053BS
	P150053BE
	P150053VS
	P150053VE
	P150053SE
	P150054SS
	P150054BS
	P150054BE
	P150054VS
	P150054VE
	P150054SE
	P150055SS
	P150055BS
	P150055BE
	P150055VS
	P150055VE
	P150055SE
	P150056SS
	P150056BS
	P150056BE
	P150056VS
	P150056VE
	P150056SE
	P150057SS
	P150057BS
	P150057BE
	P150057VS
	P150057VE
	P150057SE
	P150058SS
	P150058BS
	P150058BE
	P150058VS
	P150058VE
	P150058SE
	P150059SS
	P150059BS
	P150059BE
	P150059VS
	P150059VE
	P150059SE

