MØTEPROTOKOLL
Representantskap for RBR IKS
Møtested Brann og redning Hovedstasjon
:
Møtedato 25.09.2017
Tid: 14:00 - 15:30
:

Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:

Reinert Kverneland (Time kommune)
Faruk Brahimi (Sandnes kommune)
Frode Fjeldsbø (Gjesdal kommune)
Roar Lima Grødeland (Klepp kommune)
Henrik Halleland (Finnøy kommune)
Viggo Kalaoja (Sola kommune)
Kristine Enger (Randaberg kommune)
Dagny Hausken (Rennesøy kommune)
Bjørg Tysdal Moe (Stavanger kommune)

Forfall:

Christine Sagen Helgø (Stavanger kommune)
Gro A. Steine (Kvitsøy)

Fra adm. (evt. andre):

Odd Jo Forsell (styreleder)
Henry A. Tendenes (styremedlem)
Grete Kvalheim (styremedlem)
Kay Hov (styremedlem)
Henry Ove Berg (brann- og redningssjef)
Randi Sofie Seglem (sekretær/administrasjon- og økonomisjef)
Ståle Fjellberg (sekretær/avdelingsleder beredskap)

Behandling:

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

Sandnes 25.09.217

Reinert Kverneland
Leder

Kristine Enger
Medlem

Ståle Fjellberg
referent
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SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

5/17

17/611
Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll

6/17

17/611
Orientering om virksomheten

7/17

17/578
R - STRAND KOMMUNE - SØKNAD OM MEDLEMSKAP I ROGALAND
BRANN OG REDNING IKS

8/17

17/601
R - ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2018-2021
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5/17
Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll
Innstilling:
Møteinnkalling og møteprotokoll godkjennes.
Behandling:
Det var ingen kommentarer til møteinnkallingen eller møteprotokollen.
Vedtak:
Møteinnkalling og møteprotokoll godkjennes.
6/17
Orientering om virksomheten
Innstilling:
Representantskapet tar orienteringen til etterretning
Behandling:
Brann og redningssjefen orienterte om prosjekt om benchmarking av virksomheten, som
representantskapet har bedt om tidligere. Prosjektet er igangsatt i regi av KS og omfatter flere
større sammenlignbare brannvesen.
Risavikaprosjektet følges opp, men det er åpenbart tyngre for bedriftene å bidra økonomisk.
Status for SASIRO, hvor AKS er på plass som leietager.
Tunnelsikkerhet er fokus for oss, hvor det pågår arbeid på flere fronter. Det er dessverre
signaler om at vegvesenet ikke vil anbefale en øvingstunnel i Mekjarvik, grunnet økonomi.
Tunnel safety cluster er etablert i regionen, hvor det er forskningsmidler tilgjengelig. Er blitt
et betydelig større enn forventet.
KS bedrift har engasjert seg i tunnelsikkerhet, fordi dette er en nasjonalt utfordring og ikke
bare Rogaland brann og redning.
I påvente av nasjonal satsing på tunnelsikkerhet, er vi avhengig av trening og
kompetanseheving frem mot åpning av Ryfast prosjektet. Til dette jobbes det med en
øvingsmulighet i en nedlagt transformatorstasjon for jernbanen (Bane Nor) Denne er
lokalisert i nærheten av SASIRO og vi har muligheten til å leie den av Bane Nor.
Arbeidstilsynets krav til forhold på brannstasjonene i forhold til kreftfaren for brannmenn og
kvinner. Dette krever oppgradering av stasjonene våre. Er i full gang med dette arbeidet.

Nye forskrifter som berører branntjenesten er både ferdigstilt og under utarbeidelse. Ny
forebyggende forskrift er på plass, og vi i RBR jobber allerede etter de krav som stilles her.
Dimensjoneringsforskriften vil bli ferdigstilt i nærmeste fremtid, men det er fortsatt e
usikkerhet hvilken betydning denne vil ha i praksis for vårt brann og redningsvesen.
Det ble stilt spørsmål om skjenkekontrollen og muligheten for levering av alkohol på døren
hjemme. Dette kan tas opp videre med fagrådet for skjenkekontrollen.
Vedtak:
Representantskapet tar orientering til etterretning.
7/17
R - STRAND KOMMUNE - SØKNAD OM MEDLEMSKAP I ROGALAND BRANN
OG REDNING IKS
Innstilling:
Representantskapet slutter seg til at Strand kommune kan bli medeier i Rogaland brann- og
redning IKS fra 1. januar 2019. Saken oversendes eierkommunene.

Behandling:
Brann og redningssjefen hadde en kort gjennomgang av saken, som også har blitt orientert
om i tidligere møter i representantskapet.
Vedtak:
Representantskapet slutter seg til at Strand kommune kan bli medeier i Rogaland brann- og
redning IKS fra 1. januar 2019. Saken oversendes eierkommunene.
8/17
R - ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2018-2021
Innstilling:
1) Representantskapet vedtar økonomi- og handlingsplan 2018-2021
2) Representantskapet ber om at økonomi- og handlingsplan oversendes
eierkommunene.
Behandling:
Det ble innledningsvis reist ett alternativt forslag til vedtak fra Sandnes kommune sin
representant til diskusjon:
Representantskapet tar styrets innstilling til orientering, og sender økonomi og
handlingsplanen til kommunene for videre behandling og tilbakemelding.
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Dette ville bety at representantskapet må ha nytt møte for endelig behandling av økonomi- og
handlingsplanen.
Det ble en diskusjon rundt budsjettprosessen og hvordan dette skal behandles videre.
Etter diskusjonen ble det et omforent forslag om å sette en ramme på 5,11 % økning i forhold
til 2017 nivået. Dette etter en felles anbefaling fra flere økonomiansvarlige i kommunene.
Vedtak:
1) Representantskapet vedtar økonomi- og handlingsplan 2018-2021 med en ramme på
5,11 % økning i forhold til 2017.
2) Representantskapet ber om at økonomi- og handlingsplan oversendes
eierkommunene til endelig behandling.
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