MØTEPROTOKOLL
Representantskap for RBR IKS
Møtested: Sandnes brannstasjon 3 etg.
Møtedato: 19.04.2017

Tid: 09:30 – 10.30

Til stede på møtet
Medlemmer:

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)
Gro A. Steine (Kvitsøy kommune)

Varamedlemmer:
Forfall:

Christine Sagen Helgø (Stavanger kommune)
Bjørg Tysdal Moe (Stavanger kommune)

Fra adm. (evt. andre):

Ole Ualand (ordfører Sola kommune)
Odd Jo Forsell (styreleder)
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 19.04.17

Reinert Kverneland
Leder

Kristine Enger
Medlem

Ståle Fjellberg
referent

Side 2 av 5

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

1/17

17/299
Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll

2/17

17/299
Orientering om virksomheten

3/17

17/313
R - ÅRSREGNSKAP 2016

4/17

17/314
R - ÅRSBERETNING 2016
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1/17
Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll

Innstilling:
Møteinnkalling og møteprotokoll godkjennes.
Behandling:
Det var ingen kommentarer til møteinnkallingen utover at representanten fra Stavanger meldte
forfall pga. sykdom rett før møtet, og vararepresentant Bjørg Tysdal Moe heller ikke kunne stille
på kort varsel. Det var enighet om å gjennomføre møtet og at Stavanger må gi sin tilslutning til
vedtak uten merknader på epost i ettertid, for at vedtakene skal være gyldige.
Det oppfordres til å sjekke muligheten for å utnevne flere vararepresentanter for Stavanger
kommune, for å være mindre sårbar i fremtiden.

Vedtak:
Møteinnkalling og møteprotokoll godkjennes.

2/17
Orientering om virksomheten
Innstilling:
Representantskapet tar orienteringen til etterretning
Behandling:
Brann og redningssjefen orienterte om følgende saker:
Pensjonssaken:
RBR har i lang tid hatt en dialog med KS, KS Bedrift og KLP. KS har besluttet at
aldersgrensen for vaktledere og operatører i nødalarmeringssentral brann er 70 år. Vi venter for
tiden på fastsettelse av stillingskode. De over 57 år får beholde gammel aldersgrense. Vi har 2
i gruppen mellom 50 og 57 år. 10 av våre medarbeidere er under 50 år. De får ny aldersgrense
70 år. RBR må forholde seg til denne avgjørelsen. Alle skal få nye pensjonsbrev fra KLP.
Benchmarking
RBR har kontaktet flere andre brann- og redningsvesen ang benchmarking. Vi mener dagens
undersøkelser er for gamle. DSB har utviklet datasystemet BRIS. Her skal en kunne hente ut
opplysninger på tvers av landet. BRIS har pr dags dato ikke nok opplysninger registrert. RBR
har kontaktet KS Bedrift ang benchmarking. Saken er drøftet og KS Bedrift tar kontakt med
KS for å finne en felles plattform for benchmarking innen brann- og redning.
Strand kommune
Kommunen har søkt om medlemskap i selskapet fra 1. januar 2019. Det vil bli foretatt en
økonomisk vurdering av eierkommunene før saken fremlegges for representantskapet.
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Vedtak:
Representantskapet tar orienteringen til etterretning. Ber om at brann og redningssjefen
utarbeider et skriv til Fylkesordfører omkring utfordringene med tunnelsikkerhet. Dette
godkjennes på epost etter at styreleder har gjennomgått dette.
3/17
R - ÅRSREGNSKAP 2016
Innstilling:
1) Representantskapet i Rogaland brann og redning IKS godkjenner årsregnskap og
konsernregnskap 2016
2) Regnskap 2016 oversendes eierkommunene
Behandling:
Brann og redningssjefen påpekte revisjonens merknad om å etablere en avtale med SASIRO
AS, som RBR vil ta etterretning. Representantskapet mener at det er viktig at dette selskapet
fremlegger egen årsrapport.
Vedtak:
1) Representantskapet i Rogaland brann og redning IKS godkjenner årsregnskap og
konsernregnskap 2016
2) Regnskap 2016 oversendes eierkommunene

4/17
R - ÅRSBERETNING 2016
Innstilling:
1) Representantskapet i Rogaland brann og redning IKS godkjenner årsberetning 2016
2) Årsberetning 2016 oversendes eierkommunene.
Behandling:
Det ble stilt et par spørsmål som brann og redningssjefen besvarte i møtet, og for øvrig fikk
årsberetningen og RBR sine medarbeidere honnør for det arbeidet som er utført i 2016.

Vedtak:
1) Representantskapet i Rogaland brann og redning IKS godkjenner årsberetning 2016
2) Årsberetning 2016 oversendes eierkommunene.
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