Protokoll fra styremøte i Øvre Romerike Brann og Redning IKS 7.9.20
Behandlet av:

Tore Olsen Pran
Per Egil Moseng
Hanne Espeseth
Bjørn Egil Baadshaug
Heidi Bottolfs (via Teams)
Einar Ordahl
Terje Hauerberg

Fra adm:

Anders Løberg
Mette Rogn

Styremøte ble avholdt i Formannskapssalen i Ullensaker rådhus, kl 15.00 – 17.00

Sak 29/20:

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent

Sak 30/20:

Status økonomi og drift
Styret orienteres om økonomi og drift pr juli.
Vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 31/20:

Ny selskapsavtale
Styreleder orienterte om progresjon i saken iht angitt tidsplan for arbeidet.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering. Styreleder og Heidi Bottolfs får styrets fullmakt til å følge
opp etter innarbeidelse av innspill før oversendelse til behandling i representantskapet.

Sak 32/20:

Opprettelse av klageorgan
Vedtak:
ØRB bør endre sitt klageorgan. Det bør opprettes en særskilt klagenemnd.
I videre utredninger anbefaler styret i ØRB at det hovedsakelig fokuseres på en løsning
med en felles klagenemnd for ØRB og NRBR, alternativt en egen klagenemd for ØRB.
For å sikre likebehandling anbefales ikke klagebehandling i hver enkelt kommune. Saken
oversendes til representantskapet for endelig avgjørelse.

Sak 33/20:

Klage på vedtak – salg av fyrverkeri
Vedtak:
Avslagsvedtaket av 26.06.2020 på søknad om salg og oppbevaring av fyrverkeri fra Deli
de Luca / Esso Jessheim - Hoffmann AS opprettholdes. Saken sendes videre til
representantskapet for endelig avgjørelse.

Sak 34/20:

Klage på vedtak – salg av fyrverkeri
Vedtak:
Avslagsvedtaket av 26.06.2020 på søknad om salg og oppbevaring av fyrverkeri fra
Hurdal treningsklubb og solsenter Sørlien Eiendom opprettholdes. Saken sendes videre
til representantskapet for endelig avgjørelse.

Sak 35/20:

Strategiseminar 2020
Vedtak: Strategiseminar gjennomføres som heldagsseminar onsdag 28.10.20

Sak 36/20:

Orienteringssaker
Vedtak: Styret tar sakene til orientering

Sak 37/20:

Eventuelt
Involvering av deltidsansatte ifm mandagsmøter
Einar Ordahl spilte inn sak ift inkludering av også deltidsbrannmestere. Brann- og
redningssjefen svarte ut dette ift fremtidige planer for mandagsparole.
Opplæring av aspiranter
Einar Ordahl meldte bekymring for tidsrammen ved opplæringsplan, og at aspiranter
forsvinner før opplæring er gjennomført.
Utlysning av ledige stillinger
Einar Ordahl etterlyste fremdrift i utlysning av ledige stillinger som deltidskonstabel.
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