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BEREDSKAPSSTYRET IUA DET INTERKOMMUNALE UTVALGET FOR VERN
MOT AKUTT FORURENSNING INVITERER DELTAKERKOMMUNENE TIL

ÅRSMØTE
FOR KOMMUNENE I BUSKERUD FYLKE
OG SANDE OG SVELVIK I VESTFOLD FYLKE
20. JUNI 2019
kl. 10.00
Tyrifjord hotell, Vikersund
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PROGRAM FOR ÅRSMØTET
1. VELKOMMEN
2. VALG AV MØTELEDER
3. VALG AV 2 PERSONER TIL GODKJENNING AV
PROTOKOLL
4. ORIENTERINGSSAKER
5. ÅRSRAPPORT 2018
6. REGNSKAP 2018
7. ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2019 – JUSTERING
8. INNKOMNE FORSLAG
9. ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2020

Møtet avsluttes med lunsj på Tyrifjord hotell
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SAK 1

Velkommen ved beredskapsstyrets leder brannsjef
Torgeir E. Andersen

SAK 2

Valg av møteleder

Beredskapsstyrets innstilling:
Beredskapsstyrets leder Torgeir E. Andersen

SAK 3

VALG AV 2 PERSONER TIL GODKJENNING
AV PROTOKOLL

Årsmøtet velger:
Protokollvitne ____________ og _____________

SAK 4

ORIENTERINGSSAKER

1.

Miljøkartlegging og utarbeidelse av tiltakskort i regionen. Prosjektleder Pål Berge
orienterer om status på arbeidet. Ca. 15 minutter.
2.
Øvelse 7 ble gjennomført i september 2018. Øvingsleder Ragnar Kvennodd, Oslo
brann- og redningsetat redegjør for gjennomføring og erfaringer. Ca. 30 minutter.
3.
Orientering fra Kystverket ved seniorrådgiver Rolf Lie. Ca. 10 minutter
- Inndeling av IUA-regioner i landet. Blir det endringer i forbindelse med
regionreformen?
4.
Endringer i kommuneloven om kommunale samarbeidsavtaler ved beredskapsstyrets
leder, brannsjef Torgeir E. Andersen. Ca. 10 minutter

Beredskapsstyrets innstilling:
Saken tas til orientering.
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SAK 5

ÅRSRAPPORT IUA 2018

Beredskapsstyrets innstilling:
Årsrapport IUA 2018 godkjennes

ÅRSRAPPORT IUA 2018
Etablering:
Formelt ble det interkommunale utvalget for vern mot akutt forurensning (IUA) for
kommunene i Buskerud fylke og Svelvik kommune i Vestfold etablert fra 1. januar 1998. IUA
erstattet de interkommunale oljevernutvalgene (IKOU-ene) som tidligere hadde fungert.
Samtlige kommuner i Buskerud og Svelvik kommune i Vestfold inngikk avtale om felles
beredskap. Fra 1. juli 2003 ble beredskapsområdet utvidet til også å omfatte Sande kommune
i Vestfold. Samt at Hof og Lardal kom med i 2014, men gikk tilbake til Vestfold IUA igjen
den 31.12.2017 på grunn av kommunereformen.
Grunnlaget for etableringen ligger i Lov av 13. mars 1981 nr. 6 – "Forurensningsloven". I §
43 heter det at "Kommuner skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt
forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen, og som ikke
dekkes av privat beredskap etter §§ 40-42. Forurensningsmyndigheten (Miljødirektoratet) har
rett til å stille krav til den kommunale beredskapen. Dette er gjort for IUA for Buskerud fylke
og Svelvik kommune i Vestfold og felles beredskapsplan er godkjent av Statens
forurensningstilsyn den 29. juni 1998 og forutsatt iverksatt fra 15. februar 1999 og utvidet til
også å omfatte Sande kommune i Vestfold fra 1. juli 2003. Det er Kystverket som har statens
operative ansvar, mens Miljødirektoratet overvåker beredskapens administrative ansvar.
IUA kan spille på samtlige ressurser i kommunene i hele regionen og samspille med andre
IUA regioners ressurser. I forurensningssaker på sjøen er det stor sannsynlighet for at IUAapparatet i tillegg får assistanse fra Kystverkets avdeling i Horten. Det vises i denne
forbindelse også til samarbeidsavtalen som har vært mellom IUA Region 4 og IUA Indre
Oslofjord i forbindelse med aksjoner i Oslofjorden innenfor ansvarsområdet til IUA Region 4.
Denne er avviklet i 2014 og erstattet av en samarbeidsavtale som omfatter alle IUA rundt
Oslofjorden. Til slutt vises det til rundskriv TA 562 fra 1982 om «samarbeid mellom stat og
kommuner ved oljevernaksjoner». Dette omtaler bl.a. støtte og garantiordninger.
Årsmøtet:
Årsmøtet ble avholdt den 20. juni 2018 på Tyrifjord hotell, Vikersund og 12 av til sammen 23
kommuner var representert på årsmøtet. I tillegg møtte 9 representanter fra beredskapsstyret
IUA samt en representant fra Fylkesmannen og en representant fra Kystverket. I møtet ble
årsrapport og regnskap for 2017 behandlet samt justert årsplan for 2018 og budsjett og årsplan
for 2019. Representantene som møtte fra kommunene godkjente regnskapet for 2018 og
revisjonsfirma Buskerud Kommunerevisjon IKS hadde revidert regnskapet og fant at
regnskapet var ført i overensstemmelse med god regnskapsskikk. Buskerud
Kommunerevisjon IKS er formell revisor for Drammen kommune, som er vertskommune for
IUA region 4. Drammensregionens brannvesen IKS er sekretariat for beredskapsstyret IUA
region 4.
Den kommunale andelen på kr. 3,50,- pr. innbygger ble opprettholdt. Beløpet var forutsatt
tilstrekkelig til normal drift av beredskapsstyret IUA, til delanskaffelse av materiell til
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områdepakkene og opplærings- og øvelsesbehov. Det forelå i utgangspunktet ikke statlige
midler i 2018. Representantskapet ga beredskapsstyret IUA fullmakt til å disponere
overskuddsmidlene fra tidligere år til materialanskaffelser, kurs og opplæring. Oppstart a v
arbeidet med miljøkartlegging og tiltakskort ble drøftet i styremøter og blir iverksatt i 2019.
Beredskapsstyret IUA:
Beredskapsstyret IUA har i 2018 bestått av følgende representanter og vararepresentanter:
 Leder: Brannsjef Torgeir Andersen
 Nestleder: Politioverbetjent Glenn Rhoden
 Sekretær: Seksjonsleder Per Døviken / beredskapskoordinator Henrik Trømborg
Drammensregionens brannvesen
 Havnedirektør Einar Olsen / maritim sjef Havnevesenet Ivar Vannebo
 Brannsjef Rita Kirsebom / brannsjef Erik Rognli / avdelingsleder Rune Toverud
Kongsberg brann og redning
 Brannsjef Terje Reginiussen / avdelingsleder Even Moan Ringerike brann og redning
 Brannsjef John Bjella / avdelingsleder Ingar Danielsen Hallingdal brann- og
redningstjeneste
 Brannsjef Jon Kåre Jonsson, Flesberg brannvesen / Brannsjef Jørn Hjalland, Rollag
brannvesen
 Rådgiver Tone Therese Nyhus, Drammen kommune
 Leder sikkerhet & kundeservice Willy Amundsen / Magne Roar Nordhus, Kongsberg
Teknologipark
 Ola Mossblad, Nynas as
 Distriktssjef Johan Audestad/ fung. Distriktssjef Thrine Therese Carlsen Buskerud
Sivilforsvarsdistrikt
 Fylkesmannen Buskerud: Gunhild Dalaker Tuseth
Beredskapsstyret IUA avholdt styremøter følgende dager i 2018:
 21. februar
 11. april
 16. mai
 13. desember
Årsplanens forutsetninger:
1. Kurs og opplæring forutsettes i henhold til vedtatt plan for aktivitet.
2. Økonomisk ramme som bygger på en ramme på kr.3,50,- pr. innbygger under
henvisning til materiellbehovet og opplærings- og øvelsesbehovet.
3. Driftsoverskudd fra 2017 kan benyttes til å styrke kurs/øvelser, til revisjon av
beredskapsplanen som i henhold til opprinnelige forutsetninger skal oppdateres hvert
4. år, samt innkjøp av utstyr etter revidering av utstyrspakker.
4. Årsplan for 2018 godkjennes. Styret gis mulighet for omprioriteringer innenfor den
økonomiske ramme for 2018.
Resultat i forhold til årsplanen:
1. Kurs og øvelser er gjennomført etter oppsatt plan.
2. All drift har funnet sted innenfor en økonomisk ramme på kr.3,50,- pr. innbygger.
3. Det er ikke benyttet av driftsoverskuddet fra 2017.
4. Årsmøtet i 2018 vedtok styrets forslag til omprioriteringer innenfor budsjettrammen
for 2018
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Beredskapsstyret IUA har arbeidet med:

Det har i 2018 vært høy aktivitet i forbindelse med planlegging og gjennomføring av «Øvelse
7» som ble gjennomført i september. Øvelsen ble initiert og gjennomført i samarbeid med
IUA region 3. Rundt 250 personer deltok i selve øvelsen. Se vedlagte kart over
øvingsområdet.
Et styremøte ble brukt til forberedelse og befaring (16. mai 2018). Det ble arrangert 2 dager
trening i stabsarbeid før selve øvelsen ble gjennomført. Deltakere her var beredskapsstyrets
medlemmer og ledere fra de 4 områdebrannvesenene.
Øvelse 7 hadde flere øvingsmål. For IUA var stabsarbeid med produksjon og overlevering av
innsatsplan mellom IUA region 3 og IUA region 4 et av øvingsmålene. Stabsarbeidet ble
gjennomført i Hurum rådhus på Sætre.
IUA region 4 hadde fokus på lederstøtte for skadestedsleder, båtutstyr og kjemikalieinnsats.
Praktisk bruk av lenseutstyr ble også gjennomført.
Med gode forberedelser og aktiv deltakelse fra mange personer i vår region var
læringsutbyttet godt. Alle funksjoner i en ELS-stab ble øvet og fikk prøvd seg på utfordrende
oppgaver. Verdt å trekke fram som spesielt bra er Drammen kommunes oppbygning og
testing av økonomihåndtering for store aksjoner. Men også de andre funksjonene i staben
besto prøven godt. Overlevering av innsatsplan og stabsledelse fra IUA region 4 til IUA
region 3 fungerte utmerket.

Beredskapsstyret har startet opp arbeidet som skal imøtekomme krav som stilles i revidert
miljøforskrift (§18A):
 Miljørisikoanalyse for IUA Region 4
 Beredskapsanalyser
 Revidering av beredskapsplan
 Tiltakskort for sårbare områder
Dette er et omfattende arbeid og det ble på starten av året 2019 engasjert en prosjektleder for å
gjennomføre en miljørisikoanalyse. En konsekvens av dette er at det må foretas en justering
av budsjett for 2019.
Den planlagte øvelsesaktiviteten for 2018 (og 2019) ble redusert til fordel for Øvelse 7 og
etterlevelse av ny Forurensningsforskrift (inkl. revidering av dagens planverk).
Materiellkomiteen i IUA har gjennomført en kartlegging av materiell og en befaring i de 4
”områdebrannvesen” for å sikre kvalitet på utstyret i IUA region 4. Disse fire er Kongsberg
brann- og redning, Ringerike brann- og redning, Hallingdal brann- og redning IKS og
Drammensregionens brannvesen IKS. Noen mindre innkjøp og utskiftninger er gjennomført,
status på utstyret er dermed tilfredsstillende.
Materiellkomiteen vil følge opp arbeidet og fortløpende fremme forslag til prioriteringsliste
for innkjøp av utstyr som må skiftes ut.
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Kurs, øvelser og opplæring 2018:
Øvelsesaktivitet for mannskaper
Det er ikke gjennomført øvingsaktivitet organisert av IUA utover Øvelse 7. Det er
beredskapsstyrets inntrykk at kompetansen hos mannskaper i brann- og redningsvesen
opprettholdes og utvikles lokalt.

Øvelsesaktivitet for beredskapsstyret
Beredskapsstyret gjennomførte trening i ELS stabsarbeid som forberedelse til Øvelse 7.
Treningen gikk over 2 dager.

Utslipp i IUA region 4 i 2018:
Til denne tabellen er det hentet tall fra BRIS (Brann, Redning, Innsats, Statistikk) som er
brann- og redningstjenestens rapporteringsverktøy levert av DSB.

Antall hendelser i region 4
År
Akutt forurensning
Ubetydelig forurensning
2016
32
2017
20
2018
20

Sum 2016-2018
45
77
56
76
82
102

Totalt antall hendelser i 2018 var 102.
Disse er oppdelt i 2 hendelsestyper
- akutt forurensning (20), hvorav 10 medførte utslipp
- ubetydelig forurensning (82)
Årsak til hendelsene er sjelden oppgitt i rapportene, men av de 20 som er registrert som akutt
forurensning var 2 fra tankanlegg og 1 fra transport av farlig gods. De øvrige antas å være i
hovedsak trafikkulykker på vei, eller sig av forurensning til vassdrag (bekk, elv, vann).
IUA region 4 har ikke vært i aksjon på reelle hendelser i 2018.
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Kommunenr
602
604
605
612
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
631
632

Kommune
Drammen
Kongsberg
Ringerike
Hole
Flå
Nes
Gol
Hemsedal
Ål
Hol
Sigdal
Krødsherad
Modum
Øvre Eiker
Nedre Eiker
Lier
Røyken
Hurum
Flesberg
Rollag
Nore og
633 uvdal
711 Svelvik
713 Sande

Akutt
forurensning

Sum

Ubetydelig forurensning

Sum 2018

7
3

29
5
16
1

1
2
2

3

1
1

1

2
4
5
4
4
4

1
1
1

20

1
2
1

1
2
1

82

102

10 førte til utslipp
brannvesenet gjennomførte
15 innsats
3 utlegg av lenser
1 bruk av sugebil
4 opprydning
2 annen redningsinnsats
1 politioppgave
1 trafikkdirigering

Kilde: BRIS rapporteringssystem (DSB)
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8
16
1
1
2
5
0
2
1
0
0
2
4
5
4
5
5
1
0
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Sluttkommentar:
Året 2018 var et «normalår» rent forurensningsmessig. Som tidligere år konstateres det
fortsatt at veiene i regionen er utsatt for trafikkulykker hvor biler med farlig stoff er
innblandet, samt mindre utslipp til vassdrag.
Beredskapsstyret IUA har i 2018 konsentrert virksomheten om å komme i gang med
oppfylling av endring i Forurensningsforskriften.
Dette for å ivareta de krav som stilles til IUA som beredskapsorganisasjon i fremtiden.
«Øvelse 7» var årets største og viktigste aktivitet for IUA i 2018.

20.06.2019
Torgeir E. Andersen
leder av beredskapsstyret IUA
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SAK 6

REGNSKAP 2018

Beredskapsstyrets innstilling:
Revisors beretning tas til orientering.
Regnskap 2018 godkjennes.
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REGNSKAP 2018

IUA Region 4

Konto
10809
10991
11009

Konto (T)
Godtgjørelse øvrige utvalg
Arbeidsgiveravgift av lønn/godtgjørelse
Annen kontorkostnad

Tjeneste
2901
2901
2901

11209
11501
11506
11704
11708

Annet forbr.matr./andre tjenester, mva-komp høy sats
Kompetanse og etterutdanningstiltak
Hotell innland - reiseregning
Utgifter tog, buss fly etc reiseregning, mva-komp lav sats
Reiseutgifter tog, buss, fly etc mva-komp lav sats

2901
2901
2901
2901
2901

47 278,68
32 289,27
2 398,21
3 851,79
0,00

11853 Forsikringer av bygninger og utstyr
11908 Husleie, mva-komp høy sats
11959 Andre avgifter, gebyrer og lisenser

2901
2901
2901

0,00
98 126,40
8 694,00

12204 Andre maskiner og utstyr
12308 Annet vedlikehold, ikke mva-komp

2901
2901

0,00
22 502,66

12708
14290
14702
15501

2901
2901
2901
2901

3 625,00
78 697,03
15 875,00
790 843,49

15901 Avskrivninger
Sum kostnader

2901

0,00
1 235 181,53

16509
16601
17290
18509
19901

2901
2901
2901
2901
2901

-102 463,00
-35 000,00
-78 697,03
-1 019 021,50
0,00
-1 235 181,53

Øvrige eksterne konsulenttjenester, ikke mva-komp
Betalt mva (mvarefusjon)
Tap på krav
Avsetninger til bundne fond

Annet avgiftspliktig salg av varer/tjenester
Salg av driftsmidler
Kompensert mva driftsregnskapet
Fra kommuner
Motpost avskrivninger
Sum inntekter

15501 Resultat avsatt til fond

Driftsresultat 2018 (mindreforbruk)
Fondsmidler totalt
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Beløp
0,00
0,00
131 000,00

790 843,49

790 843,49

15
Balansekonto 2514015, saldo 01.01
Avsetning av årets resultalt
Balansekonto 2514015, saldo 31.12

-2 246 989,68
-790 843,49
-3 037 833,17

Total saldo fondskonto (kapital) 31.12

-3 037 833,17

Forklaring til regnskap 2018:
Post:
10505: Styremedlemmer honoreres med kr.500,- pr.møte. Honorarer for 2018 utbetalt i 2019.
11009: Dekker kostnader til for DRBV som sekretariat og vertsbrannvesen for IUA
11209: Div. forbruksmateriell
11501: Øvelse 7 (ca kr 100.000,- føres på 2019.-regnskapet)
11908: Leie av lager ved Drammen Havn.
11959: Lisens VHF og Ice-Net.
12308: Diverse vedlikehold båt (Njord) og annet utstyr.
12708: Revisor.
14702: Båt som gikk ned, ikke mulig å få dekning av utgifter fra forurenser
15901/19901: Avskrivning IUA-båt Njord, post og motpost. Gjøres av Drammen kommune
(vertskommune) Restverdi båt satt til kr 111.000,16601: Salg av lenser o.l. ut av lager
16509: Utfakturert forbruk husleie IUA-lager til Havna/Kystverket.
17009: Fra kommuner
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SAK 7

ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2019 – JUSTERING

Beredskapsstyrets innstilling:
Årsmøtet godkjenner årsplan og revidert budsjett for 2019.
Videre forutsetter årsmøtet at budsjettet bygger på en ramme på kr. 3,50 pr.
innbygger under henvisning til materiellbehovet, opplærings- og
øvelsesbehovet og miljøkartlegging og miljørisikoanalyse.
Styret gis fullmakt til å disponere overskuddsmidlene fra tidligere år til
eventuelle ekstraordinære innsatser, materialanskaffelser, kurs og opplæring.
Underskuddet dekkes av midler fra fond.
Saksopplysninger:
Budsjett for 2019 er utarbeidet for å ivareta strategiplanens intensjoner om at IUA region 4
skal være på et ønskelig og kravbestemt nivå på utstyr og kompetanse for å takle større
innsatser rettet mot akutt forurensning.
Budsjett 2019 vil også synliggjøre IUAs satsning på tilpasning til ny forskrift, revisjon av
eksisterende planverk og miljøsårbarhetsanalyse. Dette medfører at øvelsesaktiviteten justeres
noe ned i 2019.

Justert budsjett 2019
Justert
2019

Post

Opprinnelig
2019

10809 Godtgjørelse styret

25000

25000

10991 Arbeidsgiveravgift

4000

4000

11009 Annen kontorkostnad

131000

131000

11209 Materiellinnkjøp

155000

155000

30000

30000

187180

187180

12000

12000

3500

3500

25000

25000

30000

30000

40000

40000

800000

400000

1442680

1042680

11501 Årsmøte/div. møteutgifter
11501

Etterutdannelse, kurs, øvelser,
seminarer osv.

11708 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
11853 Forsikringer Njord
11959 Lisenser, datakom. Samband
Leie av lastebil. Leieavtale med
DRBV
Vedlikehold utstyr og inventar
12308
(båt, lager)
12204

12708 Annen ekstern tjeneste.
Sum ut
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15901 Avskrivning transportmidler
18509 Ref. eierkommuner

19901

51400

51400

-1042680

-1042680

-51400

-51400

400000

0

Avskrivninger transportmidlermotkonto
Underskudd
(dekkes av midler fra fond)

Kommentar til justert budsjettforslag 2019:
Post:
10809: Styremedlemmer honoreres med kr.500,- pr. møte
11009: DRBV er sekretariat for IUA. Posten dekker kostnader i denne forbindelse.
11501: Faktura medgått arbeidstid for Øvelse 7 (ca. kr 102.000,-) innsendt etter
regnskapsavslutning 2018. Dekkes i 2019.
11209: Innkjøp lenser, kjemikaliedrakter, div. materiell
12204: Dekker fast årlig sum og variabel bruk.
18509: Justert for endring i folketall
11853: Forsikring av Njord (IUA båt) dekkes 50% av IUA og 50% av DRBV
11959: Dekker lisenser og bruk på Ice-Net og VHF på båt.
12708: Posten skulle dekke midler til gjennomføring av øvelser (kr 100.000,-) og kostnader
ved innleie av ekstern bistand til gjennomføring av miljørisikoanalyse og tiltakskort (kr.
300.000,-). Det er tilsatt prosjektleder for miljørisikoanalysen med varighet 20.3 – 31.12
2019, med ønsket forlengelse i 2020.

SAK 8

INNKOMNE FORSLAG

Det er sendt melding til alle kommuner (postmottak) og til valgte representanter med
oppfordring om å melde inn saker. Fristen ble satt til 21. mai 2019.
Det ble ikke meldt inn saker innen ovennevnte frist.
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SAK 9

ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2020.

Beredskapsstyrets innstilling:
Årsmøtet godkjenner årsplan og budsjett for 2020.
Videre forutsetter årsmøtet at budsjettet bygger på en ramme på kr. 3,50 pr.
innbygger under henvisning til materiellbehovet, opplærings- og
øvelsesbehovet og miljøsårbarhetsanalyse og utarbeiding av tiltakskort, samt
utskifting av IUA-båt.
Styret gis fullmakt til å disponere overskuddsmidlene fra tidligere år til
eventuelle ekstraordinære innsatser, materialanskaffelser, kurs og opplæring.
Underskuddet dekkes av midler fra fond.
Saksopplysninger:
Budsjett for 2020 er utarbeidet for å ivareta strategiplanens intensjoner om at IUA region 4
skal være på et ønskelig og kravbestemt nivå på utstyr og kompetanse for å takle større
innsatser rettet mot akutt forurensning.
Budsjett 2020 vil også synliggjøre IUAs satsning på tilpasning til ny forskrift, revisjon av
eksisterende planverk og miljøsårbarhetsanalyse. Kostnad kroner 1.000.000,Øvelsesaktiviteten justeres noe ned til kr. 100.000,Beredskapsstyret har fått utarbeidet en plan for utskifting av IUA-båt Njord.
Denne båten er heleid av IUA region 4. Den er ferdig nedskrevet i 2020. Kostnad beregnet til
kr. 800.000,IUA region 4 vil i 2020 benytte oppsparte midler til å investere i båt og
miljøsårbarhetsanalyser.
Færre innbyggere
Fra 2020 vil IUA region 4 ha færre kommuner da Sande, Røyken og Hurum kommuner
overføres til andre IUA. Det medfører færre innbyggere.
Innbyggere pr. 1.1.2019
Hurum kommune
Røyken kommune
Sande kommune
Sum:

9.450
22.454
9.726
41.630 innbyggere

Reduksjon budsjett IUA:

kr. 145.705.

Beredskapsstyret vil derfor kunne komme i den situasjon at det må vurdere om kr 3,50 pr.
innbygger vil måtte økes fra 2021.
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Referat fra beredskapsstyrets møte 16. mai 2019:
Sak 11/19
Utskifting av IUA-båten Njord
Det vises til sak 26/18 og 03/19 angående Njord der det anbefales utskifting av
denne på bakgrunn av alder og hensiktsmessighet, samt driftssikkerhet.
Materiellkomieten i IUA har i møte den 3.4.19 drøftet og vurdert innkjøp av ny
båt og mulig salgssum av gammel båt.
Antatte priser: Innkjøp: Kr. 800.000. Salg: Kr 140.000. Netto: Kr 660.000.
Usikkerhet: 20 %. Ønsket bevilgning kr 800.000.

Vedtak:

Beredskapsstyret ber årsmøtet budsjettere utskifting av IUA-båt med en
økonomisk ramme på kroner 800.000 + mva. (Kr 1.050.000)

Sak 12/19

Miljøsårbarhetsanalyse og tiltakskort
Det vises til møtereferat i beredskapsstyret sak 04/18 og 09/18, 04/19
samt årsmøte 2018, sak 7, «Årsplan og budsjett 2018-justering» og
sak 9, «Årsplan og budsjett 2019».
Målsetting var at det utarbeides kravspesifikasjon og innhentes tilbud på
ekstern bistand for oppstart av arbeidet med miljørisikoanalyse og
tiltakskort innen 1. kvartal 2019.
Prosjektleder for dette er finansiert fram til 31.12.2019. Sluttføring av
prosjektet vil være urealistisk at kan skje innen utgangen av2019. For å
kraftsamle innsatsen, og bli ferdige med dette viktige arbeidet, innstilles
det avsetning av midler til et årsverk i budsjettet for 2020.

Vedtak:

Beredskapsstyret foreslår i budsjettet for 2020 at kr 1.000.000,- settes av til
prosjekt miljøsårbarhetsanalyse og kr. 800.000,- til utskifting av IUA-båt.
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Budsjett 2020
Justert
2019

Post

2020

10809 Godtgjørelse styret

25000

25000

10991 Arbeidsgiveravgift

4000

4000

11009 Annen kontorkostnad

131000

135000

11209 Materiellinnkjøp

155000

100000

30000

30000

187180

150000

12000

12000

3500

3500

11959 Lisenser, datakom. Samband

25000

25000

12204 Leie av lastebil. Leieavtale med DRBV

30000

30000

40000

20000

800000

1000000

11501 Årsmøte/div. møteutgifter
11501

Etterutdannelse, kurs, øvelser,
seminarer osv.

11708 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
11853 Forsikringer Njord

12308

Vedlikehold utstyr og inventar (båt,
lager)

12708 Annen ekstern tjeneste.
A

Innkjøp ny båt
Sum utgifter
15901 Avskrivning transportmidler
18509 Ref. eierkommuner

19901

Avskrivninger transportmidlermotkonto
Underskudd
(dekkes av midler fra fond)
Total saldo fondskonto (kapital) 31.12.2018
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800000
1442680

2334500

51400

80000

-1042680

-896975

-51400

-80000

400000

1437525
-3 037 833,17
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Kommentar til budsjettforslag 2020:
Budsjett for 2020 er satt opp med et forventet negativ balanse på kr. 1.437.525. Dette tas fra
fondskonto (egenkapital) som pr. 31.12.2018 er på kr 3.037.833.
Post:
10809: Styremedlemmer honoreres med kr.500,- pr.møte
11009: DRBV er sekretariat for IUA. Posten dekker kostnader i denne forbindelse.
11209: Innkjøp lenser, kjemikaliedrakter, div.materiell
12204: Dekker fast årlig sum og variabel bruk.
18509: Justert for endring i folketall
11853: Forsikring av Njord (IUA båt) dekkes 50% av IUA og 50% av DRBV
11959: Dekker lisenser og bruk på Ice-Net og VHF på båt.
12708: Kostnader i forbindelse med utarbeidelse av miljørisikoanalyse og tiltakskort.
A:
Netto kostnad utskifting av IUA-båt.

Vedlegg:
Ingen
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