Saksnr. 14/13085-47

TIL KOMMUNENES REPRESENTANTER FOR IUA REGION 4 (BUSKERUD SAMT SANDE
OG SVELVIK KOMMUNER I VESTFOLD)
REFERAT FRA ÅRS- OG BUDSJETTMØTE PÅ TYRIFJORDEN HOTELL DEN 20. JUNI
2018.

I samsvar med vedtatt beredskapsplan var det innkalt til års- og budsjettmøte. Det var ingen merknad
til innkallingen. Møtet begynte kl.10.00 og ble avsluttet kl.12.30.
Før åpningen av årsmøtet holdt Bjørn Helge Utne, seniorrådgiver ved Kystverket et innlegg med
følgende tema:




1.

Generelt om Kystverkets plikter og ansvar
Kommunenes ansvar og beredskapsplikt overfor mindre tilfelle av akutt forurensning
Forurensningsforskriften: Nytt kapittel 18A om kommunal beredskap mot akutt forurensning
gyldig fra 30.04.2018 stiller følgende klare krav til kommunene:
o Ansvar for å etablere beredskap for mindre tilfelle av forurensning på land og i vann.
o Kommunen skal kartlegge aktuelle kilder og ha en detaljert, prioritert og kartfestet
oversikt over miljøverdier og sårbare naturområder i kommunen (miljørisikoanalyse).
o Kommunen skal utarbeide en beredskapsanalyse på bakgrunn av dimensjonerende
scenarier og miljørisikoanalysen.
o Den kommunale beredskapen mot akutt forurensning skal etableres med utgangspunkt
i kommunens miljørisiko- og beredskapsanalyse og skal beskrives i en
beredskapsplan.
o Kommunal beredskap skal etableres gjennom interkommunalt samarbeid.
For det interkommunale samarbeidet mot akutt forurensning skal det utarbeides en
beredskapsplan. Kommunens lokale beredskapsplan skal inngå i den interkommunale
beredskapsplanen.

VELKOMMEN VED LEDER AV BEREDSKAPSSTYRET

Leder av beredskapsstyret, Torgeir Andersen, ønsket de fremmøtte velkommen.
Følgende møtte fra kommuner og beredskapsstyre:
Sveinung Geicke
Nedre Eiker kommune
Vidar Paulsen
Sigdal kommune
Kirsten Kleveland
Drammen kommune
Tone Therese Nyhus
Drammen kommune
Pål Bjerke
Hol kommune
Ola Bror Tho
Sande kommune
Inge Bye
Modum kommune
Knut Schau Nielsen
Øvre Eiker kommune
Tom Folvik
Røyken kommune
Morten Egeberg
Lier kommune
Ulf Erik Knudsen
Røyken kommune
Jarle Haugsrud
Hurum kommune
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Magnus Garaas
Jørn Hjalland
Willy Amundsen
Torgeir Andersen
Rita Kirsebom
Ola Mossblad
Thrine Carlsen
Espen Haugseth
Per Døviken
Ivar Vannebo
Even Moan
Ingar Danielsen
Gunhild Dalaker Tuseth
Bjørn Utne
Pål Berge

Flesberg kommune
Rollag/Flesberg kommune
Kongsberg Teknologipark / IUA beredskapsstyret
DRBV / IUA beredskapsstyret
Kongsberg brannvesen / IUA beredskapsstyret
Nynas AS / IUA beredskapsstyret
Sivilforsvaret / IUA beredskapsstyret
Sivilforsvaret
DRBV / IUA beredskapsstyret
Drammen Havn / IUAberedskapsstyret
Ringerike brann- og redn.tj. / IUA beredskapsstyret
Hallingdal brann- og redn. / IUA beredskapsstyret
Fylkesmannen i Buskerud
Kystverket
Drammensregionens brannvesen IKS

Total 27 fremmøtte. 14 kommuner var representert og hadde stemmerett.

2.

VALG AV MØTELEDER

Det ble fremmet forslag om at leder av beredskapsstyret skulle velges som møteleder.
De fremmøtte representantene vedtok enstemmig:
Leder av beredskapsstyret, Torgeir E. Andersen velges som møteleder.

3.

ORIENTERINGSSAKER

Beredskapsstyrets innstilling:
Saken tas til orientering.
Behandling:
Det ble orientert om orientert om følgende saker:
1. IUA øvelser i 2017 v/brannmester Pål Berge
Det ble orientert om grunnlag for type øvelser, antall deltagere fra områdebrannvesen inkl. Røyken
og Hurum samt evaluering av øvelsene og bruk av forbedringspunkter ved planlegging av øvelser
kommende år.
2. Samøvelse med IUA Indre Oslofjord 2018 v/sekretær IUA
Øvelsen har får navnet «Øvelse7» og avholdes 25.-26. september 2018. Lokasjon for øvelsen er
Engene ved Sætre i Hurum kommune. Målsetting med øvelsen er å få trent samhandling mellom IUA
region 3 og region 4, herunder stab og den operative IUA organisasjonen. Sentrale øvingsmomenter
er innkalling og etablering av IUA stab etter ELS modellen, samt øve overføring av stabsansvaret fra
IUA region 3 til IUA region 4.
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3. Kommunenes samarbeidsavtale (Fullmakt)
Samarbeidsavtalen (eller fullmakten) er fra 1997 (ikrafttredelse 01.01.1998) og bygger på kravet i
Forurensningsloven om at kommuner skal samarbeide om å ha beredskap og håndtere større akutte
forurensningsaksjoner. Samarbeidet bygger på Kommunelovens § 27. Drammen kommune er her
vertskapskommunen. Kortfattet er fullmakten gått ut på dato i den forstand at verden har endret
seg, og at dette ikke er fanget opp av dagens fullmakt.
Det foreligger et utkast til ny samarbeidsavtale fra beredskapsstyrets side, men med bakgrunn i
status på kommunereformen så anser beredskapsstyret det som uhensiktsmessig å fremme en ny
avtale til behandling da endringer i kommunestrukturen gjør at avtalen igjen må revideres i straks
etter 2020.
Det anses derfor fra IUA beredskapsstyret side mer hensiktsmessig at vi arbeider videre med dagens
vertskapskommune og avvente endringer i kommunestrukturen.

4. Syrelekkasje ved Aass Bryggeri v/Torgeir Andersen
Dette var en utfordrende og spesiell hendelse med utslipp av sterk salpetersyre som kunne fått
omfattende konsekvenser ved feil behandling av hendelsen. Hendelsen pågikk over nesten et døgn og
ble avsluttet uten at den eskalerte videre etter at brannvesenet fikk oversikt og etablerte
innsatsorganisasjon.
De fremmøtte representantene vedtok enstemmig:
Årsmøtet ber styret avvente å fremme forslag til ny samarbeidsavtale til etter at nye kommuner som
følge av kommunereformen er beslutningsdyktige.
Årsmøtet ber samtidig beredskapsstyret å følge opp saken til årsmøtet 2019.
For øvrig tas sakene til orientering.

4.

ÅRSRAPPORT 2017

Beredskapsstyrets innstilling:
Årsrapport IUA 2017 godkjennes.
Behandling:
Årsrapport undertegnet av beredskapsstyrets leder ble gjennomgått og delvis lest opp av leder IUA.
Årsmøtet spurte og beredskapsstyret svarte, forøvrig hadde årsmøtet ingen kommentarer til
årsrapporten.
De fremmøtte representantene vedtok enstemmig:
Årsrapporten for 2017 godkjennes.
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5.

REGNSKAP 2017

Beredskapsstyrets innstilling:
Revisors beretning tas til orientering.
Regnskap 2017 godkjennes.
Behandling:
Resultatregnskap og revisjonsrapport ble gjennomgått. Det fremkom ingen kommentarer ved
gjennomgangen av regnskapet.
De fremmøtte representantene vedtok enstemmig:
Revisors beretning tas til orientering.
Regnskap 2017 godkjennes.

6. REVIDERT STRATEGIPLAN, IUA Region 4
Beredskapsstyrets innstilling:
Årsmøtet tar revidert strategidokument til orientering.
Behandling:
Årsmøtet ble presentert for revidert strategiplan og fikk en orientering om hvilke målsetninger som
beredskapsstyret definerte for strategiarbeidet i 2011. I det etterfølgende arbeidet er 8 av 9
målsetninger oppnådd.
De fremmøtte representantene vedtok enstemmig:
Årsmøtet tar revidert strategidokument til orientering.

7.

ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2018 – JUSTERING

Beredskapsstyrets innstilling:
Justert årsplan for 2018 godkjennes. Styret gis mulighet for omprioriteringer innenfor den økonomiske
ramme for 2018.
Styret gis fullmakt til å disponere overskuddsmidlene fra tidligere år til eventuelle ekstraordinære
innsatser, materialanskaffelser, kurs og opplæring.
Behandling:
Det ble forklart at ny forskrift medfører at det foretas en omprioritering av midler innenfor
budsjettpost 12708 som omhandler innleie av ekstern tjeneste. Dette betyr at midler til planlegging og
gjennomføring av øvelser blir en del redusert og benyttes til oppstart av og utarbeidelse av en
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miljørisikoanalyse samt tiltakskort. Noen andre mindre justeringer var også gjennomgått. Det
fremkom ingen kommentarer ved gjennomgangen.

De fremmøtte representantene vedtok enstemmig:
Justert årsplan for 2018 godkjennes. Styret gis mulighet for omprioriteringer innenfor den
økonomiske ramme for 2018.
Styret gis fullmakt til å disponere overskuddsmidlene fra tidligere år til eventuelle ekstraordinære
innsatser, materialanskaffelser, kurs og opplæring.

8.

INNKOMNE FORSLAG

Det ble sendt ut melding til alle valgte representanter med oppfordring om å melde inn saker. Fristen
ble satt til 18. mai 2018.
Det var ikke meldt inn saker innen fristen.

9.

ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2019

Beredskapsstyrets innstilling:
Årsmøtet godkjenner årsplan og 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 revidert beredskapsplan.
Styret gis fullmakt til å disponere overskuddsmidlene fra tidligere år til eventuelle ekstraordinære
innsatser, materialanskaffelser, kurs og opplæring.
Behandling:
Budsjett med enkeltposter ble gjennomgått. Det ble lagt spesiell vekt på at kostnader til innleie av
ekstern bistand ved gjennomføring av miljørisikoanalyse og tiltakskort medfører redusert
øvingsaktivitet i 2019.
De fremmøtte representantene vedtok enstemmig:
Representantskapet godkjenner årsplan og budsjett for 2019.
Videre forutsetter representantskapet at budsjettet bygger på en ramme på kr. 3,50 pr. innbygger
under henvisning til materiellbehovet, opplærings- og øvelsesbehovet og revidert beredskapsplan.
Styret gis fullmakt til å disponere overskuddsmidlene fra tidligere år til eventuelle ekstraordinære
innsatser, materialanskaffelser, kurs og opplæring.
-----------Beredskapsstyret ønsker alle en GOD SOMMER
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Med hilsen
Per Døviken
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Torgeir E. Andersen

