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BEREDSKAPSSTYRET IUA - 

DET INTERKOMMUNALE UTVALGET FOR VERN 

MOT AKUTT FORURENSNING - 

INVITERER REPRESENTANTSKAPET TIL 

 

 

ÅRSMØTE 

 På Tyrifjord hotell   

Vikersund  
 

 

 
17. JUNI 2015 

 

 

              kl. 10.00    

 

 

 

FOR KOMMUNENE I BUSKERUD FYLKE OG HOF, 

LARDAL, SANDE OG SVELVIK I VESTFOLD 
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PROGRAM FOR ÅRSMØTET 

 
 

 

 

1.  VELKOMMEN 

 

2.  VALG AV MØTELEDER 

 

3.  ORIENTERINGSSAKER 

 

4.  ÅRSRAPPORT 2014 

 

5.  REGNSKAP 2014 

 

6. ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2015 – JUSTERING 

 

7. INNKOMNE FORSLAG 

 

8.  ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2016 

 

 

 

Før årsmøtet: 

 

    Kystverket vil orientere om: 

 

 Aktuelle saker 

 Forventninger til IUA og kommunene 

 Grensesnitt kommune / IUA (aksjonsnivåer)  
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SAK 3     ORIENTERINGSSAKER 
 
1. Ny hjemmeside for IUA region 4, kort presentasjon 

2. Ny beredskapsplan, kort gjennomgang 

3. Rune Rue Johnsen, DRBV, vil orientere om øvelsesaktiviteten i IUA region 4.  

     

 

SAK 4      ÅRSRAPPORT IUA 2014 
 
Beredskapsstyrets innstilling:      

Årsrapport IUA 2014 tas til etterretning 

 
ÅRSRAPPORT IUA 2014 
 

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.  

 

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 (SFT) 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  

fylkers ressurser. I forurensningssaker på sjøen er det stor sannsynlighet for at IUA-apparatet i 

tillegg får assistanse fra Kystverkets avdeling i Horten. Det vises i denne forbindelse også til 

samarbeidsavtalen som har vært mellom IUA Buskerud og IUA Indre Oslofjord i forbindelse 

med aksjoner i Oslofjorden innenfor ansvarsområdet til IUA Buskerud. 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.  

 

Representantskapet: 
Representantskapet avholdt årsmøte den 18. juni 2014 på Tyrifjord hotell, Vikersund og 13 av 

til sammen 23 kommuner var representert på årsmøtet. I tillegg møtte 8 representanter fra 

beredskapsstyret IUA. I møtet ble årsrapport og regnskap for 2013 behandlet samt justert 
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årsplan for 2014, budsjett og årsplan for 2015. Representantene som møtte fra kommunene 

godkjente at regnskapet som revisjonsfirma Buskerud Kommunerevisjon IKS hadde skrevet 

var i overensstemmelse med god regnskapsskikk. Buskerud Kommunerevisjon IKS er formell 

revisor for Drammensregionens brannvesen IKS som igjen er sekretariat for beredskapsstyret 

IUA. 

 

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 

områdepakkene og opplærings- og øvelsesbehov. Det forelå i utgangspunktet ikke statlige 

midler i 2014 noe som endret seg en del i løpet av året. Representantskapet ga 

beredskapsstyret IUA fullmakt til å disponere overskuddsmidlene fra tidligere år til 

materialanskaffelser, kurs og opplæring  

( jfr. vedtak årsmøte 2013, sak 5). 

 

Beredskapsstyret IUA: 

Beredskapsstyret IUA har i 2014 bestått av følgende representanter og vararepresentanter: 

 Politioverbetjent Glenn Rhoden  

 Havnedirektør Einar Olsen / maritim sjef Havnevesenet Ivar Vannebo 

 Brannsjef Torgeir Andersen / seksjonsleder Per Døviken 

 Brannsjef Rita Kirsebom  / avdelingsleder Rune Toverud 

 Brannsjef Bjørn Småbråten / varabrannsjef Terje Reginiussen 

 Brannsjef Dag Botnen / Ingar Danielsen 

 Miljøvernsjef FM Øivind Holm  / Marianne Seland 

 Brannsjef Jon Kåre Jonsson  

 Thorgeir Bjerknes, Lier kommune  

 Willy Amundsen / Magne Roar Nordhus, Kongsberg Teknologipark 

 Ola Mossblad, Nynas as 

 Distriktsjef SF, Johan Audestad 

 

Beredskapsstyret IUA avholdt møter følgende dager i 2014: 

 09. april 

 28. mai 

 18. september 

 09.desember 

 

Årsplanens forutsetninger: 

1. Kurs og opplæring forutsettes i henhold til vedtatt plan for aktivitet. 

2. Det forutsettes at budsjettene i årene fremover skal bygge på en ramme på kr.3,50,- pr. 

innbygger under henvisning til materiellbehovet og opplærings- og øvelsesbehovet. 

3. Driftsoverskudd fra 2013 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 2014 godkjennes. Styret gis mulighet for omprioriteringer innenfor den 

økonomiske ramme for 2014.  

 

Resultat i forhold til årsplanen: 

1. All drift har funnet sted innenfor en økonomisk ramme på kr.3,50,- pr. innbygger.  
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Beredskapsstyret  IUA har arbeidet med: 

Beredskapsstyret har ferdigstilt arbeidet med revidering av beredskapsplanen. Etter 

høringsrunden ble planen oversendt Miljødirektoratet som ikke hadde noen bemerkninger til 

planen. Planen er nå gjeldende beredskapsplan for IUA region 4. 

 

Beredskapsstyret har også prioritert opplæring av mannskaper i de 4 ”områdebrannvesen” for 

å ivareta tidligere vedtatt strategiplans intensjoner og målsettinger om kompetanseutvikling i 

IUA region 4. Disse fire er Kongsberg brann- og redning, Ringerike brann- og redning, 

Hallingdal brann- og redning IKS og Drammensregionens brannvesen IKS.  

På bakgrunn av beliggenheten omfattes også Røyken og Hurum brannvesen av denne 

øvelsesaktiviteten. 

  

I samarbeid med Kystverket har beredskapsstyret arbeidet med utvidelse av beredskapslageret 

på bakgrunn av at IUA region 4 har mottatt en god del utstyr. Dette omfatter blant annet en 

båt som det foreløpig ikke er avgjort hvor skal plasseres. 

 

Beredskapsstyret har også arbeidet med en revidering av bistandsavtalen med Sivilforsvaret. 

Denne foreligger nå ferdig revidert. 

 

 

Kurs,  øvelser og opplæring 2014: 

 

Øvelsesaktivitet for mannskaper 

 Førsteinnsats, oppgaver og forventet respons ved akutt forurensning 

 Taktisk og praktisk bruk av lenser, skimmere og annet utstyr til bruk ved akutt 

forurensning. 

 Å øve bruk av båter som IUA disponerer. 

 De kompetansehevende tiltakene skal rettes mot mannskapene til IUA sine 

områdebrannvesen, vertsbrannvesen samt Røyken og Hurum brannvesen og primært mot 

utrykningsledere. 

 

Øvelsesaktivitet for beredskapsstyret 

Beredskapsstyret gjennomførte 9.-10. april en stabsøvelse på Torpomoen. Målet med øvelsen 

var å øve beredskapsstyret i de forskjellige roller i tilknyttet ELS (enhetlig ledelses system). 

 

Kurs 

 Innsatslederkurs: 4 stk gjennomførte innsatslederkurs i regi av Kystverket i februar og  

november.  

 Materiellkurs: 2 stk gjennomførte kurs i vedlikehold av oljevernutstyr ved Norges 

brannskole 1.-3. april 

 

 

IUA har avhendet: 

Det ble avhendet en del lenser til noen kommuner uten at IUA var involvert i hendelsen. Dette 

ble fakturert den enkelte kommune. 
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Utslipp i IUA region 4: 

Komm.nr: Kommune Ant: Priv: Bedr: Ukjent 

forur: 
Vann/ 

Sjø 

Land Type 

stoff 

602 Drammen 14 5 3 6 5 8 Olje, 
diesel 

604 Kongsberg 4  2 2 1 3 Olje, 

diesel 

605 Ringerike 6 4 1 1  6 Olje 
Diesel 

612 Hole 1   1   Olje 

615 Flå        

616 Nes        

617 Gol 1  1   1 Olje 

618 Hemsedal        

619 Ål 2 1 1   2 Olje / 

Gjødselta
nk 

620 Hol 2  2   2 Olje, 

diesel 

621 Sigdal 1  1   1 Olje 

622 Krødsherad 1 1   1   

623 Modum        

624 Øvre Eiker 4 1 2 1 1 3 Olje 

625 Nedre Eiker 5 2 3  3 2 Olje 

626 Lier 4 3 1   4 Olje  

Diesel 

627 Røyken 3 2  1 2 1 Olje 

Diesel 

628 Hurum 2 1  1 1 1 Olje 

631 Flesberg        

632 Rollag 1   1  1 Diesel 

633 Nore og 

Uvdal 

1  1   1 Svovel 
hexafluor

id 

711 Svelvik        

713 Sande 2 2   1 1 Diesel 

 Hof 1   1  1 Diesel 

 Lardal        

                Sum 55       

 

Sluttkommentar:   

Året 2014 var et relativt rolig år rent forurensningsmessig.  

Som tidligere år konstateres det fortsatt at veiene i regionen er utsatt for trafikkulykker hvor 

biler med farlig stoff er innblandet.  

 

For øvrig er det forholdsvis hyppig ulykker hvor tankbiler er involvert, men som ikke har 

medført akutt forurensning av betydning. 

 

Beredskapsstyret IUA har i 2014 konsentrert virksomheten om fornyelse av IUA og 

iverksetting av tiltak for å nå målsettinger som er beskrevet i vedtatte strategier. Dette for å 

ivareta de krav som vil stilles til IUA som beredskapsorganisasjon i fremtiden. Styret har også 

prioritert nyanskaffelser ihht til planlagte investeringer.  
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IUA Buskerud har i 2014 et overskudd stort kr.204.686 i forhold til budsjettert.              

Forøvrig har beredskapsstyret IUA benyttet de budsjettmessige rammene som 

representantskapet har gitt.  

 

Akkumulert egenkapital i IUA er pr. 31.12.2014 kr. 2 266 713,03 som er overført til 2015 i 

regnskapet.  

 

 

17.06.2015           

             Glenn Rhoden   

           leder av beredskapsstyret IUA 
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SAK 5                      REGNSKAP 2014 
 

Beredskapsstyrets innstilling: 

Regnskap 2014 godkjennes i samsvar med revisors beretning 
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Regnskap 2014 
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SAK 6 ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2015 - JUSTERING 
 

Beredskapsstyrets innstilling: 

Justert årsplan for 2015 godkjennes. Styret gis mulighet for omprioriteringer innenfor den 

økonomiske ramme for 2015.  

Styret gis fortsatt fullmakt til å disponere overskuddsmidlene fra tidligere år til 

materialanskaffelser, kurs og opplæring  

 

 

Opprinnelig årsplan 2015: 

Målsettingen er å videreføre og implementere de konklusjoner og de vedtak som er gjort i 

forbindelse med strategiarbeidet og i størst mulig grad tilpasse de aktivitetene etter endrede 

forutsetninger og ny beredskapsplan. 

 

Dette innebærer en prioritering av kompetansehevende tiltak som øvelser osv. med fokus på 

områdebrannvesen, samt lignende bidrag til det enkelte brannvesen i den grad det er mulig å 

organisere. 

 

Justert driftsbudsjett 2015: 
Noen endringer foretatt. 

 

Forklaring til  justert driftsbudsjett 2015: 
Post 12708. Årsaken til endringen er utgifter for gjennomføring av øvelser i 2014 ikke ble 

belastet før i 2015. Budsjettmessig underskudd dekkes av fondskonto (akk. overskudd) 

 

Post 15901/19901: Det er kjøpt inn en truck til IUA til en pris av 139.000,-. Det er beregnet 

avskrivninger over 10 år som er lagt inn i posten med kr.13900,- 

 

Investeringer: 

Innkjøp av truck til IUA som skal brukes ved IUA lageret. Innkjøpet dekkes av midler fra 

fondskonto (akk. overskudd). 

Post  Opprinnelig 

2015 

Justert  

2015 

11009 Annen kontorkostnad 80000 80000 

11209 Materiellinnkjøp 130000 130000 

11501 Årsmøte/div. møteutgifter 30000 30000 

11501 Etterutdannelse, kurs, seminarer og lignende 230000 230000 

11708 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 12000 12000 

11853 Forsikringer 6000 6000 

11959 Lisenser, datakom. samband 9000 9000 

12308 Vedlikehold utstyr og inventar (båt og lager) 50000 50000 

12708 Godtgjørelse styret 30000 30000 

12708 Arbeidsgiveravgift 4000 4000 

12708 Annen ekstern tjeneste. Øv.ledelse 400000 770000 

    

15901 Avskrivninger transportmidler 37500 51400 

18509 Ref. eierkommuner -981000 -1026000 

19901 Avskrivninger transportmidler-motkonto -37500 -51400 

                                  Over / underskudd 0 325000 
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SAK 7  INNKOMNE FORSLAG 
 

Det er sendt melding til alle valgte representanter med oppfordring om å melde inn saker. 

Fristen ble satt til 13. mai 2015. 

 

Det var ikke meldt inn saker innen ovennevnte frist. 

 

 

 

SAK 8  ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2016. 
 

Beredskapsstyrets innstilling: 

Representantskapet godkjenner årsplan og budsjett for 2016. 

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 fortsatt fullmakt til å omdisponere innenfor totalrammen og 

akkumulert overskudd. 
 

Årsplan 2016.  
Målsettingen er å videreføre og implementere de konklusjoner og de vedtak som er gjort i 

forbindelse med strategiarbeidet og i størst mulig grad tilpasse aktivitetene etter endrede 

forutsetninger og ny beredskapsplan.  

Dette innebærer prioritering av kompetansehevende tiltak som øvelser osv. med fokus på 

områdebrannvesen, samt lignende bidrag til det enkelte brannvesen i den grad det er mulig å 

organisere. 

Videre er det en målsetting å øve beredskapsstyret med utgangspunkt i ELS (enhetlig 

ledelsessystem) og egen beredskapsplan. 

Beredskapsstyret vil foreta en gjennomgang av strategidokumentet høsten 2016. 

 

Detaljer fremkommer i budsjett for 2016 
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Budsjett 2016.  
 

Saksopplysninger: 

Budsjett for 2016 er utarbeidet for å ivareta strategiplanens intensjoner om at IUA region 4 

skal nå et ønskelig og kravbestemt nivå på utstyr og kompetanse for å takle større innsatser 

rettet mot akutt forurensning. 

 

 

 

 

Budsjett 2016 

Post Tekst Justert 2015 2016 

11009 Annen kontorkostnad      80000 90000 

11209 Materiellinnkjøp 130000 146000 

11501 Årsmøte/div. møteutgifter 30000 30000 

11501 Etterutdannelse, kurs, seminarer o.l. 230000 237000 

11708  Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 12000 12000 

11853 Forsikring IUA båt 6000 7000 

11959 Lisenser datakom. samband  9000 10000 

12308 Vedlikehold utstyr og inventar (båt og lager) 50000 60000 

12708 Godtgjørelse styret  30000 30000 

12708 Arbeidsgiveravgift 4000 4000 

12708 Annen ekstern tjeneste. Øv.ledelse 770000 400000 

    

15901 Avskrivninger transportmidler 51400 51400 

18509 Ref. eierkommuner  -1026000 -1026000 

19901 Avskrivninger transportmidler-motkonto -51400 -51400 

                             Over / underskudd 325000 0 

 


