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Medlemskommunene

INNKALLING TIL ÅRSMØTE IUA - VESTFOLD 2015
__
Det innkalles herved til årsmøte i IUA Vestfold (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing)
Tirsdag 12. mai 2015 kl 09:00 – 12:00
på Tønsberg Brannstasjon. Det serveres enkel lunsj.
Vedlagt følger sakskart og saksdokumenter. Revisorberetning fremlegges på årsmøtet.
Av hensyn til forberedelsene, ber vi om påmelding til iua@vibr.no.

Med vennlig hilsen

Per Olav Pettersen
Leder IUA Vestfold

Vedlegg
Kopi: IUA Vestfold

Postadresse
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS
Ollebukta 6, 3126 Tønsberg
Tlf.: 33 00 36 00
E-post: post@vibr.no
Org.nr.: 982 847 796
Bankkonto: 2470.25.42215

Tønsberg brannstasjon
Ollebukta 6, Tønsberg
Faks: 33 00 36 09

Kopstad brannstasjon
Nykirke

Nøtterøy brannstasjon
Kirkeveien 222, Borgheim
Faks: 33 40 12 27
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SAKSKART TIL ÅRSMØTE IUA Vestfold 2015
Saksnr. 01/2015 Godkjenning av innkalling og sakskart til årsmøte IUA
Vestfold 2015
Saksnr. 02/2015 Valg til underskrivning av protokoll
Saksnr. 03/2015 Regnskap med årsrapport for 2014
Saksnr. 04/2015 Statusrapport drift og økonomi med forslag til
budsjettjustering for 2015
Saksnr. 05/2015 Årsplan med budsjett 2016 og økonomiplan 2017 – 2019
Saksnr. 06/2015 Status beredskapsplan
Saksnr. 07/2015 Eventuelt
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Saksfremlegg til årsmøte i IUA 2015
Saksnr. 01/2015 Godkjenning av innkalling og sakskart til årsmøte IUA
Vestfold 2015
Forslag til vedtak
Innkalling og sakskart til årsmøte IUA Vestfold 2015 godkjennes.
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Saksfremlegg til årsmøte i IUA 2015
Saksnr. 02/2015 Valg til underskrivning av protokoll
Forslag til vedtak
Velges på møtet.
Underskrivning av protokoll.
Det velges to representanter fra medlemskommunene til å underskrive protokollen.
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Saksfremlegg til årsmøte i IUA 2015
Saksnr. 03/2015 Regnskap med årsrapport for 2014
Forslag til vedtak
1. Regnskap for 2014 godkjennes.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 804 476,- settes av til disposisjonsfond.
Bakgrunn
I henhold til samarbeidsavtale mellom IUA Vestfold og medlemskommunene fastsetter
årsmøtet årsregnskapet med revisjonsberetning.
Årsrapport 2014
Materiell:
Det er tidligere kommet et brev fra Kystverket med tittel ”Styrkning av den kommunale
beredskapen mot oljeforurensning – oljevernmateriell”. IUA Vestfold har i 2014 mottatt diverse
oljevernutstyr fra Kystverket. Materiellet eies av Kystverket, men forvaltes og disponeres av
IUA Vestfold etter avtale.
Det vil bli gitt en status på møtet
Kompetanse – opplæring og kurs
Det er tidligere gjennomført aksjonslederkurs, skadestedslederkurs og teiglederkurs. I 2013
ble IUA Vestfold som det første i landet godkjent av Kystverket som lærested for kurset
”teigleder ved kyst og på strand”. IUA Vestfold gjennomførte to teiglederkurs i uke 46 og 47 i
2013 etter den nye godkjenningen. De siste teiglederkursene ble gjennomført våren 2014 i
Stavern i uke 19 og 20. Til sammen 92 personer i 2013 og 40 personer i 2014 gjennomførte
teiglederkurs. Deltakerne var fra brannvesenene i Vestfold, havnevesen, teknisk etat i
kommunene og skjærgårdstjenesten.
Se Kystverkets læreplan: http://kystverket.no/Beredskap/Opplaring/Lareplanen/
Møte i IUA Vestfold 28. januar 2014
Det ble gjennomført et møte for medlemmene i utvalget 28. januar på Kopstad Brannstasjon.
Agenda:
1.
Materiell
2.
Kurs – kompetanse
3.
Øvelser
4.
Foreløpig status Regnskap 2013
5.
Status budsjett 2014
6.
Status IUA Beredskapsplan
7.
Årsmøte 15. mai
Innspillskonferansen om forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning.
Leder IUA Vestfold deltok sammen med brannsjefen i Larvik og fylkesberedskapssjefen på
innspillskonferansen om forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning i regi
av samferdselsdepartementet. Fylkesberedskapssjefen presenterte et av innleggene på
konferansen. Regjeringen vil legge frem en ny stortingsmelding om forebyggende sjøsikkerhet
og beredskap mot akutt forurensning i 2016.
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http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/aktuelt/nyheter/2014/Skipsfart-i-vekst-stiller-nye-krav-tilsjosikkerhet-.html?id=755280
Årsmøtet 2014
Årsmøtet ble gjennomført onsdag 14. mai 2014 på Hotell Wasillioff i Stavern. 20 personer
deltok. Årsmøtet ble avsluttet med en orientering og befaring av praktisk øvelse på
teiglederkurset.
SAKSKART TIL ÅRSMØTE IUA Vestfold 2014:
Saksnr. 01/2014 Godkjenning av innkalling og sakskart til årsmøte IUA Vestfold 2014
Saksnr. 02/2014 Valg til underskrivning av protokoll
Saksnr. 03/2014 Regnskap med årsrapport for 2013
Saksnr. 04/2014 Statusrapport drift og økonomi med forslag til budsjettjustering for 2014
Saksnr. 05/2014 Årsplan med budsjett 2015 og økonomiplan 2016 – 2018
Saksnr. 06/2014 Status beredskapsplan
Saksnr. 07/2014 Eventuelt
Styrking av beredskapen i nasjonalparkene i Ytre Oslofjord.
IUA Vestfold har i 2014 deltatt i prosjektet «styrking av beredskapen i nasjonalparkene i Ytre
Oslofjord» ledet av Kystverket. Prosjektet fortsetter inn i 2015.
Se: http://www.kystverket.no/Nyheter/2014/Mars/Samarbeid-om-oljevernberedskapen-i-YtreOslofjord/
Nordisk oljevernøvelse i Oslofjorden
Det ble gjennomført en Nordisk oljevernøvelse i Oslofjorden 16. til 18. september. IUA
Vestfold brukte øvelsen til å teste ut nye tiltakskort for to posisjoner på Sandø utenfor
Hvasser. Samtidig kjørte vi en begrenset stabsøvelse opp mot aksjonsledelsen i Kystverket.
På Sandø deltok personell fra bla a havnevesen, Skjærgårdstjenesten og alle brannvesene i
Vestfold.
Se: http://www.kystverket.no/Nyheter/2014/September/Stor-oljevernovelse-i-Ytre-Oslofjord/
Nasjonalt beredskapsseminar i regi av Kystverket
Kystverkets arrangerte sitt årlige nasjonale seminar om beredskap mot akutt forurensning på
Thon Hotel Vettre i Asker 28. og 29. oktober 2014.
Revac brannen ble presentert av representanter fra Fylkesmannen i Vestfold og nestleder i
IUA Vestfold Einar Flogeland.
Se http://www.kystverket.no/Nyheter/2014/September/Nasjonalt-beredskapsseminar/
I tilknyttning til beredskapsseminaret arrangerte Kystverket også et økonomiseminar med
fokus på økonomisk oppgjør etter hendelser med akutt forurensning hvor IUA Vestfold deltok.
Samarbeidsgruppen IUA Oslofjord
IUA Vestfold har også i 2014 deltatt i møter i samarbeidsgruppen IUA Oslofjord. Temaer som
har vært drøftet er planverk, opplæring, øvelser og materiell.
Regnskap 2014
Nøtterøy kommune, som regnskapsfører, har avsluttet og oversendt regnskap for IUA Vestfold
for 2014. Regnskapet er satt opp i samsvar med kommunelovens prinsipper og god
regnskapsskikk. Regnskapet med noter følger vedlagt. Regnskapet er revidert av Vestfold
kommunerevisjon. Revisjonsuttalelse for 2014 ligger vedlagt. Årsmøtet inviteres til å
godkjenne avlagt regnskap for 2014.
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Økonomiske konsekvenser - driftsregnskapet
Regnskapsmessig resultat 2014:
Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kr 804 476,-. Dette inkluderer bruk av
disposisjonsfond på kr 1 008 500,- i 2014. IUA Vestfold har etter søknad fått overført kr
431 000,- av Kystverket til støtte for teiglederkurs i 2014. Dette var ikke budsjettert. I tillegg er
det brukt noe mindre midler på gjennomføring av kurs enn budsjettert. I tillegg er planlagt
innkjøp av saneringsutstyr utsatt til 2015 fordi leverandøren ikke har kunnet levere i 2014.
Leder IUA Vestfold vil gjennomgå regnskapet på årsmøtet.
Konklusjon/anbefaling
Leder IUA Vestfold anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskapet for 2014. Videre anbefaler
leder at det regnskapsmessige mindre forbruket på kr. 804 476,- settes av til disposisjonsfond.
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Saksfremlegg til årsmøte i IUA 2015
Saksnr. 04/2015 Statusrapport drift og økonomi med forslag til
budsjettjustering for 2015
Forslag til vedtak
1. Årsmøtet tar leder IUA’s statusrapport drift og økonomi til orientering.
2. Følgende forslag til endret budsjett for 2015 vedtas.
DRIFTSBUDSJETT
Driftsinntekter:
Driftsutgifter:
Bruk av tidligere avsetninger
Brukt til finansiering av utgifter i inv.regnskapet
Motpost kalk avskrivninger

INVESTERINGSBUDSJETT
Investeringer:
Finansiering:
Mer-/mindreforbruk

Opprinnelig
budsjett 2015

Endret budsjett Differanse
2015

-1 360
1 550
-400
300
-90
Opprinnelig
budsjett 2015

-1 316
2 086
-970
250
-50

-44
536
-570
-50
-40

Endret budsjett Differanse
2015

300
-300
0

250
-250
0

50
-50
0

3. Det anskaffes en gnistfri pumpe med en investeringsramme på kr 250 000,-.
Status drift 2015:
Materiell:
Det kom et brev i 2013 fra Kystverket med tittel ”Styrkning av den kommunale beredskapen
mot oljeforurensning – oljevernmateriell”. Med bakgrunn i dette brevet og en påfølgende
prosess har IUA Vestfold mottatt diverse oljevernutstyr fra Kystverket. Materiellet eies av
Kystverket, men forvaltes og disponeres av IUA Vestfold etter avtale.
Det vil bli gitt en status på møtet
Kompetanse – opplæring og kurs
Det er tidligere gjennomført aksjonslederkurs, skadestedslederkurs og teiglederkurs. De siste
teiglederkursene ble gjennomført våren i Stavern i uke 19 og 20 i 2014. Det vil bli orientert på
møtet om status på opplæringen så langt og veien videre.
Utvalgsmøte 26. februar 2015
Det ble avholdt et utvalgsmøte 26. februar 2015 med følgende tema:
1. Materiell
2. Kompetanse
3. Varslingsrutiner
4. Årsmøte 12. mai
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Styrking av oljevernberedskapen i nasjonalparkene i Ytre Oslofjord.
IUA Vestfold har i 2014 deltatt i prosjektet «styrking av beredskapen i nasjonalparkene i Ytre
Oslofjord» ledet av Kystverket. Prosjektet fortsetter også i 2015.
Det vil bli gitt en orientering om status på møtet.
Forslag til budsjettjustering for 2015.
En gjennomgang av budsjettet for 2015 viser at det er behov for å øke driften for å
vedlikeholde og kjøpe inn diverse kjemikalie- og saneringsutstyr. Økningen skjer ved å øke
driftsinntektene ved bruk av disposisjonsfond.
Opprinnelig investeringsbudsjett reduseres med kr 50 000,-.
Følgende endringer i budsjettet for 2015 foreslås:
DRIFTSBUDSJETT
Driftsinntekter:
Driftsutgifter:
Bruk av tidligere avsetninger
Brukt til finansiering av utgifter i inv.regnskapet
Motpost kalk avskrivninger

INVESTERINGSBUDSJETT
Investeringer:
Finansiering:
Mer-/mindreforbruk

Opprinnelig
budsjett 2015
-1 360
1 550
-400
300
-90
Opprinnelig
budsjett 2015
300
-300
0

Endret budsjett Differanse
2015
-1 316
2 086
-970
250
-50

-44
536
-570
-50
-40

Endret budsjett Differanse
2015
250
-250
0

50
-50
0

Konklusjon/anbefaling
Daglig leder anbefaler at årsmøtet tar statusrapporten til orientering og å vedta den foreslåtte
budsjettjusteringen for 2015.
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Saksfremlegg til årsmøte i IUA 2015
Saksnr. 05/2015 Årsplan med budsjett 2016 og økonomiplan 2017 – 2019
Forslag til vedtak
Årsplan med følgende forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan for 2017 – 2019
godkjennes og oversendes deltakerkommunene.
ØKONOMIPLAN IUA
DRIFTSBUDSJETT
Sum driftsinntekter:
Sum driftsutgifter:

Driftsresultat
Motpost kalk. avskrivninger

Ordinært resultat
Interne finansieringstransaksjoner:
Avsetninger
Bruk av tidligere avsetninger
Bruk av tidligere års mindreforbruk
Brukt til finansiering av utgifter i
inv.regnskapet
Avsetninger til disposisjonsfond
Avsetninger til bundne driftsfond

Regnskapsmessig resultat

INVESTERINGSBUDSJETT
Investeringer:
Finansiering:
Mer-/mindreforbruk

Regnskap Budsjett
2014
2015

Budsjett
2016

Budsjett
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

-1 795
1 634
-161

-1 316
2 086
770

-1 316
1 416
100

-1 316
1 416
100

-1 316
1 416
100

-1 316
1 416
100

-52
-213

-50
720

-50
50

-50
50

-50
50

-50
50

-970

-300

-300

-300

-300

250

250

250

250

250

0

0

0

0

0

53
-1 008
-53
418

-804

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2014
2015
2016
2017
2018
2019
522
250
250
250
250
250
-522
-250
-250
-250
-250
-250
0
0
0
0
0
0

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

11 av 14
Vår dato

Vår referanse

12.05.2015

11/649-29

Årsplan med budsjett 2016 og økonomiplan 2017 – 2019
Bakgrunn
I henhold til samarbeidsavtalen IUA Vestfold § 3 og 6 godkjenner årsmøtet IUA Vestfolds
årsplan med budsjett. Årsmøtet skal innen 1. juni sende årsplan med budsjett til kommunene
slik at disse inngår i kommunenes budsjettbehandling for kommende år.
Mål og hovedstrategi:
St.meld. nr. 14 (2004-2005) ”På den sikre siden – sjøsikkerhet og oljevernberedskap”
[21.01.2005] og Prop. 1 S (2011–2012)
Hovedmålet for Kystverkets arbeid innen beredskap mot akutt forurensning er å
hindre eller begrense miljøskade som følge av akutt forurensning i norske havområder
eller på norsk territorium.
Hovedstrategien i norsk oljevern er å bekjempe akutt oljeforurensning med
mekanisk utstyr tett ved kilden. Denne strategien er særlig aktuell ved store og
langvarige utslipp fra punktkilder, for eksempel ved en ukontrollert utblåsing fra
oljevirksomheten på sokkelen. Ved akutt oljeforurensning fra skip, er det behov for en
mer fleksibel strategi som tar hensyn til ulike faktorer.
Kommunene skal etter forurensningsloven sørge for beredskap mot mindre
tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen
kommunen. Den kommunale beredskapen mot akutt forurensning er innrettet mot
hendelser på sjø og land som følge av normal virksomhet i kommunen, og som ikke er
dekket av privat beredskap. Dette er typisk akutt forurensning fra ukjente lokale kilder
og fra landbasert transportvirksomhet.
Kommunene har også plikt til å bistå staten, dersom staten iverksetter en statlig
aksjon. Videre deltar alle landets kommuner i forpliktende interkommunale samarbeid
gjennom de såkalte interkommunale utvalgene mot akutt forurensning – IUA. Dette
bidrar til å styrke den lokale og regionale beredskapsevnen på en økonomisk og
administrativt mer effektiv måte.
Målsettinger og årsplan for driften i 2016
Gjennomføre formålet i samarbeidsavtalen innenfor det vedtatte budsjettet.
I budsjettet for 2016 er det lagt til grunn at IUA Vestfold skal drives videre i henhold til
samarbeidsavtalen slik den er organisert og dimensjonert i 2015.
Hovedarbeidsoppgaver vil derfor også i 2016 være ajourhold og oppfølging av IUA Vestfolds
planverk, planlegge og gjennomføre kurs og øvelser, planlegging og oppfølging av materiell
og foreslå budsjett samt videre oppfølging av det samme mot Kystverket og MD.
Budsjett 2016 og økonomiplan 2017 – 2019
Det er tidligere besluttet at hver kommune skal bidra med kr 6 pr. innbygger i drift av IUA.
Utgangspunktet for budsjett 2016 er innbyggerantallet pr. 1.1.2015. Fra og med 2014 er
kommunene Hof og Lardal ikke lenger med og det er derfor innbyggertallet for de ti
gjenværende kommunene som er brukt.
I den foreslåtte økonomiplanen for 2017 – 2019 er det i tillegg årlig lagt inn bruk av fond til
øvelser og kurs og det samme beløpet til investering i oljevernmateriell. Beløpet foreslås
inndekket ved bruk av ubundne fond.
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Budsjettet foreslås fordelt som følger:
ØKONOMIPLAN IUA
DRIFTSBUDSJETT
Sum driftsinntekter:
Sum driftsutgifter:

Driftsresultat
Motpost kalk. avskrivninger

Ordinært resultat
Interne finansieringstransaksjoner:
Avsetninger
Bruk av tidligere avsetninger
Bruk av tidligere års mindreforbruk
Brukt til finansiering av utgifter i
inv.regnskapet
Avsetninger til disposisjonsfond
Avsetninger til bundne driftsfond

Regnskapsmessig resultat

INVESTERINGSBUDSJETT
Investeringer:
Finansiering:
Mer-/mindreforbruk

Regnskap Budsjett
2014
2015
-1 795
1 634
-161
-52
-213
53
-1 008
-53
418

-804

Budsjett
2016

Budsjett
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

-1 316
2 086
770
-50
720

-1 316
1 416
100
-50
50

-1 316
1 416
100
-50
50

-1 316
1 416
100
-50
50

-1 316
1 416
100
-50
50

-970

-300

-300

-300

-300

250

250

250

250

250

0

0

0

0

0

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2014
2015
2016
2017
2018
2019
522
250
250
250
250
250
-522
-250
-250
-250
-250
-250
0
0
0
0
0
0

Konklusjon/anbefaling
Leder IUA Vestfold ber årsmøtet anbefale det foreslåtte budsjett for 2016 med økonomiplan
2017 – 2019. Budsjettet for 2016 med økonomiplan 2017 – 2019 oversendes
deltakerkommunene.
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Saksfremlegg til årsmøte i IUA 2015
Saksnr. 06/2015 Status beredskapsplan
Forslag til vedtak
Årsmøtet tar redegjørelsen om status beredskapsplanen til orientering
Innledning
Beredskapsplanen for IUA Vestfold ble godkjent av den gang SFT i eget skriv datert 22.
november 1998. Planen er ajourholdt frem til 2005. 1. juni 2005 ble en ny plan utarbeidet av
Norconsult og tatt i bruk. Etter Full City aksjonen ble denne planen grundig gjennomgått og det
er foretatt en del endringer basert på de erfaringene aksjonsledelsen gjorde under denne
aksjonen. I tillegg påpekte tilsynsrapporten fra SFT etter tilsynet med IUA Vestfolds handtering
av aksjon Full City enkelte forhold som også er innarbeidet i planen. Planen er redigert noe
etter aksjon ”Godafoss”. Alt om organisering er tatt ut og erstattet av ELS.
Status beredskapsplan
Det er i 2014 gjennomført en Skandinavisk oljevernøvelse i Oslofjorden som også omfattet
planverk. Beredskapsplanen kan lastes ned fra: http://www.iuavestfold.no
Det arbeides for tiden i Kystverket og MD med oljevernberedskap og planverk. MD har varslet
at det vil komme en ny forskrift ut på høring høsten 2015.
Konklusjon/anbefaling
Leder IUA Vestfold anbefaler årsmøtet å ta redegjørelsen om status beredskapsplanen til
orientering.
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Saksnr. 07/2015 Eventuelt

Med vennlig hilsen

Per Olav Pettersen
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