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SAMHANDLINGSAVTALE
FOR
IUA SAMARBEID I OSLOFJORDEN
I. GENEREET
Beredskapsregionene/interkommunalt
utvalg for akutt forurensning (IUA) i Østfold.
Indre Oslofjord, Buskerud, Vestfold. Telemark og Aust-Agder har inngått avtale om
samarbeid for å bidra til styrket håndtering av større tilfeller av akutt forurensning i
tilknytning til Oslofjorden. Avtalens intensjon er å få til et bedre samarbeid og en
bedre ressurstilgang ved store hendelser.
Avtalepartene legger Kystverkets administrative veileder (for kommuner og lUA) til
grunn ved bruk av denne samhandlingsavtale.

V1RKEOMRÅDE
Samhandlingsavtalen gjelder for opplieringsvirksomhet, ressursoversikt og
håndteringen av storre tilfeller av akutt forurensing i Oslofjorden. Avtalen i scg selv
binder ikke partene, som er de scks IUA-regionene, på noen måte økonomisk.

MATERIELLRESSURSER
Det etableres en felles ressursoversikt som viser tilgjengelig materiell og utstyr
øremerket for akutt forurensningsaksjoner i de seks
I forbindelse med anskaffelse av tyngre utstyr/materiell (betydelig kostnad) bør IUAregionene så langt som mulig samarbeide/koordinere innkjøpene slik at regionen som
helhet får en bedre beredskap.
Det skrives utlånsavtale ved alt utlån av materiell og utstyr mellom regionene i
øvelsessammenheng.
I aksjoner svarer det IUKet som har ansvaret for aksjonen for utleiekostnader for
materiell.

LEDELSESTØTTE OG PERSONELLRESSURSER
Det oppfordres til å leie ledelsesstøtte og mannskaper av hverandre ved aksjoner innen
akutt forurensning i sarnhandlingsregionen. Dette bedrer håndteringsevnen og sikrer
bedre kompetanse i regionen innen fagområdet.
I aksjoner svarer det
innleid personell.

som har ansvaret for aksjonen for lønnskostnader for

OPPLÆRING/ØVELSER
lUA'ene skal samarbeide om kurs, opplæring og øvelser slik at en sikrer en ensartet
kompetansebygging innen fagområdet akutt forurensning. Opplæringen skal
gjennomføres i samsvar med godkjente læreplaner.
Det utarbeides en felles årlig oversikt over lokale kurs, opplæring og øvelser for hele
samarbeidsregionen.
ILIA'ene i samhandlingsregionen utarbeider hver for seg en kompetanseoversikt som
viser hvilken kompetanse det enkelte IUA besitter.
Det utarbeides en felles oversikt som viscr alle ressurspersonene som innehar
kompetanse innen stabsarbeid/ELS i hele samarbeidsregionen.
Ressursoversikten oppdateres fortløpende.

ARBEIDSUTVALG
Det nedsettes et arbeidsutvalg bestående av en representant fra hver av
partene/IUA-regionene. Arbeidsutvalget beskriver rutiner, samler informasjon og
samordner aktivitet i regionen.

VARIGHET
Samhandlingsavtalen inngås for 2 år og evalueres av arbeidsutvalget etter 1 år.
Samhandlingsavtalen kan sies opp ved skriftlig henvendelse til de andre partene/RJAregionene.
Oslo, 29. november 2012
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