Tekniske tjenester og
eiendomsforvaltning
Brann- og ulykkesberedskap
IUA-TELEMARK - MØTEREFERAT 05.11.2012
BEREDSKAPSSTYRET
Møtedato:
Møtested:
Referent:

5. november 2012
Bamble rådhus
Morten Meen Gallefos

Deltakere:
Morten Meen Gallefos
Jan Olaf Kristoffersen
Randi Aakesen
Anne Lise Langård
Borgar Slørdal
Svein Håtveit
Stig Selbo
Nicolay Underthun
Guttorm Liebe
Tore Metveit
Anne Lise Lønne
Håvard Hagen
Borgar Thorsen
Jon H. Pedersen
Nils Prestholdt
Morten Sagli

Tittel/rolle/funksjon
Kode
Leder IUA-Telemark
Materialforvalter IUA-T.
Merkantil IUA-T.
Merkantil IUA-T.
Grenland Havn
Herøya Industripark
Brannsjef Notodden
Brannsjef Porsgrunn
Brannsjef Skien
Brannsjef Vest-Telemark
Brannsjef Kragerø
Brannsjef Drangedal
Kragerø Havnevesen
Sivilforsvaret
Fylkesmannen i Telem.
Kommunerevisjonen i
Telemark

Kopi til:
Pål Årseth - TE
Nils Henrik Nilsen - TE

Merknader:
Forfall:
• Fylkesmannens miljøvernavdeling
• Politiet i Telemark
• Brannsjefen i Tinn
• Midt-Telemark brannvesen
• Norcem

Pkt.
6/12)

Sak
Innkalling og forrige referat:
• OK
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FRIST:

7/12)

8/12)

9/12)

Orientering fra materialforvalter / Lager og logistikk / Båter og
sertifisering:
• Gjennomgått alle lagrene og fått oversikten.
• Gjenstår noe systematisering på krankaia i Porsgrunn.
• Det blir utarbeidet et system for uttak av materiell og utstyr for
å ha oversikt og kontroll. Skjemaer for uttak og lån er
utarbeidet.
• Trenger noen tilgang på lager så kontakt Jan Kristoffersen på
mob 913 65 018, alt Endre Ståland mob 902 59 545.
• IUA nominerer 2 båter til Kystverket slik at disse blir godkjent
for oljevernaksjoner.
• Det er påkrevd kompetanse for de som skal føre båt i en
oljevernaksjon. Jan har instruktørkurset og utdanner de som
forventes å komme i en akuttfase. Dette gjøres i samråd og
avtale med den enkelte brannsjef. Ved langvarig aksjoner vil
man få mulighet til å utdanne underveis i aksjonen.
• Drop-box(ressursbase) på app er nå tilgjengelig (IUA
Oslofjorden).
• Jan har ny prøvetakingskoffert for olje.
• Jan Sjekker ut om vi kan samkjøre neste års øvelse i regi av
KyV sammen med årlig storøvelse i
Grenland(Katastrofeberedskapsrådet i Grenland).
• Jan jobber videre med forslag til et operativt logistikksystem
som kan nyttes ved akuttaksjoner (krokløft, containerløsning
osv.?).
Orientering fra merkantil, økonomi og administrasjon:
• Deltatt på Kystverket temadager ang. økonomi.
• Fått råd og veiledning av kommunerevisjonen i Telemark ved
Morten Sagli.
• IUA-Telemark er nå avregistrert som et foretak i
Brønnøysundregistrene samt utmeldt av momsregisteret.
• Budsjett for IUA-T er nå lagt i det kommunale
regnskapssystemet med et eget ansvar/funksjon.
• Ordinære regler for kompensasjon følges.
• Årsregnskap vil bli fremlagt beredskapsstyret/årsmøte til
godkjenning jan/feb.
MOB-karter v/ Nils Prestholdt - FMTE:

Jan

• Nils gikk gjennom status og bruk av MOB-karter.
• MOB-karter brukes som beslutningsgrunnlag for
beredskapsorganisasjoner som involveres i miljøulykker
og for planlegging av miljøberedskapen. Kartet
identifiserer, prioriterer og kartfester spesielt sårbare
befolkningskonsentrasjoner og miljøressurser ved akutte
forurensninger på land.
• Nils ferdigstiller kartet og deretter legger dette inn slik at
det er tilgjengelig på nett/web samt i papirversjon og
PDF.
• Kartene er et viktig vedlegg til vår beredskapsplan.
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12/929
30429/12

Samarbeidsform: Interkommunalt samarbeid § 27:
• Beredskapsstyret har fått i oppdrag av årsmøtet og finne en
samarbeidsform for IUA-Telemark som er tilpasset den nye
vertskommunen/kontorkommunen.
• Utarbeidet forslag til saksfremstilling og vedtekter ble
gjennomgått. Endringer er merket rødt (se vedleggene).
• Viktigste endringer er:
- Det heter kontorkommune (ikke vertskommune).
- Årsregnskapet må legges frem for årsmøtet og godkjennes før
medio februar hvert år.
- Bamble kommune er rettssubjekt.
• Videre fremdrift: Endringer av politisk saksfremstilling og
vedtekter oversendes årsmøtet. Ved godkjenning i årsmøtet
så settes det en frist for gjennomføring av vedtak i
kommunestyrene.
• Morten G. vurderer bruk/gjennomgang av jurist i forhold til
vedtektene (hvis man finner en kvalifisert).
• Morten G. sjekker ut med KyV vedrørende punkt 7 i
vedtektene «økonomiske forhold» og godtgjøring av
innsatsleder i akuttfasen i aksjoner.
Beredskapsplanen – Ny mal veileder fra KLIF:
• Den nye malen til beredskapsplaner for IUA-ene er mest
sannsynlig ferdigstilt fra KLIF på nyåret.
• IUA søker om utsettelse av tilbakemelding til KLIF vedr vår
beredskapsplan inntil den nye og endelig versjonen av malen
foreligger.
IUA-Oslofjordsamarbeidet:
• Er blitt gjennomført et møte i det interregionale samarbeidet
IUA-Oslofjorden i Horten sammen med Kystverket.
Kystverket informerte om «nytt og godt», samt at det ble en
erfaringsutveksling med andre IUA-regioner.
• Samhandlingsavtalen mellom deltager-regionene i dette
samarbeidet skrives under i nær fremtid.
• Drop-box er et viktig verktøy for felles ressursutnyttelse og
samarbeid.
Orienteringssak: Avtale mellom IUA Telemark og Porsgrunn
brannvesen (kjemikalievernbilen):
• Avtale som er behandlet i årsmøte jfr. sak 8/2012 i ble tatt til
orientering i styret.
Nasjonalt beredskapsseminar – Kystverket:
• Morten G refererte kort fra Kystverkets nasjonale
beredskapsseminar, aktuelle temaer var:
- Fylkesmannens rolle i oljevernaksjoner (miljø).
- Ny håndbok i strandrens.
- Oppdatert administrativt veileder for kommunene.
- Evaluering av aksjon Godafoss.
- ROS-analyse for IUA.
- Kurs og øvelsesplaner.
- Beredskapsplanmal (KLIF).
- RITS og kjemikalievernberedskap.
Hendelser:
• Observasjon av fritt flytende olje mellom Telemark og Aust
Agder, ikke aksjonerbart på grunn av væreforhold. Kystverket
tok saken videre med IUA-Agder da det var uklart omfang og
oljen drev i denne retning.
• Lekkasje av propan i Skien, tiltak: avsperring og målinger,
lekkasjen ble avklart/tiltak i samråd med innehaver.
06.11.2012
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Eventuelt / diverse:
• Øvelse av IUA Telemark i regi av Kystverket er satt til 26-27
november 2013.
• CIM kriseledelsesverktøy er fortsatt under revidering og
opplæring for kommunene, Kyst-CIM er også under
utarbeidelse, vi avventer til dette verktøyet er ferdigstilt før vi
tar i bruk.
• Morten G. legger ut fakta-ark som er laget av Kystverket og
oppdaterer IUA Telemark sin nettside på:
http://www.bamble.kommune.no/Organisasjon/Tekniske-tjenester-ogeiendomsforvaltning/Brann-og-ulykkesberedskap/IUA-Telemark/

Referent:

Morten Meen Gallefos
Leder
IUA Telemark
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