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Sted:  Skien brannstasjon 
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Bildet: Tankbilvelt 8. november på Lannerheia i Porsgrunn, ca. 11.600 liter diesel lakk ut til grunnen. 
Tankbilen inneholdt ca. 43.000 liter totalt med petroleumsprodukter(bensin og diesel). IUA Telemark 
aksjonerte i akuttfasen og koordinerte senere opprydningen på vegne av skadevolder. 
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Innledning: 
Den 30. januar 2014 vil det først bli avholdt møte i beredskapsstyret. Styret 
innstiller saker til årsmøte som er den endelige beslutningsmyndighet for IUA 
Telemark. Av praktiske og hensiktsmessige hensyn så gjennomføres det først 
styremøte og deretter årsmøte på samme dag.  

Gjør oppmerksom på at det er kun samarbeidskommunene som har 
stemmerett på årsmøtet. Det er viktig at representantene på årsmøtet i forkant 
har de rette fullmakter fra sin kommune(r). 

 
Morten Meen Gallefos 
Leder 
IUA Telemark 
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MØTE I BEREDSKAPSSTYRET 30.01.2014 

 
Til behandling foreligger: 
1/14) Godkjenning av innkalling og forrige møteprotokoll 26.09.13 (vedlegg 1) 
 
2/14) Informasjon og orientering fra samferdselsdepartementet  
v/ Statssekretær Bård Hoksrud 
 
3/14) Informasjon og orientering fra Kystverkets beredskapsavdeling 
v/ Senterleder Helge Munkås Andersen og seniorrådgiver Lill Kristin Gundersen 
 
4/14) Årsmelding og regnskap 2013 (vedlegg 2) 
 
5/14) Forslag til budsjett 2014 (vedlegg 2) 
 
6/14) Beredskapsplanen: Presentasjonen av miljørisikoanalyse, varsling, aksjonssentraler 
og felles ressursutnyttelse av materiell og utstyr (vedlegg 3) 
 
7/14) Interkommunal lederøvelse 26-27. november 2013 – Evalueringsrapport fra 
Kystverket (vedlegg 4) 
 
8/14) Materiell, utstyr og logistikk v/ rådgiver Jan Olaf Kristoffersen 

- Korrigering: lett utstyrspakke/kommunal beredskapspakke 
- Lokalisering av lager 
- Oljevernutstyr og tilskudd fra Staten til IUA Telemark (vedlegg 5) 
- Container og logistikk – innkjøp av materiell og utstyr 
- Drop-Box tilganger 
- Beredskapspakke(mellomtung) Notodden v/ brannsjef Stig Selbo (vedlegg 6) 

 
9/14) Kurs, øvelser og opplæring 

- Kurs i aksjonsledelse og ELS kurs 
- Laglederkurs 
- Kurs i strandrens 
- Grunnleggende oljevernopplæring og informasjon om IUA Telemark 

 
10/14) Akutt forurensings-hendelser v/ rådgiver Jan Olaf Kristoffersen: 

- Tankbiluhell på Lannerheia 8. november 2013 (vedlegg 7) 
- Yara-aksjon på Frierfjorden – status og sluttrapport 
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11/14) Valg av nestleder for IUA Telemark 
 
12/14) Orienteringssaker: 

- IUA Telemark samarbeidsform § 27 i Kommuneloven – ferdigstilt 
- Møte i IUA-Oslofjord samarbeidet (vedlegg 8) 
- Kystverkets nasjonale beredskapsseminar mot akutt forurensning 2013 
- CIM kriseledelsesverktøy 
- AF-terminologi 

 
13/14) Eventuelt / diverse: 
 
Vedlegg: 

1) Møteprotokoll beredskapsstyret 26.09.2013 
2) Årsmelding 2013, regnskap 2013 og forslag til budsjett 2014 
3) Beredskapsplanen: Miljørisikoanalyse, varsling og aksjonssentraler 
4) Evalueringsrapport interkommunal lederøvelse 26-27 november 2013 
5) Tildeling av oljevernutstyr og styrking av IUA Telemark v/ Kystverket 
6) Notat: Mellomtung beredskapspakke Notodden 
7) Rapport: Tankbiluhell Lannerheia 08.11.2013 
8) Referat fra møte i IUA Oslofjord samarbeidet 21.10.2013 
9) Møteprotokoll og vedtekter for IUA lederforum 
10) Møteprotokoll fra årsmøte 30.01.2013 
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1/14) Godkjenning av innkalling og forrige møteprotokoll (26.09.2013): 
Referanse: Vedlegg 1 
 
Forslag til vedtak: 

• Beredskapsstyret godkjenner innkallingen og møteprotokoll fra 26.09.2013. 
 
2/14) Informasjon og orientering fra samferdselsdepartementet: 
Referanse: Statssekretær Bård Hoksrud 
 
Forslag til vedtak: 

• Beredskapsstyret tar samferdselsdepartementets informasjon og orientering til 
etterretning. 

 
3/14) Informasjon og orientering fra Kystverkets beredskapsavdeling: 
Referanse: Senterleder Helge Munkås Andersen og seniorrådgiver Lill Kristin Gundersen 
 
Forslag til vedtak: 

• Beredskapsstyret tar Kystverkets informasjon og orientering til etterretning. 
 
4/14) Årsmelding og regnskap 2013: 
Referanse: Vedlegg 2 
 
Forslag til vedtak: 

• Beredskapsstyret godkjenner fremlagt forslag til årsmelding og regnskap 2013. 
• Årsmelding og regnskapet oversendes årsmøtet for endelig godkjenning. 

 
5/14) Forslag til budsjett 2014: 
Referanse: Vedlegg 2 
 
Forslag til vedtak: 

• Beredskapsstyret godkjenner fremlagt forslag til budsjett for 2014. 
• Budsjett 2014 oversendes årsmøtet for endelig godkjenning. 
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6/14) Beredskapsplanen: Presentasjonen av miljørisikoanalyse, varsling, aksjonssentraler 
og felles ressursutnyttelse av materiell og utstyr: 
Referanse: Vedlegg 3 
 
Forslag til vedtak: 

• Beredskapsstyret godkjenner fremlagt forslag til miljørisikoanalyse, varsling, 
aksjonssentraler og felles ressursutnyttelse av materiell og utstyr. 

• Endringer i beredskapsplanen oversendes årsmøte for orientering. 
 
7/14) Interkommunal lederøvelse 26-27. november 2013 – Evalueringsrapport fra 
kystverket: 
Referanse: Vedlegg 4 
 
Forslag til vedtak: 

• Beredskapsstyret tar evalueringsrapport fra kystverket til orientering. 
 
8/14) Materiell, utstyr og logistikk:  

- Konkretisering: lett utstyrspakke/kommunal beredskapspakke 
- Lokalisering av lager 
- Oljevernutstyr og tilskudd fra Staten til IUA Telemark (vedlegg 5) 
- Container og logistikk – innkjøp av materiell og utstyr 
- Drop-Box tilganger 
- Beredskapspakke(mellomtung) Notodden v/ brannsjef Stig Selbo (vedlegg 6) 

 
Referanse: Vedlegg 5 og 6, rådgiver Jan Olaf Kristoffersen 
 
Forslag til vedtak: 

• Beredskapsstyret godkjenner konkretisering av lett utstyrspakke/kommunal 
beredskapspakke. Av 200 meter engangslenser så skal 100 meter være med «skjørt». 

• Beredskapsstyret tar informasjon om utstyrspakke fra staten v/ kystverket til 
orientering. 

• Beredskapsstyret godkjenner innkjøp av materiell og utstyr inntil 150.000 kroner for 
og komplementere utstyrscontainere, midler til innkjøp tas fra fond. 

• Beredskapsstyret anmoder alle IUA-samarbeidskommuner/brannvesen i Telemark 
om å ha minimum en tilgang per brannvesen på Drop-Box(ressursdatabase). 

• Beredskapsstyret godkjenner fremlagt forslag til oppgradering av transportløsning for 
mellomtung beredskapspakke(Notodden). Det bevilges penger fra fond til innkjøp jf. 
vedlegg 6. 

• Overnevnte vedtak i beredskapsstyret oversendes årsmøtet for endelig godkjenning. 
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9/14) Kurs, øvelser og opplæring: 

- Kurs i aksjonsledelse og ELS kurs 
- Laglederkurs 
- Kurs i strandrens 
- Grunnleggende oljevernopplæring og informasjon fra IUA Telemark 

 
Referanse: Leder og rådgiver IUA Telemark 
 
Forslag til vedtak: 

• Beredskapsstyret godkjenner at kommunene forplikter seg til å ha nødvendig 
kompetanse innenfor akutt forurensing, minimum 2 personer per brannvesen skal ha 
gjennomført følgende: laglederkurs, kurs i strandrens og kurs i aksjonsledelse/ELS. 

• Beredskapsstyret anmoder samarbeidskommuner om å gjennomføre grunnleggende 
oljevernopplæring og informasjon fra IUA Telemark. 

 
10/14) Akutt forurensings-hendelser: 

- Tankbiluhell på Lannerheia 8. november 2013 (vedlegg 7) 
- Yara-aksjon på Frierfjorden – status og sluttrapport 

 
Referanse: Vedlegg 7 
 
Forslag til vedtak: 

• Beredskapsstyret tar informasjon om hendelsene på Yara(Frierfjorden) og Lannerheia 
til informasjon. 

 
11/14) Valg av nestleder for IUA Telemark: 
 
Referanse: Leder IUA Telemark 
 
Forslag til vedtak: 

• Beredskapsstyret godkjenner fremlagt forslag til nestleder for IUA Telemark. 
• Fremlagt forslag oversendes årsmøtet for endelig godkjenning.  
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12/14) Orienteringssaker: 

- IUA Telemark samarbeidsform § 27 i Kommuneloven – ferdigstilt 
- Møte i IUA-Oslofjord samarbeidet (vedlegg 8) 
- Kystverkets nasjonale beredskapsseminar mot akutt forurensning 2013 
- CIM kriseledelsesverktøy 
- AF-terminologi 

 
Referansen: Leder IUA Telemark og vedlegg 8 
 
Forslag til vedtak: 

• Beredskapsstyret tar orienteringssakene til etterretning. 
 

13/14) Eventuelt / diverse:  
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ÅRSMØTE FOR IUA TELEMARK 30.01.2014 

 

Til behandling foreligger: 
 
1/14) Valg av møteleder og underskrift av møteprotokoll. 
 
2/14) Godkjenning av innkalling og forrige møteprotokoll (vedlegg 10). 
 
3/14) Årsmelding og regnskap 2013. 
 
4/14) Forslag til budsjett 2014. 
 
5/14) Materiell, utstyr og logistikk.  

- Konkretisering: lett utstyrspakke/kommunal beredskapspakke 
- Lokalisering av lager 
- Oljevernutstyr fra Staten til IUA Telemark (vedlegg 5) 
- Container og logistikk – innkjøp av materiell og utstyr 
- Drop-Box tilganger 
- Beredskapspakke(mellomtung) Notodden v/ brannsjef Stig Selbo (vedlegg 6) 

 
6/14) Beredskapsplanen: Presentasjonen av miljørisikoanalyse, varsling, aksjonssentraler 
og felles ressursutnyttelse av materiell og utstyr. 
 
7/14) Valg av nestleder for IUA Telemark. 
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1/14) Valg av møteleder og underskrift av årsmøteprotokoll: 
Referanse: Ingen 
 
Forslag til vedtak: 

• Årsmøtet godkjenner valg av møteleder. 
• Årsmøtet godkjenner valg av personer til underskrift av årsmøteprotokollen. 

 
2/14) Godkjenning av innkalling og forrige møteprotokoll(26.04.2012): 
Referanse: Vedlegg 10 
 
Forslag til vedtak: 

• Årsmøtet godkjenner innkallingen og møteprotokoll fra 31.01.2013. 
 
3/14) Årsmelding og regnskap: 
Referanse: Vedlegg 2 
 
Forslag til vedtak: 

• Årsmøtet godkjenner innstillingen fra beredskapsstyret til årsmelding og regnskap 
2013. 

 
4/14) Forslag til budsjett 2014: 
Referanse: Vedlegg 2 
 
Forslag til vedtak: 

• Årsmøtet godkjenner innstillingen fra beredskapsstyret til budsjett 2014. 
 
5/14) Beredskapsplanen: Presentasjonen av miljørisikoanalyse, varsling, aksjonssentraler 
og felles ressursutnyttelse av materiell og utstyr: 
Referanse: Vedlegg 3 
 
Forslag til vedtak: 

• Årsmøtet tar endringer i beredskapsplanen til orientering. 
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6/14) Materiell, utstyr og logistikk: 

- Konkretisering: lett utstyrspakke/kommunal beredskapspakke 
- Lokalisering av lager 
- Oljevernutstyr fra Staten til IUA Telemark (vedlegg 5) 
- Container og logistikk – innkjøp av materiell og utstyr 
- Drop-Box tilganger 
- Beredskapspakke(mellomtung) Notodden v/ brannsjef Stig Selbo (vedlegg 6) 

 
Referanse: Vedlegg 5 og 6, rådgiver Jan Olaf Kristoffersen 
 
Forslag til vedtak: 

• Årsmøtet godkjenner beredskapsstyrets konkretisering av lett 
utstyrspakke/kommunal beredskapspakke. Av 200 meter engangslenser så skal 100 
meter være med «skjørt». 

• Årsmøtet tar informasjon om utstyrspakke fra staten v/ kystverket til orientering. 
• Årsmøtet godkjenner beredskapsstyrets innstilling om innkjøp av materiell og utstyr 

inntil 150.000 kroner for og komplementere utstyrscontainere, midler til innkjøp tas 
fra fond. 

• Årsmøtet godkjenner beredskapsstyrets fremlagt forslag til oppgradering av 
transportløsning for mellomtung beredskapspakke(Notodden). Det bevilges penger 
fra fond til innkjøp jf. vedlegg 6. 

 
7/14) Valg av nestleder for IUA Telemark: 
Referanse: Leder IUA Telemark 
 
Forslag til vedtak: 

• Årsmøtet godkjenner beredskapsstyrets forslag til nestleder for IUA Telemark. 


