
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2
Møteinnkalling

Utvalg: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2
Møtested: Sanngrunn kafeteria
Dato: 28.09.2015
Tid: 10:00

Forfall meldes til anita.gronli@nrbr.no som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun 
ved spesiell innkalling.

Nordbyhagen, 18.09.2015

Jan Gaute Bjerke (sign.)
Adm. leder
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Saksnr. Innhold

PS 15/14 Godkjenning av innkalling

PS 15/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 15/16 IUA - konstituering av beredskapsstyret

PS 15/17 IUA - suppleringsvalg beredskapsstyret

PS 15/18 Hendelser siden sist

PS 15/19 Økonomistatus

OS 15/3 Eventuelt

 Deltakelse på beredskapsseminar i regi Kystverket

 Beredskapslageravtale, muntlig orientering v/Arild 
Baarlid

 Orientering om sentrale prosesser brannstudien, 
politireformen m.m.

 Orientering fra deltakelsen på brannmessa i Tyskland 
v/materialutvalget
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PS�15/14�Godkjenning�av�innkalling�/

PS�15/15�Godkjenning�av�protokoll�fra�forrige�møte�/



Interkommunalt utvalg mot akutt
forurensing region 2
Saksframlegg

Arkivkode/-sak:
/ 2015/198-7

Saksbehandler: Anita Eidsvold Grønli

Saksnr. Utvalg Møtedato
15/16 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 28.09.2015

IUA - konstituering av beredskapsstyret

Administrasjonen tilrår beredskapsutvalget å fatte følgende vedtak:

Saken legges fram uten innstilling.

Saksutredning

Beredskapsstyret skal ifølge vedtektene selv velge sin leder med en funksjonstid på 2 år.
Administrasjonen foreslår også at beredskapsstyret velger en nestleder som kan fungere i 
administrativ leders fravær. Saken legges fram uten innstilling.

«§ 8 STYRET
Styret skal ha følgende sammensetning:

 Brannsjefen i NRBR med personlig vara medlem
 4 medlemmer med personlige vara medlemmer valgt av årsmøtet med en 

funksjonstid på 2 år. (2 fra hvert distrikt)
 2 medlemmer med personlig vara medlem utpekt av politiet.  (1 fra hvert distrikt)

Styret velger selv sin leder med en funksjonstid på 2 år.

Styret har det overordnede ansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering herunder 
årsbudsjett og årsrapport. Styret har ansvar for at det til enhver tid foreligger en hensiktsmessig 
beredskapsplan og at denne revideres ved behov, minst hvert fjerde år. Styret skal påse at 
personell- og utstyrsressursene er tilstrekkelige i forhold til skadepotensialet i regionen, 
herunder at personellet blir gitt nødvendig utdannelse og får muligheter til å perfeksjonere seg 
slik at beredskapsorganisasjonen kan løse sine oppgaver.»

Nordbyhagen, 18.09.2015

Jan Gaute Bjerke (sign.)
leder
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IUA region 2
Saksframlegg

Arkivkode/-sak:
/ 2015/198-6

Saksbehandler: Anita Eidsvold Grønli

Saksnr. Utvalg Møtedato
15/17 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 28.09.2015

IUA - suppleringsvalg beredskapsstyret

Administrasjonen tilrår beredskapsstyret å fatte følgende vedtak:

Etter innstilling fra valgkomiteen velges Tore Nyborg som varamedlem for Ivar Husås.

Saksutredning

Se vedlegg.

Nordbyhagen, 18.09.2015

Jan Gaute Bjerke (sign.)
Leder 
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IUA region 2 

 

Valgkomiteens innstilling til vara styremedlem som erstatninger etter person som har 

sluttet. 

Som vara for Ivar Husås innstilles Tore Nyborg. 

 

Resten av valgkomiteen er enige i denne innstillingen 

Kontaktinfo Tore Nyborg: 

Tore Nyborg 

Avdelingsleder 

  

Enhet vann, avløp, renovasjon og veg 

Avdeling miljø, renovasjon og gebyr 

  

Telefon 66 10 83 33 

Mobil 957 28 811 

E-post tore.nyborg@ullensaker.kommune.no 

 

 

 

Nordbyhagen, 15.06.2015 

 

Arild Baarlid 

Sign. 
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PS�15/18�Hendelser�siden�sist�/

PS�15/19�Økonomistatus�/

OS�15/3�Eventuelt
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