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Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 

Møteprotokoll 

 

 

Utvalg: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 
Møtested: Festningen Hotel & Resort - Kongsvinger Festning, 2213 Kongsvinger 
Dato: 13.09.2018 
Tid: 10:00 

 

 

Faste medlemmer som møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

John Arne Karlsen 
Arne Stadheim 
Per Ivar Bekk 
Per Kristian Kneppe 
Svenn Kjetil Ryen 
Trond Åsheim 
Trygve Ulset 

Leder 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem u/ stemmerett  
Styremedlem 
 

ØRB 
NRBR 
GBI 
NRBR 
Øst politidistrikt 
Sivilforsvaret 
Innlandet politidistrikt 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Thomas Meisfjord 
 

Styremedlem 
 

Eidsvoll kommune 
 

Varamedlemmer som ikke møtte: 

Navn  Representerer 

Ivar Husås  ØRB 
   

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Arild Baarlid 
Martine Engen Johannessen 
Inger Erikstad 

Rådgiver 
Sekretariat 
Sekretariat 
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PS 18/17 Godkjenning av innkalling / 

Saksprotokoll i  Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 - 13.09.2018  

 
Behandling: 
Se vedtak. 
 
Vedtak: 
Innkallingen av 6. september 2018 godkjent uten merknader. 
 

PS 18/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte / 

Saksprotokoll i  Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 - 13.09.2018  

 
Behandling: 
Se vedtak. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra beredskapsstyremøte 16. mai 2018 godkjent uten merknader. 
 

PS 18/19 Konstituering av beredskapsstyret 2018/1004 

Leder tilrår beredskapsstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Nestleder i beredskapsstyret John Arne Karlsen ble konstituert som leder for beredskapsstyret 
fra 01.07.18 og fram til høstens konstituerende styremøte.  
 
John Arne Karlsen er på valg som nestleder i 2018. 
 
Styret skal velge ny leder og nestleder for en 2- års periode.   
 
Det foreslås at en av vervene velges for 1 år. Dette for at leder og nestleder skal være på valg 
hvert sitt år og ikke skiftes ut samtidig. 
 
Saken legges fram uten innstilling. Valg av leder skjer i beredskapsstyremøtet 13. september 
2018. 

Saksprotokoll i   -   

 
Behandling: 
Nestleder i beredskapsstyret John Arne Karlsen ble konstituert som leder for beredskapsstyret 
fra 01.07.18 og fram til høstens konstituerende styremøte.  
 
John Arne Karlsen er på valg som nestleder i 2018. 
 
Styret skal velge ny leder og nestleder for en 2- års periode.   
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Det foreslås at en av vervene velges for 1 år. Dette for at leder og nestleder skal være på valg 
hvert sitt år og ikke skiftes ut samtidig. 
 
Saken legges fram uten innstilling. Valg av leder skjer i beredskapsstyremøtet 13. september 
2018. 
 
«§ 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.» 
 
Vedtak: 
Det ble bestemt at nestleder og leder velges for 1 år. 
 
 John Arne Karlsen ble enstemmig valgt som leder for IUA region 2 i tidsperioden 2018 – 2019. 
 
Per Ivar Bekk ble enstemmig valgt til nestleder for IUA region 2 i tidsperioden 2018 – 2019. 
 

PS 18/20 IUA - Økonomistatus 1. september 2018 2017/259 

Sekretariatet tilrår beredskapsstyret å ta økonomistatus pr. 1. september 2018 til orientering. 

Saksprotokoll i  Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 - 13.09.2018  

 
Behandling: 
Se vedtak. 
 
Vedtak: 
Beredskapsstyret tar økonomistatus per 1. september 2018 til orientering 
 

PS 18/21 Hendelser siden sist / 

Saksprotokoll i  Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 - 13.09.2018  
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Behandling: 
Se vedtak. 
 
Vedtak: 
Beredskapsstyret tar følgende hendelser til orientering: 
1. juni 2018: Hagantunnellen, lekkasje ca 20 liter hydraulikkolje fra lastebil, brukt 10 sekker 
bark. 
10. juni 2018: Gjelleråsen, diesellekkasje fra pumpe, brukt en sekk bark. 
29. juni 2018: Skedsmokorset, lastebil dieselsøl, brukt 20 sekker bark 
21. august 2018: Lillestrøm, Nitelva, oljefilm, ikke meldt inn om det ble brukt lenser.  
11. september 2018: Vestbyveien 71, Sørum, lekkasje fra utømte tanker, diesel og parafin. 
Anslagsvis 5000 liter. Brukte alle lenser på Nedre Romerike og 4 fra Jessheim.  
 

OS 18/3 Eventuelt/Orienteringssaker 

 
Beredskapsstyret tar følgende saker til orientering:  
- Nasjonalt seminar for beredskap mot Akutt forurensing 30. – 31. oktober 2018 er på 
Gardermoen. IUA region 2 skal ha et innlegg her og vise fram utstyr, blant annet båt, container 
og drone.  
John Arne Karlsen, Arne Stadheim og Arild Baarlid skal delta på seminaret.  
- Kystverket skal holde stabsøvelse i uke 47 for IUA region 2. Den skal holdes på Lørenskog 
brannstasjon.  
- Automess: har nå to i IUA region 2, operative fra uke 38 – 2018.  
- Lederutvikling IUA, invitasjon kommer.  
- Ønske om å få laget felles retningslinjer ved innkreving av fakturaer for IUA region 2 ved store 
forurensningshendelser. En arbeidsgruppe bestående av Arild Baarlid, Arne Stadheim og Per 
Kristian Kneppe skal legge fram et forslag i beredskapsstyremøtet 13. desember.  
- Per Kristian Kneppe viste fram dronebilder fra et utslipp i Øyeren, Fetsund.  
 

Møtet ble avsluttet med lunsj kl. 12.00 


