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Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 
Møteprotokoll 

 
 

Utvalg: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 
Møtested: Administrasjonsrommet, Lørenskog brannstasjon, Sykehusveien 10, 1474 

Lørenskog 
Dato: 13.02.2019 
Tid: 10:00 

 
 

Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
John Arne Karlsen 
Per Ivar Bekk 
Per Kristian Kneppe 
Trygve Ulset 
Arne Stadheim 
Tom Labråten 

Leder 
Nestleder 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem u/stemmerett 
 

ØRB 
GBI 
NRBR 
Innlandet politidistrikt 
NRBR 
Sivilforsvaret 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Svenn Kjetil Ryen 
Thomas Meisfjord 

Styremedlem 
Styremedlem 
 

Øst politidistrikt 
Eidsvoll kommune 

   
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ivar Husås Thomas Meisfjord ØRB 

 
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Inger Erikstad 
 

Sekretariat 
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Saker til behandling 

PS 19/1 Godkjenning av innkalling / 

Saksprotokoll i  Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 - 13.02.2019  

 
Behandling: 
Se vedtak. 
 
Vedtak: 
Innkalling utsendt 11. februar 2019 godkjennes.  Forslag til ny valgkomité meldt inn under sak 
19/6. 
 

PS 19/2 Godkjenning av protokoll fra forrige møte / 

Saksprotokoll i  Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 - 13.02.2019  

 
Behandling: 
Se vedtak. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra beredskapsstyremøte 13. desember 2019 godkjennes uten merknader. 
 

PS 19/3 IUA - årsberetning og årsregnskap 2018 2019/100 

Sekretariatet tilrår beredskapsstyret å fatte følgende vedtak:  
Beredskapsstyret avlegger årsberetning med årsregnskap for 2018. 
 
Med forbehold om revisjonens godkjenning legges saken fram for årsmøte for IUA med 
følgende anbefaling: 
 
Årsberetning med årsregnskap for 2018 godkjennes. Regnskapsmessig mindreforbruk 
(overskudd), kr 117 383 avsettes til disposisjonsfond. 
 
Investeringsregnskapet er gjort opp med en udekket finansiering på kr 6 927. Årsmøtet 
godkjenner at dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 
 

Saksprotokoll i  Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 - 13.02.2019  

 
Behandling: 
Se vedtak. 
 
Vedtak: 
Beredskapsstyret avlegger årsberetning med årsregnskap for 2018. 
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Med forbehold om revisjonens godkjenning legges saken fram for årsmøte i IUA med 
anbefaling av at årsberetning med årsregnskap for 2018 godkjennes. Regnskapsmessig 
mindreforbruk (overskudd), kr 117 383 avsettes til disposisjonsfond. 
 
Investeringsregnskapet er gjort opp med en udekket finansiering på kr 6 927. Årsmøtet 
godkjenner at dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 
 

PS 19/4 Handlingsplan 2020 - 2023 2019/100 

Sekretariatet tilrår beredskapsstyret å fatte følgende vedtak: 
Beredskapsstyret anbefaler årsmøte å godkjenne handlingsplanen for perioden 2020 - 2023.  
 
Vedlegg: Handlingsplan/øvingsplan 2019 - 2023 
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Behandling: 
Se vedtak. 
 
Vedtak: 
Beredskapsstyret oversender handlingsplanen for perioden 2020 – 2023 til årsmøte for endelig 
godkjenning.  
 

PS 19/5 IUA - budsjett 2020 og revidert budsjett 2019 2019/100 

Leder tilrår beredskapsstyret å fatte følgende vedtak: 
 
 Beredskapsstyret inviterer årsmøtet til å vedta følgende:  
1. Revidert driftsbudsjett med endringer som balanserer med kr 40 000 for 2019 godkjennes  
2. Forslag til driftsbudsjett som balanserer med kr 1 100 600 for 2020 godkjennes  
 
Vedlegg: forslag til revidert budsjett 2019 og budsjettforslag 2020 
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Behandling: 
Se vedtak. 
 
Vedtak: 
Beredskapsstyret inviterer årsmøtet til å vedta følgende:  
 
3. Revidert driftsbudsjett med endringer som balanserer med kr 40 000 for 2019 godkjennes. 

 
4. Forslag til driftsbudsjett som balanserer med kr 1 100 600 for 2020 godkjennes.  
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PS 19/6 IUA - Valg av representanter til beredskapsstyret og valgkomité 2019/100 

Sekretariatet tilrår beredskapsstyret å ta valgkomiteens innstilling til etterretning. Saken legges 
fram for årsmøtet. 
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Behandling: 
Se vedtak. 
 
Vedtak: 
Forslag til nye medlemmer av valgkomité meldt inn fra nåværende valgkomité under 
beredskapsstyremøtet 13. februar 2019: 
 
Jan Erik Hansen, Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS. 
Audun Martinsen, Øvre Romerike brann og redning IKS. 
Frode Moen, Glåmdal brannvesen IKS. 
 
Beredskapsstyret tar valgkomiteens innstilling ny sammensetning av beredskapsstyret og 
forslag til nye medlemmer av valgkomité til etterretning. Saken legges fram for årsmøtet. 
 

PS 19/7 Hendelser siden sist / 
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Behandling: 
Se vedtak. 
 
Vedtak: 
Beredskapsstyret får gjennomgang av hendelser fra 2019 i beredskapsstyremøtet 15. mai 2019. 
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Faste saker 

OS 19/1 Orienteringssaker 

Beredskapsstyret tar følgende saker til orientering: 

 

- Beredskapsstyret foreslår stabsøvelse 23. og 24. oktober 2019. John Arne Karlsen 
melder dette til Kystverket, og avventer tilbakemelding om endelig dato. 

- NRBR skal selge en eldre båt. Motoren på denne båten er tidligere kjøpt inn av 
IUA region 2. Etter at den er solgt vil NRBR tilbakeføre penger de får for motoren til IUA 
region 2. 

 

Møtet ble avsluttet kl. 11.30 med lunsj.


