Søgne kommune

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

026
2014/3173 -23590/2019
Paal Kristensen
27.05.2019

Saksframlegg
Revisjon av vedtekter for Midt-Agder IUA
Utv.saksnr
39/19

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
12.06.2019

Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune vedtar forslag til reviderte vedtekter i tråd med saksfremstilling, og vedlagte
forslag til reviderte vedtekter. De reviderte vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar 2020.

Bakgrunn for saken:
Det er tre forhold som påvirker behovet for revisjon av dagens vedtekter for beredskapen mot
akutt forurensing i Midt-Agder. Forestående kommunesammenslåing, forskrift om endring i
forurensingsforskriften og ny kommunelov er medvirkende til dette, og danner bakteppet for de
foreslåtte endringene.



Kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen blir slått sammen til nye Kristiansand
fra 1. januar 2020.
Forskrift om endring av forurensingsforskriften medfører formelle endringer for
hvordan det regionale samarbeidet skal følges opp fra sentral hold. Videre presiserer
forskriften hvordan den formelle organiseringen kan være med forankring i ny
kommunelov.

Samarbeidet videreføres som et oppgavefellesskap med forankring i Kommunelovens § 27,
dette er den organisasjonsformen som er minst byråkratisk og helt identifiserbar med dagens
organisering. Alternativet er at dette organiseres som et eget interkommunalt selskap.
Rådmannen anbefaler ikke denne organisasjonsformen.
Endringene i forurensingsforskriften tydeliggjør rollefordelingen mellom sentral myndighet og
forpliktelsene til kommunene, samt regionale samarbeidsforpliktelser. Dette er nå ivaretatt i
reviderte vedtekter.

Saksutredning:
Kommunen har beredskaps-, aksjons- og bistandsplikt i henhold til bestemmelsene om akutt
forurensing i forurensingslovens kapittel 6.
Den kommunale beredskapen er samlet i 32 beredskapsregioner (IUA) hvor alle landets
kommuner deltar. IUA er forkortelse for Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing.
Søgne kommune tilhører region 11 sammen med kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen,
Vennesla, Lillesand, Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle.
Samarbeidet er opprettet etter kommunelovens § 27, og har fått navnet «Midt-Agder
interkommunale utvalg mot akutt forurensing» (Midt-Agder IUA).
Kristiansandsregionen brann og redning er vertsbrannvesen, og brannsjefen er daglig leder for
Midt-Agder IUA.
Det er nå et behov for å revidere vedtekten som regulerer samarbeidet, og det er tre forhold
som påvirker behovet for en slik revidering. Dette er:




Antall kommuner som deltar i samarbeidet reduseres som følge av
kommunesammenslåing, og etableringen av nye Kristiansand.
Forurensingsforskriften er endret gjennom "Forskrift om endring i
forurensingsforskriften, av 30. april 2018". Endringene medfører en tydeliggjøring av
kommunenes plikter samt rollen til sentral myndighet (Miljødirektoratet).
Det tredje forholdet som er med å påvirke behovet for revidering er ny kommunelov,
som sier noe om organisasjonsform på slikt samarbeid.

Beredskapsstyret som er Midt-Agder IUA sitt øverste organ har med bakgrunn i
saksfremstilling behandlet saken. Det er et enstemmig beredskapsstyret som gir en anbefaling
til de samarbeidende kommunene om å vedta de reviderte vedtektene, og at disse gjøres
gjeldende fra 1. januar 2020

Rådmannens merknader:
Rådmannen gir sin tilslutning til beredskapsstyrets vurdering.
Revisjon av vedtekter krever likelydende vedtak i de samarbeidende kommunene.

Vedlegg
1 Revisjon av Midt-Agder IUA sine vedtekter - Oversendelsesbrev
2 Endrede vedtekter 2019
3 Gjeldende vedtekter
4 Sak nr 4-19 Vedtektsendring 2019

Endrede vedtekter 2019

Vedtekter
For
Beredskapen mot akutt forurensning i Midt-Agder
§1
INTERKOMMUNALT SAMARBEID
Beredskapsområdet består av kommunene Kristiansand, Vennesla, Iveland, Evje og
Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Birkenes og Lillesand. Disse kommunene har etter reglene i
Kommunelovens § 27 opprettet samarbeid ved akutt forurensning som et oppgavefellesskap,
under navnet "Midt-Agder Interkommunale utvalg mot akutt forurensing" (Midt-Agder IUA).
Kommunenes plikt etter Forurensingslovens § 43 delegeres herved til Beredskapsstyret, som
er Midt-Agder IUA sitt øverste organ.
Kristiansand kommune er vertskommune, og har gjennom dette et operativt og administrativt
ansvar for samarbeidet. Kristiansandsregionen brann og redning IKS er vertsbrannvesen.
§2
FORMÅL OG OMFANG AV VIRKSOMHETEN
Formålet med virksomheten er å sørge for nødvendig beredskap ved tilfeller av akutt
forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen beredskapsområdet.
Dette innbefatter det administrative og økonomiske ansvaret for ajourføring og revisjon av
beredskapsplanen, anskaffelse og vedlikehold av felles beredskapsutstyr og sørge for
opplæring og øvelse for ledere og mannskaper som inngår ved operasjoner. Videre sørge for
driften av beredskapsstyret og andre organer som opprettes.
§3
FORDELING AV ANSVAR MELLOM KOMMUNENE
Kommunene har delt ansvar og hefter etter prosentvis fordeling av omkostningene i henhold
til folketallet pr. 01.01 det året budsjettet settes opp. Utover dette betales ikke innskudd i
virksomheten.
De deltakende kommuner betaler sin del av utgiftene innen 01.07. i budsjettåret.
§4
ORGANER
Beredskapen opprettholdes i henhold til kommunelovens § 27 med følgende organer:
 Beredskapsstyret hvor alle deltakende kommuner skal være representert.
Representanter for politi, oljeselskap, beredskapspliktig industri og fylkesmannen i
Aust- og Vest-Agder er konsultative medlemmer uten stemmerett.
 Arbeidsutvalg når styret bestemmer det.
 Brannsjefen/daglig leder i Kristiansandsregionen brann og redning IKS er daglig leder
av Midt-Agder IUA.
 Aksjonsleder og skadestedsleder i forbindelse med aksjoner.
Funksjonstiden for medlemmer av styret følger kommunevalgperioden.
Daglig leder har myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller type saker som ikke er av
prinsipiell betydning.
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Endrede vedtekter 2019
§5
BEREDSKAPSSTYRET
Styret består av en representant fra hver av de deltakende kommuner. Kristiansand
kommune har to representanter, og ledervervet i styret. Alle kommunene velger medlemmer
med personlig varamedlemmer.
Styret har myndighet til å treffe avgjørelser i saker som angår beredskapens drift og
organisering, herunder beredskapsplan og kan innen disse rammer delegere videre
myndighet til daglig leder, aksjonsleder og eventuelt arbeidsutvalg. Unntak gjelder for de
saker hvor det er bestemt at styret selv må treffe vedtak.
Beredskapsstyret er beslutningsdyktig med det antall kommuner som er tilstede.
Følgende saker skal behandles av beredskapsstyret:
1. Beredskapsplan
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Budsjett for inneværende driftsår
5. Foreløpig budsjett, årsplan og kontingent for neste driftsår
6. Valg
7. Vedtektsendringer
8. Innkomne saker
Eierkommunene skal innen 1. august få tilsendt beredskapsstyrets forslag til årsplan med
årsbudsjett for kommende år til orientering. Innen 31. mars skal beredskapsstyret legge fram
årsrapport med regnskap for foregående år.
§6
BEREDSKAPSPLANEN
Det utarbeides beredskapsplan i henhold til gjeldende regelverk. Beredskapsplanen krever
godkjenning i hver av de deltakende kommuner.
§7
DAGLIG LEDER
Brannsjef/daglig leder i Kristiansandsregionen brann og redning IKS er daglig leder. Daglig
leder gir innstilling i saker som skal behandles av styret og arbeidsutvalg. Daglig leder sørger
for ivaretakelse av sekretærfunksjonen for utvalgene. Han har selv eller ved en av sine
underordnede, møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Daglig leder har anvisningsmyndighet innen rammen av vedtatt budsjett.
§8
SAKSBEHANDLINGSREGLER FOR STYRE OG ARBEIDSUTVALG
Kommunelovens kap. 6: Saksbehandling i folkevalgte organer, gjelder for styre og
arbeidsutvalg.
Møter holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak
etter kommunelovens § 31. Leder av styret innkaller til møte i den utstrekning det er behov
for det eller når minst 1/3 av medlemmene eller daglig leder krever det. Styret skal holde
minst ett møte pr. år. Innkallingen skjer vanligvis skriftlig med angivelse av de saker som skal
behandles, og så vidt mulig med 7 dagers varsel. Saksliste over hvilke saker som skal
behandles skal også sendes varamedlemmene.
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Endrede vedtekter 2019
Vedtak i beredskapsstyret og arbeidsutvalg treffes med alminnelig flertall, Ved stemmelikhet
er styreleders stemme avgjørende. Ved valg og ansettelser gjelder for øvrig kommunelovens
regler.
Det føres protokoll over forhandlinger i styre og arbeidsutvalg. Protokollen skal underskrives
av styreleder og daglig leder. Utskrift sendes elektronisk til ordinære og konsultative
medlemmer, varamedlemmer og kommunene etter nærmere avtaler
Om habilitet gjelder forvaltningsloven og særreglene i kommunelovens § 40 nr. 3.
§9
SÆRSKILTE OPPGAVER FOR KRISTIANSANDSREGIONEN BRANN OG REDNING IKS
Kristiansandsregionen brann og redning IKS er ansvarlig for følgende tjenester:
 Føring av regnskap som eget særregnskap
 Inn- og utbetalinger
 Utlønninger
 Innfordringer
§ 10
ARBEIDSGIVERANSVAR
Vertsbrannvesenet er arbeidsgiver for eventuelle ansatte som daglig leder trenger for å
ivareta driften.
§ 11
UTTREDEN OG OPPLØSNING
Reglene i kommunelovens § 27 nr. 3 gjelder med følgende tillegg:
 Forslag om oppløsning av samarbeidet må vedtas av styret med 2/3 flertall. Slikt
vedtak må godkjennes av deltakerkommunene
 Ved uttreden eller oppløsning blir aktiva og passiva å fordele mellom de deltakende
kommunene etter samme fordelingsnøkkel som angitt i § 3.
 Tvist i forbindelse med det økonomiske oppgjøret ved uttreden eller oppløsning
avgjøres ved voldgift, jfr. § 11
§ 12
VOLDGIFT
Eventuell tvist om forståelse av vedtektene avgjøres av en voldgiftsnemnd som oppnevnes
av Kristiansand tingrett.
§ 13
VEDTEKTSENDRINGER
Endringer i vedtektene må, etter behandling i styret, vedtas av de deltakende kommuner og
godkjennes av Klima- og forurensingsdirektoratet.
§ 14
IKRAFTTREDEN
Opprinnelige vedtekter trådte ikraft fra vedtak i deltakende kommuner i 1997. De reviderte
vedtektene trer i kraft fra 1.1.2020.
Jan Røilid
Daglig leder Midt-Agder IUA
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Vedtekter
For
Beredskapen mot akutt forurensning i Midt-Agder
Revidert 2010
§1
INTERKOMMUNALT SAMARBEID
Beredskapsområdet består av kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla,
Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Birkenes og Lillesand. Disse kommunene
har etter reglene i Kommunelovens § 27 opprettet samarbeid ved akutt forurensning under
navnet "Midt-Agder Interkommunale utvalg mot akutt forurensing" (Midt-Agder IUA).
Kommunenes plikt etter Forurensingslovens § 43 delegeres herved til Beredskapsstyret, som
er Midt-Agder IUA sitt øverste organ.
Kristiansandsregionen brann og redning IKS er vertsbrannvesen.
§2
FORMÅL OG OMFANG AV VIRKSOMHETEN
Formålet med virksomheten er å sørge for nødvendig beredskap ved tilfeller av akutt
forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen beredskapsområdet.
Dette innbefatter det administrative og økonomiske ansvaret for ajourføring og revisjon av
beredskapsplanen, anskaffelse og vedlikehold av felles beredskapsutstyr og sørge for
opplæring og øvelse for ledere og mannskaper som inngår ved operasjoner. Videre sørge for
driften av beredskapsstyret og andre organer som opprettes.
§3
FORDELING AV ANSVAR MELLOM KOMMUNENE
Kommunene har delt ansvar og hefter etter prosentvis fordeling av omkostningene i henhold
til folketallet pr. 01.01 det året budsjettet settes opp. Utover dette betales ikke innskudd i
virksomheten.
De deltakende kommuner betaler sin del av utgiftene innen 01.07. i budsjettåret.
§4
ORGANER
Beredskapen opprettholdes i henhold til kommunelovens § 27 med følgende organer:
 Beredskapsstyret hvor alle deltakende kommuner skal være representert.
Representanter for politi, oljeselskap, beredskapspliktig industri og fylkesmannen i
Aust- og Vest-Agder er konsultative medlemmer uten stemmerett.
 Arbeidsutvalg når styret bestemmer det.
 Brannsjefen/daglig leder i Kristiansandsregionen brann og redning IKS er daglig leder
av Midt-Agder IUA.
 Aksjonsleder og skadestedsleder i forbindelse med aksjoner.
Funksjonstiden for medlemmer av styret og eventuelt arbeidsutvalg følger
kommunevalgperioden.
Styret kan gi daglig leder myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller type saker som ikke
er av prinsipiell betydning.
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§5
BEREDSKAPSSTYRET
Styret består av en representant fra hver av de deltakende kommuner. Kristiansand
kommune har to representanter, og ledervervet i styret. Alle kommunene velger medlemmer
med personlig varamedlemmer.
Styret har myndighet til å treffe avgjørelser i saker som angår beredskapens drift og
organisering, herunder beredskapsplan og kan innen disse rammer delegere videre
myndighet til daglig leder, aksjonsleder og eventuelt arbeidsutvalg. Unntak gjelder for de
saker hvor det er bestemt at styret selv må treffe vedtak.
Beredskapsstyret er beslutningsdyktig med det antall kommuner som er tilstede.
Følgende saker skal behandles av beredskapsstyret:
1. Beredskapsplan
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Budsjett for inneværende driftsår
5. Foreløpig budsjett, årsplan og kontingent for neste driftsår
6. Valg
7. Vedtektsendringer
8. Innkomne saker
Eierkommunene skal innen 1. august få tilsendt beredskapsstyrets forslag til årsplan med
årsbudsjett for kommende år til godkjenning. Innen 31. mars skal beredskapsstyret legge
fram årsrapport med regnskap for foregående år.
§6
BEREDSKAPSPLANEN
Det utarbeides beredskapsplan etter standard mal som legges til grunn fra Klima- og
forurensingsdirektoratet og Kystverket. Beredskapsplanen krever godkjenning i hver av de
deltakende kommuner og av Klima- og forurensingsdirektoratet.
§7
DAGLIG LEDER
Brannsjef/daglig leder i Kristiansandsregionen brann og redning IKS er daglig leder. Daglig
leder gir innstilling i saker som skal behandles av styret og arbeidsutvalg. Daglig leder sørger
for ivaretakelse av sekretærfunksjonen for utvalgene. Han har selv eller ved en av sine
underordnede, møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Daglig leder har anvisningsmyndighet innen rammen av vedtatt budsjett.
§8
SAKSBEHANDLINGSREGLER FOR STYRE OG ARBEIDSUTVALG
Kommunelovens kap. 6: Saksbehandling i folkevalgte organer, gjelder for styre og
arbeidsutvalg.
Møter holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak
etter kommunelovens § 31. Leder av styret innkaller til møte i den utstrekning det er behov
for det eller når minst 1/3 av medlemmene eller daglig leder krever det. Styret skal holde
minst ett møte pr. år. Innkallingen skjer vanligvis skriftlig med angivelse av de saker som skal
behandles, og så vidt mulig med 7 dagers varsel. Saksliste over hvilke saker som skal
behandles skal også sendes varamedlemmene.
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Vedtak i beredskapsstyret og arbeidsutvalg treffes med alminnelig flertall, Ved stemmelikhet
er styreleders stemme avgjørende. Ved valg og ansettelser gjelder for øvrig kommunelovens
regler.
Det føres protokoll over forhandlinger i styre og arbeidsutvalg. Protokollen skal underskrives
av styreleder og daglig leder. Utskrift sendes elektronisk til ordinære og konsultative
medlemmer, varamedlemmer og kommunene etter nærmere avtaler
Om habilitet gjelder forvaltningsloven og særreglene i kommunelovens § 40 nr. 3.
§9
SÆRSKILTE OPPGAVER FOR KRISTIANSANDSREGIONEN BRANN OG REDNING IKS
Kristiansandsregionen brann og redning IKS er ansvarlig for følgende tjenester:
 Føring av regnskap som eget særregnskap
 Inn- og utbetalinger
 Utlønninger
 Innfordringer
§ 10
ARBEIDSGIVERANSVAR
Vertsbrannvesenet er arbeidsgiver for eventuelle ansatte som daglig leder trenger for å
ivareta driften.
§ 11
UTTREDEN OG OPPLØSNING
Reglene i kommunelovens § 27 nr. 3 gjelder med følgende tillegg:
 Forslag om oppløsning av samarbeidet må vedtas av styret med 2/3 flertall. Slikt
vedtak må godkjennes av deltakerkommunene
 Ved uttreden eller oppløsning blir aktiva og passiva å fordele mellom de deltakende
kommunene etter samme fordelingsnøkkel som angitt i § 3.
 Tvist i forbindelse med det økonomiske oppgjøret ved uttreden eller oppløsning
avgjøres ved voldgift, jfr. § 11
§ 12
VOLDGIFT
Eventuell tvist om forståelse av vedtektene avgjøres av en voldgiftsnemnd som oppnevnes
av Kristiansand byrett.
§ 13
VEDTEKTSENDRINGER
Endringer i vedtektene må, etter behandling i styret, vedtas av de deltakende kommuner og
godkjennes av Klima- og forurensingsdirektoratet.
§ 14
IKRAFTTREDEN
Opprinnelige vedtekter trådte ikraft fra vedtak i deltakende kommuner i 1997. De reviderte
vedtektene trer i kraft når de er vedtatt i samtlige kommuner og godkjent av klima- og
forurensingsdirektoratet.
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INTERKOMMUNAL BEREDSKAP VED AKUTT
FORURENSNING I MIDT-AGDER.
SEKRETARIAT: KRISTIANSANDSREGIONEN BRANN OG REDNING
Sak nr.
: 4/19
Møte dato
: 26.04.19
Saksbehandler: JR

REVISJON AV VEDTEKTER 2019
Sammendrag:
Det er tre forhold som påvirker behovet for revisjon av dagens vedtekter for beredskapen
mot akutt forurensing i Midt-Agder. Forestående kommunesammenslåing, forskrift om
endring i forurensingsforskriften og ny kommunelov er medvirkende til dette, og danner
bakteppet for de foreslåtte endringene.
 Kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen blir slått sammen til nye
Kristiansand fra 1. januar 2020.
 Forskrift om endring av forurensingsforskriften medfører formelle endringer for
hvordan det regionale samarbeidet skal følges opp fra sentral hold. Videre
presiserer forskriften hvordan den formelle organiseringen kan være med forankring
i ny kommunelov.
Revisjon av vedtekter krever likelydende vedtak i de samarbeidende kommunene.
Forslag til vedtak:
Beredskapsstyrets enstemmige anbefaling til de samarbeidende kommunene bak MidtAgder IUA, er å vedta forslag til reviderte vedtekter i tråd med saksfremstilling og vedlagte
forslag til reviderte vedtekter. De reviderte vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar 2020.

Jan Røilid
Daglig leder
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Saksfremstilling
Innledning
Kommunene som i dag er deltakende i et samarbeid etter reglene i kommunelovens § 27 for
beredskapsområdet akutt forurensing, består av Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla,
Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Birkenes og Lillesand. Fra 1. januar 2020
vil antall samarbeidende kommuner bli redusert som en følge av etableringen av nye
Kristiansand.
Forskrift om endring i forurensingsforskriften ble kunngjort 2. mai 2018 og har i seg flere
endringer/presiseringer som bør fremgå/endres gjennom en revisjon av vedtektene. En av
hovedendringene knyttes til en tydeligere beskrivelse av kommunenes plikter for
beredskapsområdet akutt forurensing, samt hvordan sentrale myndigheter beveger seg fra å
være en godkjenner til å bli tilsynsmyndighet. Forskriften stiller og krav til formell
organisering av et slikt samarbeid, noe som må sees i sammenheng med bestemmelsene i
kommunelovens § 27.
Det anbefales at de reviderte vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar 2020. Dette med
bakgrunn i kommunesammenslåingen til nye Kristiansand har virkning fra samme tidspunkt.
Områder med behov for endring
I det påfølgende vises dagens tekst knyttet til den enkelt § i vedtektene i kursiv, forslag til
endring/oppdatering gis under hver enkelt § og er skrevet inn som forslag til innhold i
reviderte vedtekter (vedlegg).

§1
INTERKOMMUNALT SAMARBEID
Beredskapsområdet består av kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla,
Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Birkenes og Lillesand. Disse kommunene
har etter reglene i Kommunelovens § 27 opprettet samarbeid ved akutt forurensning under
navnet "Midt-Agder Interkommunale utvalg mot akutt forurensing" (Midt-Agder IUA).
Kommunenes plikt etter Forurensingslovens § 43 delegeres herved til Beredskapsstyret, som
er Midt-Agder IUA sitt øverste organ.
Kristiansandsregionen brann og redning IKS er vertsbrannvesen.
Behov for endring
 Beredskapsområdet reduseres med Søgne og Songdalen, og vil fra 1. januar bestå
av kommunene Kristiansand, Vennesla, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle,
Bykle, Birkenes og Lillesand.
 Samarbeidet videreføres som et oppgavefellesskap med forankring i
Kommunelovens § 27, dette er den organisasjonsformen som er minst byråkratisk og
helt identifiserbar med dagens organisering
 Forskrift om endring i forurensingsforskriften sier i § 18A-7 at dersom det
interkommunale samarbeidet ikke etableres som et eget rettssubjekt, skal det pekes
ut en kommune som skal ha operativt og administrativt ansvar for samarbeidet for en
periode på minimum 5 år. Vedtektenes § 1 justeres ved at Kristiansand kommune får
vertskommunerollen.

§4
2

ORGANER
Beredskapen opprettholdes i henhold til kommunelovens § 27 med følgende organer:
 Beredskapsstyret hvor alle deltakende kommuner skal være representert.
Representanter for politi, oljeselskap, beredskapspliktig industri og fylkesmannen i
Aust- og Vest-Agder er konsultative medlemmer uten stemmerett.
 Arbeidsutvalg når styret bestemmer det.
 Brannsjefen/daglig leder i Kristiansandsregionen brann og redning IKS er daglig
leder av Midt-Agder IUA.
 Aksjonsleder og skadestedsleder i forbindelse med aksjoner.
Funksjonstiden for medlemmer av styret og eventuelt arbeidsutvalg følger
kommunevalgperioden.
Styret kan gi daglig leder myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller type saker som ikke
er av prinsipiell betydning.
Behov for endring
I de to siste avsnittene foreslås en oppstramming basert på dagens praksis for oppnevnelse
av arbeidsutvalg og delegering av myndighet:
 Arbeidsutvalg oppnevnes i praksis av beredskapsrådet, og blant dets medlemmer.
Men kan ha konsultative medlemmer ut fra tematikk i arbeidsutvalgets oppdrag.
Arbeidsutvalg tas ut av teksten i nest siste avsnitt.
 Det gjøres en presisering i siste avsnitt knyttet til at daglig leder har myndighet til å
treffe vedtak som beskrevet, dagens tekst kan tolkes til at styret gir denne
myndigheten fra sak til sak.

§5
BEREDSKAPSSTYRET
Styret består av en representant fra hver av de deltakende kommuner. Kristiansand kommune
har to representanter, og ledervervet i styret. Alle kommunene velger medlemmer med
personlig varamedlemmer.
Styret har myndighet til å treffe avgjørelser i saker som angår beredskapens drift og
organisering, herunder beredskapsplan og kan innen disse rammer delegere videre myndighet
til daglig leder, aksjonsleder og eventuelt arbeidsutvalg. Unntak gjelder for de saker hvor det
er bestemt at styret selv må treffe vedtak.
Beredskapsstyret er beslutningsdyktig med det antall kommuner som er tilstede.
Følgende saker skal behandles av beredskapsstyret:
1. Beredskapsplan
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Budsjett for inneværende driftsår
5. Foreløpig budsjett, årsplan og kontingent for neste driftsår
6. Valg
7. Vedtektsendringer
8. Innkomne saker
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Eierkommunene skal innen 1. august få tilsendt beredskapsstyrets forslag til årsplan med
årsbudsjett for kommende år til godkjenning. Innen 31. mars skal beredskapsstyret legge fram
årsrapport med regnskap for foregående år.
Behov for endring
 Siste avsnitt sier at; Eierkommunene skal innen 1. august få tilsendt
beredskapsstyrets forslag til årsplan med årsbudsjett for kommende år til
godkjenning. Praksis er nok i større grad at dette er noe som tas til orientering, og at
man dermed foreslår å bytte ut ordet godkjenning med orientering.

§6
BEREDSKAPSPLANEN
Det utarbeides beredskapsplan etter standard mal som legges til grunn fra Klima- og
forurensingsdirektoratet og Kystverket. Beredskapsplanen krever godkjenning i hver av de
deltakende kommuner og av Klima- og forurensingsdirektoratet.
Behov for endring
 De deltakende kommunene er ansvarlige for beredskapsplanen og kan av den grunn
velge mal ut fra sitt behov. Teksten i første setning vurderes av den grunn mer
fremtidsrettet ved å si at beredskapsplan utarbeides i henhold til gjeldende regelverk.
 Klima- og forurensingsdirektoratet er erstattet med Miljødirektoratet, og oppgaven er
nå knyttet til å føre tilsyn med kommunene om etterlevelse av bestemmelsene som
fremkommer av forskrift om endring i forurensingsforskriften. Godkjennerrollen
tilligger dermed de deltakende kommunene alene.

§ 12
VOLDGIFT
Eventuell tvist om forståelse av vedtektene avgjøres av en voldgiftsnemnd som oppnevnes av
Kristiansand byrett.
Behov for endring
 Behov for en presisering, det heter ikke lenger byrett, men tingrett.
§ 13
Endringer i vedtektene må, etter behandling i styret, vedtas av de deltakende kommuner og
godkjennes av Klima- og forurensingsdirektoratet.
Behov for endring
 Klima- og forurensingsdirektoratet er erstattet med Miljødirektoratet og oppgavene er
som tidligere beskrevet endret. Det foreslås av den grunn å ta ut den delen som
omhandler Klima- og forurensingsdirektoratet.
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§ 14
IKRAFTTREDEN
Opprinnelige vedtekter trådte ikraft fra vedtak i deltakende kommuner i 1997. De reviderte
vedtektene trer i kraft når de er vedtatt i samtlige kommuner og godkjent av klima- og
forurensingsdirektoratet.
Behov for endring
 Det foreslås at reviderte vedtekter trer i kraft fra 1. januar 2020
 Klima- og forurensingsdirektoratet er erstattet med Miljødirektoratet og oppgaven er
som tidligere beskrevet endret. Det foreslås derfor å ta ut den delen som omhandler
Klima- og forurensingsdirektoratet.

Jan Røilid
Daglig leder

Vedlegg 2:
1. Reviderte vedtekter fra 2010
2. Forslag til reviderte vedtekter 2019
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