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Oversendelse av ny samarbeidsavtale for håndtering av mindre tilfeller av

akutt forurensning / IUA

Samarbeidsavtale til behandling
Innledning

Oslo kommune ved Brann- og redningsetaten ber den enkelte kommune om å behandler vedlagte

samarbeidsavtale for håndtering av mindre tilfeller av akutt forurensning mellom kommunene Asker,

Bærum, Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby og As. Forslag til ny samarbeidsavtale

ble presentert og diskutert på årsmøtet til oppgavefellesskapet hosten 2020. I etterkant har

deltakerkommunene hatt ytterlig anledning til å uttale seg i saken.

Bakgrunn

Landets kommuner skal sørge for nødvendig be redskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som

kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap.

Den enkelte kommunes beredskap mot akutt forurensning skal etableres gjennom interkommunalt

samarbeid (IUA). Det interkommunale samarbeidet skal sette deltakerkommunene i stand til å ivareta sin

aksjonsplikt og bistandsplikt etter forurensningsloven.

Det er endringer i rettstilstanden som har ført til at det må inngås en ny samarbeidsavtale. Formålet er å

sikre at bestemmelsene i kommuneloven ivaretas.

Vedlagte samarbeidsavtale skal erstatte gjeldende «Vedtekt for interkommunal samarbeidsorgan for

vern mot akutt forurensning i Oslofjord-regionen» tidligere vedtatt av kommunestyrene i de deltakende

kommuner.

Samarbeidet i IUA

IUA Indre Oslofjord har gått fra å være et utvalg til å være et samarbeid, grunnet overgang til ny

kommunelov (2018). Gjeldende vedtekter for IUA Indre Oslofjord, som ble vedtatt i 1997 og sist endret i

2005, må dermed oppdateres i tråd med ny lovgivning og hjemmelshenvisning.

Kommunelovens kapittel 19 om kommunalt oppgavefellesskap angir rammen for et slikt samarbeid, og

vedlagte sa marbeidsavtale skal ivareta lovens krav.
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Brann- og redningsetaten i Oslo har ansvaret for oppfølging av IUA Indre Oslofjord, som består av
kommunene nevnt innledningsvis , se også forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning 4.
januar 2022 nr. 10 § 7 første og forskriftens vedlegg 1.

Nærmere om ny samarbeidsavtale

Innholdet i gjeldende «Vedtekt for interkommunal samarbeidsorgan for vern mot akutt forurensning i
Oslofjord-regionen» videreføres i det vesentligste, men i en modernisert språkdrakt. Navn på
oppgavefellesskapet, organisering, hvilken myndighet som er lagt til oppgavefellesskapet, hvordan det
skal oppløses mv. er i ny samarbeidsavtale formulert i tråd med kommunelovens bestemmelser. For å
sikre at det ikke skal reises tvil om når- og i hvilke tilfeller avtalen skal gjelde er også geografisk
virkeområde og forventningene til den enkelte deltakerkommune tydeliggjort. En deltakerkommunene
kan si opp sin del av samarbeidsavtalen med 12 maneders skrift lig varsel og etter godkjenning av
Kystverket.

Navnet på oppgavefellesskapet er «Kommunalt oppgavefellesskap om beredskap mot akutt
forurensning i Indre Oslofjord», med korttittelen IUA Indre Oslofjord.

Ny samarbeidsavtale er oppdatert med gjeldende lov- og forskriftshenvisninger per 4 . j anuar 2022.

Avslutning

Vi ber om at vedlagte samarbeidsavtale snarest mulig behandles i kommunen i tråd med
kommunelovens kapittel 19 Kommunalt oppgavefellesskap.

V i v il komme tilbake til det prakt iske rundt signering av avtalen.

Med vennlig hilsen

Jon Myroldhaug

brannsjef

Espen Sca venius

avdelingssjef
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