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Møtedato

Kommunestyret

Organisering av Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) - ny
samarbeidsavtale og vedtekter
Vedlegg
Vedlegg 1 - Samarbeidsavtale IUA Sør-Trøndelag region
Vedlegg 2 - Vedtekter IUA Sør-Trøndelag region
Vedlegg 3 - Referat IUA årsmøte

Rådmannens forslag til
innstilling:
1. Kommunestyret sier opp eksisterende samarbeidsavtale og vedtar ny samarbeidsavtale for
Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) slik den fremgår av saken og dets
vedlegg 1.
2. Kommunestyret vedtar nye vedtekter for Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing
(IUA) slik det fremgår av sakens vedlegg 2.
3. Ny samarbeidsavtale og nye vedtekter skal ha virkning fra 1.1.2015.
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Saksopplysninger
Beredskapsstyret for IUA Sør-Trøndelag har lagt frem sak for sine deltakerkommuner om ny
organisering på årsmøtet 30. april 2014, se vedlegg 3. Dette skyldes at nåværende
organisering hittil ikke har vært iht. gjeldende lovverk. Ny organisering innebærer at
eksisterende samarbeidsavtale sies opp, dernest vedtas ny samarbeidsavtale og nye vedtekter
iht. kommuneloven § 27 Interkommunalt samarbeid.
Bakgrunn
Opprettelsen av IUA Sør-Trøndelag startet med en prosess i 1994 som endte med etablering i
1996. På bakgrunn av etableringen ble det utarbeidet en samarbeidsavtale. Samarbeidet ble
etablert i samsvar med forurensingsloven og i samsvar med anbefalinger og retningslinjer fra
Miljødirektoratet (tidligere SFT). Ved opprettelsen fikk Trondheim kommune tildelt et
hovedansvar, og har siden den gang blitt sett på som en ”administrasjonskommune” for IUA.
Region IUA Sør-Trøndelag omfatter i dag samtlige kommuner i Sør-Trøndelag, fire
kommuner i Nord-Trøndelag og en i Hedmark, totalt 30 kommuner.
Ved etablering av det kommunale ansvarsområdet ble det konkludert med at Trondheim
kommune ved Trondheim Brannvesen hadde nødvendig kompetanse og ble som følge av
dette det utførende organ for utvalget.
Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) ble opprettet som IKS av 3 kommuner fra
1.1.2008; Malvik, Klæbu og Trondheim (vedtak i Bystyret 26.04.07, sak 31/07). Ved
overgang til TBRT IKS fulgte sekretariatsoppgave og regnskap for IUA med inn i selskapet.
Samarbeidsavtalen fra 1996 angir ingen formell selskaps- eller organisasjonsmodell.
Selskapets vedtekter fra 2012, kapittel 1 pkt. 1.1, sier at kommunen delegerer sine plikter
gjennom kommuneloven (kml.) kapittel 5. Vedtektene oppfyller imidlertid ikke vilkårene i
kml. kap. 5, jfr. § 27. Her heter det at kommunestyret i de respektive deltakerkommuner selv
skal opprette og tildele avgjørelsesmyndighet til et samarbeid om interkommunalt styre.
Vedtektene, vedtatt på IUA sitt årsmøtet 2012, er dermed sannsynligvis ikke tilstrekkelig for å
etablere samarbeid iht. kommuneloven.
Gjeldende samarbeidsavtale § 2 og vedtekter pkt. 1.2 VIII sier følgende: ”Avtalen er ikke
tidsavgrenset. Den kan sies opp etter vedtak i formannskap/kommunestyre. Oppsigelsestiden
er 6 måneder, og oppsigelsen virker fra 1. januar påfølgende år. Avtalen kan reforhandles
dersom en av kommunene (formannskap/kommunestyre) krever det.”
Teksten med hensyn til oppsigelse av samarbeidsavtalen er uklar. Vi tolker teksten slik at man
kan akseptere kortere oppsigelsesfrist, og at ny samarbeidsavtale og vedtekter er gjeldende fra
1.1.15 gjennom det foreslåtte vedtak. Denne tolkningen av eksisterende samarbeidsavtale vil
verken ha økonomiske eller andre konsekvenser.
Trondheim kommune har bistått med utarbeidelse av ny samarbeidsavtale og vedtekter (se
vedlegg 1 og 2). Den nye avtalen med vedtekter har vært på høringsrunde i beredskapsstyret.
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Vurdering
Meråker kommune ved Meråker brannvesen har siden opprettelsen i 1996 vært en del av
IUA Sør-Trøndelag. Samarbeidet fungerer bra, og det er svært viktig at dette samarbeidet
fortsetter.
Formålet med samarbeidet er å ivareta deltakerkommunenes lovfestede plikt til å ha
beredskap mot akutt forurensing. Samarbeidet skal gi kommunene den mest kostnadseffektive
beredskapen.
Alle deltakerkommuner betaler årlig inn til samarbeidet en sum etter folketallet. For 2014 er
dette beløpet satt til kr 7,- pr. innbygger.
Brannsjefen er kommunens kontakt inn mot samarbeidet.
En fornyelse av bestående samarbeidsavtale vil ikke medføre praktiske endringer på den
samarbeidsformen / arbeidsmåten IUA Sør-Trøndelag har hatt i mange år, men behandlingen
er en nødvendighet opp i mot kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid.
Konklusjon
Kommunestyret sier opp eksisterende samarbeidsavtale og vedtar ny samarbeidsavtale og
vedtekter for Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) slik det fremgår av sakens
vedlegg 1 og 2 med virkning fra 1.1.2015.

