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1. Representantskapet 
Representantskapet i Romsdal IUA består av deltakerkommunenes ordfører, med 
varaordfører som vararepresentant. Representantskapet i 2021: 
 

Torgeir Dahl Molde kommune 

Tove Henøen Hustadvika kommune 

Randi Bergundhaugen Vestnes kommune 

Odd Jørgen Nilssen Aukra kommune 

Yvonne Wold Rauma kommune 

 

2. Styret 
Styresammensetning i Romsdal IUA 2021: 
 

Alf Magne Smørholm Brann- og redningssjef Nordmøre og 
Romsdal brann og redning IKS 

Styreleder 

Olav Akselvoll Havnedirektør Molde og Romsdal 
Havn IKS 

Nestleder 

Finn Kjetil Viken Brannsjef Hustadvika kommune Medlem 

Frank Skorgenes Brannsjef Vestnes kommune Medlem 

Kjetil Ilestad Brannmester Aukra Medlem 

Fred Karusbakken Brannmester Rauma Medlem 

Per Karstein Røv Representant fra politiet  

Dan Meland Representant fra beredskapspliktig 
industri, Norske Shell 

 

Karl Thomas Hals Representant fra sivilforsvaret  

 
 

3. Møter 
Både styret og representantskapet hadde to møter i 2021. Ett på våren hvor blant 
annet nye administrative vedtekter, årsberetning og årsregnskap for 2020 ble vedtatt.  
Budsjett og kontingent for 2022 og investeringsplan 2022-2025 ble vedtatt i møter på 
slutten av året.  
 

4. Arbeids- og øvingsutvalget 
Arbeids- og øvingsutvalget har hatt flere arbeidsmøter. Hovedaktiviteten til arbeids- 
og øvingsutvalget i 2021 har vært utarbeidelse av felles miljørisikoanalyse, 
beredskapsanalyse, beredskapsplan og investeringsplan for Nordmøre IUA og 
Romsdal IUA. Prosjektleder for arbeidet har vært Trygve Lennavik. Siv Haukebø 
Siem og Jon Børge Horneland har bistått og utgjort sekretariat.  
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5. Aktiviteter, øvelser og kursvirksomhet 
 

5.1. Felles miljørisikoanalyse, beredskapsanalyse, beredskapsplan og 
investeringsplan for Nordmøre IUA og Romsdal IUA 
På initiativ fra Nordmøre IUA, ble det enighet om å gjennomføre et felles prosjekt i 
2021, hvor målet var å gjøre Nordmøre IUA og Romsdal IUA bedre og riktigere rustet 
for håndtering av hendelser med akutt forurensning. Kostnad for prosjektledelse og 
sekretariat ble fordelt 2/3 til NIUA og 1/3 til RIUA. Ansatte i NORBR utgjorde 
prosjektledelse og sekretariat.  
 
Prosessen med utarbeidelse av disse analysene og planene fulgte «kommunal 
beredskap mot akutt forurensning – veiledning til dimensjonering» (Miljødirektoratet, 
veiledning M-1799, 2020).  
 
Følgende fire hovedmoment ble utført i prosjektarbeidet: 

1. Utarbeidelse av miljørisikoanalyse for Nordmøre og Romsdal. Dette ble utført 
med bred involvering fra industrien, kommunene, brann- og 
redningstjenestene i Nordmøre og Romsdal, samt miljøvernavdelingen hos 
Statsforvalteren i fylket.  

2. Utarbeidelse av beredskapsanalyse basert på miljørisikoanalysen.  
3. Utarbeidelse av beredskapsplan – basert på fire dimensjonerende scenarier 

fra miljørisikoanalysen og beredskapsanalysen.  
4. Utarbeidelse av investeringsplan for nødvendige tiltak identifisert i 

beredskapsanalysen. 
 
Beredskapsplan og beredskapsanalyse er innsendt til Kystverket. Ingen innspill er 
mottatt fra Kystverket så langt (mars 2022).  
 
Flere nødvendige tiltak ble identifisert i beredskapsanalysen. Disse blir fulgt opp 
videre i 2022. Blant tiltak som kan nevnes er felles fireårig øvingsplan, plan for økt 
kompetanse (kurs og opplæring), fagdag i regi av Kystverket i Molde, innkjøp av 
felles krisehåndteringsverktøy (CIM) samt innkjøp av krokløftbil, CBRNE kontainer, 
undervannsdrone (innkjøpt 2021) og annet nødvendig utstyr og materiell. 
 
Som resultat av prosjektet har RIUA fått økt håndteringsevne for hendelser med akutt 
forurensning, både i stab og i felt. Vi har opplevd mange positive effekter av 
samarbeid og erfaringsutveksling med Nordmøre IUA. Arbeidet med enkelte felles 
tiltak og felles øvelser fortsetter i 2022 og planlegges videreført i årene som kommer. 
 
5.2. Øvelser 
Det ble ikke gjennomført større oljevern- eller stabsøvelser for RIUA i 2021. 
 
5.3. Kurs, kompetanse og opplæring 
Ved IUA lederforum i Florø 2021 presenterte Trygve Lennavik samarbeidsprosjektet 
mellom Romsdal IUA og Nordmøre IUA. 
 
I forbindelse med sentrale krav om kompetanseheving av brannvesenets 
mannskaper, gjennomfører flere ansatte hvert år røyk- og kjemikalievernkurs. Dette 



ROMSDAL INTERKOMMUNALE UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING 

 

Side 4 - RIUA årsmelding for 2021 

 

skjer blant annet ved avvikling av såkalt praksisuke i forbindelse med 
grunnutdanningen som brannkonstabel.  
 
Kystverkets nasjonale seminar for beredskap mot akutt forurensning ble gjennomført 
i Sandvika i starten av november 2021. Finn Kjetil Viken og Siv Haukebø Siem deltok 
for RIUA.  
 
Det ble gjennomført opplæring i IUA-CIM for arbeids- og øvingsutvalget via Teams i 
2021.  

6. Ressurser, utstyr og personell 
 

6.1. Planverk 
Beredskapsplanen og øvrig planverk for RIUA ligger i krisehåndteringsverktøyet IUA-
CIM. IUA-CIM ble anskaffet i juni som et felles innkjøp for Nordmøre IUA og Romsdal 
IUA.  
 
 

6.2. Aksjonsutvalgets sammensetning 
 

Innsatsleder (Ledelse av 
RIUA) 

Dekkes av leder i RIUA, hvis leder ikke kan møte, 
dekkes funksjonen av leder beredskap / brannsjefens 
stedfortreder i vertskommunen. 

Operasjon Faste medlemmer: Leder beredskap / NK beredskap / 
brannsjefens stedfortreder i vertskommunen. Bistand 
ved behov fra skadelidte kommune 

Planlegging og miljø Faste medlemmer: Jon Børge Horneland, Siv H. Siem, 
Stian Farstad og Steinar Flusund. Utvides etter behov 
(SNO, SF m.m.) 

Logistikk Faste medlemmer: Finn Kjetil Viken, Frank Skorgenes. 
Frank Eik, Håvard Berge på samband. Utvides etter 
behov avhengig av situasjonen – gjerne fra skadelidte 
kommune - evt. i lag med representant fra styret i 
RIUA. 

Økonomi og adm Dekkes av personer fra vertskommunen. Fast medlem 
NORBR: Vigdis Grefstad 

Informasjon Fast medlem: Endre Dahlen 

IKT MK`s IKT-avdeling 

Juridisk MK`s advokat 

Liaison/Eksterne rådgivere 
  

Situasjonsavhengig. Dekkes normalt av Politiet og fra 
skadelidte kommune. Og eventuelt andre (fra 
forurenser m.m.) 

Sikkerhetskoordinator Dekkes av kursansvarlige fra vertskommunen (Carl F. 
Karlsen). Bl.a. HMS kurs for strandrensere. 
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Strandrensekoordinator Dekkes av personell fra vertskommunen/ 
deltakerkommune med eget kurs (Torfinn Kroknes, Siv 
H. Siem). Kartlegging av områder som har fare for 
landpåslag av olje og områder som har fått 
landpåslag. I tillegg kurses personell som skal utføre 
strandrensing. 

 

 

Planverket legger opp til at aksjonsutvalget styrkes og utvides i forhold til hendelsens 
karakter. Funksjoner som økonomi og adm., juridisk og IKT vil bli dekket av personell 
fra Molde kommune. I tillegg planlegges det å trekke inn liaisoner etter behov, f.eks. 
fra politi, skadelidte kommune, forurenser, sivilforsvar mv. 
 
Med felles analyser og planverk for Nordmøre IUA og Romsdal IUA er ett av målene 
å dra nytte av hverandre ved større og langvarige hendelser. Når aksjonsutvalgene 
for Nordmøre og Romsdal IUA samarbeider blir vi en mer robust og utholdende stab.  
 
 
6.3. Status for utstyr og materiell 
RIUA har fremdeles behov for bedre lagerfasiliteter for oljevernutstyr. Dagens lager 
ved Molde og Romsdal havn IKS på storkaia i Molde er ikke godt egnet til formålet. 
Det kan nevnes at boom bag henger lagres i parkeringstunnelen i Molde, i mangel av 
bedre lokalitet. RIUA disponerer noe materiell fra Kystverket. Dette materiellet blir 
vedlikeholdt av personell fra NORBR og Molde og Romsdal Havn. Dette rapporteres 
til Kystverket. I tillegg lagres midlertidig tre stk. 20 fots containere med lensemateriell 
og en stk. 20 fots container med personlig verneutstyr til 20 personer og verktøy og 
utstyr, ved NORBRs øvingsområde i Årødalen i Molde. RIUA disponerer en del eldre 
havnelenser WSA 250 lenser fra slutten av 1970-tallet. Det må påregnes å fornye 
disse etter hvert.  

 

7. Utslipp og aksjoner  
I løpet av 2021 var det ingen større hendelse med utslipp i RIUAs ansvarsområde.  
 
Det nederlandske lasteskipet Eemslift Hendrika kom i drift i Nordsjøen vest av Stadt 
5. april. Fartøyet drev mot land i særdeles dårlig vær. Kystverket erklærte statlig 
aksjon 7. april og Romsdal IUA fikk mobiliseringsordre fra Kystverket. Romsdal IUA 
varslet staben og det ble holdt mobiliseringsmøte på Teams, der utkast til innsatsplan 
ble utarbeidet. Havaristen ble slept inn til Ålesund og lokal aksjon avverget.  
 
I 2021, som i tidligere år, har det vært mottatt en del meldinger om mindre utslipp 
observert på sjø, lekkasjer fra tanker på land og utslipp fra kjøretøy. Alle slike 
meldinger blir sjekket ut og håndtert av lokalt brannvesen, men ingen av disse har 
ført til aksjoner for RIUA. Hendelsene blir normalt ikke registrert av RIUA og er heller 
ikke å regne som IUA-aksjoner, men er hendelser som håndteres av den ordinære 
kommunale beredskapen. Kommunene får likevel beredskapsmateriell som bark etc. 
til håndtering av slike hendelser gjennom samarbeidsorganet RIUA.  
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Eemslift Hendrika kom i drift i Nordsjøen vest av Stadt 5. april 2021 

8. Økonomi 
Romsdal IUA sine inntekter kommer fra de samarbeidende kommunene Aukra, 
Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes, som hver har bidratt med kr 8,30 pr 
innbygger pluss kr 45 000 pr kommune. Totalt utgjorde dette kr. 745 351,90. 
 
Vi har i 2021 mottatt kr 607 875,- i refusjon fra andre, hvorav hovedbidraget kommer 
fra samarbeidsavtale med Norsk Oljevernforening For Operatørselskaper (NOFO) 
med kr 479 032,-.  
 
 
 
 
Molde 23. mars 2022. 
 
 
Alf Magne Smørholm 
Daglig leder i Romsdal IUA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




