Beredskapsavtale om kjemikaliedykkerberedskap og
CBRNE-beredskap Vest-Finnmark
mellom
Alta, Hammerfest, Hasvik, Kautokeino, Loppa og Måsøy kommuner

Innledning
Kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Kautokeino, Loppa og Måsøy har i dag et eksisterende samarbeid om
beredskap mot akutt forurensning som har kortnavnet IUA Vest-Finnmark. Dette samarbeidet er avgrenset til
akutt forurensning ihht forurensningsloven § 43, med tilhørende forurensningsforskrift.
Det er besluttet at eksisterende beredskapssamarbeid gjennom IUA skal utvides til også å gjelde
tjenesteområde CBRNE (kjemikalier, biologiske agenser, radioaktivt/nuklært og eksplosiver), da dette
tjenesteområdet ligger tett opp til akutt forurensning.
Denne avtalen skal regulere dette utvidede samarbeidsområdet mellom deltakerkommuner og IUA VestFinnmark.

Formål
Formålet med denne beredskapsavtalen er å regulere plikter, rettigheter og økonomi innenfor
beredskapssamarbeidet om kjemikaliedykker/CBRNE-beredskap i Vest-Finnmark.

Begrepsavklaring









CBRNE: Kjemikalier, biologiske agenser, radioaktivt/nuklært og eksplosiver.
Deltakerkommuner: Kommuner som deltar i beredskapssamarbeidet.
Deltakerbrannvesen: Brannvesen som er med i beredskapssamarbeidet, og som ikke er vertskap for
CBRNE-beredskap.
Innsatsplikt: Plikt til å yte innsats ved ulykker eller andre akutte hendelser.
IUA Vest-Finnmark: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning Vest-Finnmark, etter ny
forurensningsforskrift skal IUA omtales som interkommunalt samarbeid om beredskap mot akutt
forurensning.
Kjemikaliedykker: Et innsatsmannskap med særskilt kompetanse og utstyr til kjemikaliedykking, som
er fysisk og psykisk skikket ihht veiledning for røyk- og kjemikaliedykking.
Skadestedskommune: Kommunen hvor et skadested befinner seg.
Vertsbrannvesen: Brannvesen som er definert som vertskap for CBRNE-beredskap.

Deltakerkommuner
Følgende kommuner er deltakerkommuner etter denne beredskapsavtalen:







Alta kommune
Hammerfest kommune
Hasvik kommune
Kautokeino kommune
Loppa kommune
Måsøy kommune

Deltakerkommunenes plikter
Deltakerkommunene plikter å dekke sin andel av kostnadene til beredskapssamarbeidet, samt sørge for at
kommunens brannvesen oppfyller sine plikter ihht denne avtalen
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Vertsbrannvesen
Følgende brannvesen er vertsbrannvesen etter denne avtalen, med materiell lokalisert:



Alta brann og redning, hovedstasjon Alta
Hammerfest brann og redning, hovedstasjon Hammerfest

Vertsbrannvesenets plikter
Vertsbrannvesenet plikter etter denne avtalen:







Innsatsplikt for CBRNE-hendelser i samtlige deltakerkommuner etter denne avtalen
Til enhver tid opprettholde kjemikalievernberedskap, herunder utdanne og gjennomføre årlige øvelser
ihht egen internkontroll for kjemikalievern
Til enhver tid sørge for at utplassert materiell lagres forsvarlig, er supplert og i operativ stand
Delta på minimum 1 samvirkeøvelse årlig, ihht egen øvingsplan
Oppnevne en fagansvarlig som skal delta i CBRNE-fagutvalg og være lokal kontaktperson når det
gjelder kompetanse og materiell
Være lederstøtte og/eller gi faglige råd ved hendelser

Deltakerbrannvesenets plikter



Gjennomføre kurs kjemikalievern for utrykningsledere for samtlige utrykningsledere
Delta på samvirkeøvelse ihht øvingsplan

IUA Vest-Finnmarks plikter












Som eksisterende beredskapssamarbeid mellom kommuner skal IUA Vest-Finnmark anskaffe
CBRNE-materiell, utplassere det i vertsbrannvesen og supplere brukt/utrangert materiell
Være daglig administrativ ledelse for beredskapssamarbeidet
Føre tilsyn og kontroll med utplassert CBRNE-materiell
Sørge for utdanningstilbud kurs kjemikalievern for utrykningsledere
Sørge for samvirkeøvelser ihht øvingsplan
Være økonomisk ansvarlig for samarbeidet, herunder budsjett og rapporteringsansvar
Utarbeid årlig rapport for CBRNE-beredskapssamarbeidet
IUA arbeidsutvalg fungerer som arbeidsutvalg for CBRNE-samarbeidet
IUA årsmøte fungerer som årsmøte for CBRNE-samarbeidet og vedtar budsjett
Daglig leder legger frem budsjett og regnskap
Daglig leder innvilger søknader til kompetansehevende tiltak, innenfor budsjettrammer

CBRNE-fagutvalg og dens plikter
Det etableres et CBRNE-fagutvalg som består av fagansvarlig i vertsbrannvesen og daglig leder IUA.
Fagutvalgets oppgaver er:




Utarbeide øvelsesplan
Prioriterer anskaffelser
Prioriterer søknader til kompetansehevende tiltak

Økonomi og administrative forhold
IUA Vest-Finnmark fører regnskap for beredskapssamarbeidet og har eget fond for midler som avsettes til
fremtidige anskaffelser. Regnskapet føres separat fra regnskapet for beredskap mot akutt forurensning.
I år 1 er budsjett for CBRNE-beredskapssamarbeid kr 330 000. Budsjett justeres årlig etter
konsumprisindeksen. Ved budsjettøkning skal dette meldes skriftlig til alle kommuner minimum 3 måneder før
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årsmøte. Årsmøtet vedtar budsjett. Overskridelser fordeles jevnt blant deltakerkommuner. Overskudd settes
på fond for fremtidige anskaffelser.
Skadestedskommune dekker direkte kostnader ved innsats. Det benyttes satser i rundskriv Betaling for
slukningshjelp og redningsaksjoner – branntjeneste utgitt årlig av KS.

Øvingsplan
CBRNE-fagutvalg skal utarbeide plan for årlige samvirkeøvelser. Planen skal minimum inneholde 1 årlig
samvirkeøvelse hvor begge vertsbrannvesen og ett deltakerbrannvesen deltar, eller 2 årlige samvirkeøvelser
som sørger for at begge vertsbrannvesen og 2 deltakerkommuner deltar. Planen skal også inneholde læremål.
Planen vedtas av årsmøte.

Prosedyre for anmodning om bruk av beredskapsavtale i innsats
Den som fører innsatsledelse i skadestedskommune beslutter bruk av denne beredskapsavtale til innsats.
Rekvirering av ressurser skjer gjennom 110-sentralen.

Arbeidsgiveransvar og kommandoforhold
Arbeidsgiveransvaret ligger til den arbeidsgiver personell arbeider i til daglig.
Innsatsleder brann i skadestedskommune har kommando på skadestedet. Vertsbrannvesen skal tilby seg
faglig støtte, men overtar ikke kommando.
Kjemikaliedykkerleder leder kjemikaliedykkerlagets innsats, vurderer risiko og om nødvendig avbryte
innsatsen, samt sikre kjemikaliedykkernes retrettvei. Kjemikaliedykkerlederen leder kjemikaliedykkere under
redningsarbeid, og er underordnet innsatsleder brann.
Kjemikaliedykkere er underordnet kjemikaliedykkerlederen.

Ikrafttredelse og endring av beredskapsavtalen
Avtalen trer i kraft fra den dato den er undertegnet av begge parter.
Revidering av denne avtalen skjer når en av partene krever det.
Hammerfest, 22.06.2020

____________________________

_______________________________

Alta kommune

Hammerfest kommune

____________________________

_______________________________

Hasvik kommune

Kautokeino kommune

____________________________

_______________________________

Loppa kommune

Måsøy kommune

____________________________
IUA Vest-Finnmark
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