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Saksopplysninger
Denne saken omhandler inngåelse av ny samarbeidsavtale for Midt-Norge IUA (MNIUA).
Bakgrunnen for dette er ny kommunelovs endringer av formene for interkommunalt
samarbeid, samt tilpasning til ny forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning.
Samarbeidsavtalen må vedtas med likelydende vedtak i alle deltakende kommunestyrer i
løpet av 2022. Oppstart av det kommunale oppgavefellesskapet er 1. januar 2023.
Saksframlegget er utarbeidet likelydende for deltakerkommuner i Midt-Norge IUA
Opprettelsen av MNIUA 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 forurensningsloven 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 MNIUA. Region MNIUA omfatter i dag 24 kommuner: Frosta,
Frøya, Heim, Hitra, Holtålen, Indre Fosen, Malvik, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland,
Os, Osen, Rennebu, Rindal, Røros, Selbu, Skaun, Stjørdal, Trondheim, Tydal, Ørland og Åfjord
kommune.
MNIUA har siden 2015 vært etablert som et interkommunalt samarbeid, etter §27 i gammel
kommunelov. Samarbeidet hadde navnet IUA Sør-Trøndelag frem til 4. januar 2022, da ble
navnet endret til Midt-Norge IUA, i forbindelse med at Forskrift om kommunal beredskap
mot akutt forurensning trådte i kraft.
Som §27-samarbeid har Trondheim kommune vært utpekt som administrativ kommune. Dermed er det
Trondheim kommune som blant annet administrerer økonomien, har juridisk ansvar og arkivansvar for
samarbeidet. Trondheim kommune kjøper de administrative tjenestene fra Trøndelag brann- og
redningstjeneste (TBRT) i form av en rådgiverstilling i 100 %.

Grunnet ny kommunelov må MNIUA endre organisering, da §27 interkommunale samarbeid,
ikke ble videreført i ny kommunelov Frist for å endre organisering er innen fire år fra det
konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret ved oppstart av valgperioden
2019–2023.
Behandling av saken i perioden 2020-2022
I perioden 2020-2022 har omorganiseringsprosessen vært gjennom følgende milepæler:
2020 IUAs årsmøte 2020: orientering om kommende prosess.
Utredning om de forskjellige alternativene (bl.a. oppgavefellesskap,
vertskommune, IKS) og behandling i MNIUA beredskapsstyre
2021 IUA årsmøte 2021: Vedtak om å omdanne IUA til kommunalt
oppgavefellesskap.
Vedtak: Årsmøtet 2021 vedtar å organisere IUA Sør-Trøndelag etter
kommunelovens kapittel 19. kommunalt oppgavefellesskap. Årsmøtet ber
beredskapsstyret utarbeide utkast til vedtekter og samarbeidsavtale som
legges frem for årsmøtet i 2022. Ny organisering trer i kraft 1. januar 2023.
Utarbeidelse av ny samarbeidsavtale behandlet i MNIUA beredskapsstyre
2022 IUA årsmøte 2022: Vedtak om ny samarbeidsavtale
Vedtak:
Årsmøtet vedtar ny samarbeidsavtale for kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning
Midt-Norge og tilhørende saksframlegg til kommunestyrene. Samarbeidsavtale og
saksframlegg oversendes til deltakerkommunene for kommunestyrevedtak.
Ny eierandel vil fordeles etter innbyggertall, se tabell neste side:

Miljøfaglig vurdering
Denne saken har isolert sett ingen konsekvenser for klima og det ytre miljø.
Landbruksfaglig vurdering

Folkehelsevurdering
Denne saken har isolert sett ingen konsekvenser for arbeidsmiljøet. Akuttforurensning kan enkelte
tilfeller ha betydelig konsekvens for folkehelse – eksempelvis ved giftutslipp, tankvelt e.l.
Vurdering
Økonomiske konsekvenser for kommunen
Representantskapet i MNIUA vedtar hvert år budsjett som fordeles etter eierandel.
Etter at ny samarbeidsavtale er vedtatt vil eierandelen justeres hvert 4. år.
Det forventes at eierbidrag per innbygger vil opprettholdes omtrent på dagens nivå etter
1.1.2023, og at det ikke medfører vesentlige endringer i eierbidraget fra kommunene til
MNIUA.
Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å vedta samarbeidsavtale og utpeke ordfører og
varaordfører som hhv. en representant og vara til representantskapet i MNIUA, og at vedtaket gjøres
gjeldende fra 1.1.2023.
Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å vedta tilrådningen som framlagt uten endringer,
da likelydende vedtak fra alle 24 deltakerkommunene er nødvendig for at samarbeidsavtalen
skal være gyldig.
Kommunedirektørens tilråding
1.

Kommunestyret vedtar ny samarbeidsavtale for Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt
forurensning Midt-Norge, jf. kommuneloven §19, med virkning fra 1.1.2023, slik det fremstår av
saken og dets vedlegg 1.

2.

Kommunestyret i Oppdal utpeker ordfører og varaordfører som hhv. representant og vara til
representantskapet i kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning Midt-Norge.

