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Ordfører/rådmann i Nes                                                                 
         Eidsvoll 
         Hurdal 
         Nannestad 
         Gjerdrum 
         Ullensaker 
 
REFERAT 
FRA 
STYREMØTE I ØRU DEN 17. NOV.  2006 PÅ TUNET, SØR-GARDERMOEN 
Til stede:  
Nes:              Adriansen 
Eidsvoll:       Sandahl 
Hurdal:          Larsen Glosli 
Nannestad:    Bang/Pedersen Hoseth 
Gjerdrum:     Kogstad/Ekkjestøl 
Ullensaker:   Espelund/Bruknapp 
ØRU-adm:    Hoelsæter 
 
 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
 
SAK NR. 41/06 REFERAT FRA SISTE STYREMØTE  - 17.10.06 
Vedtak: 

Referatet godkjennes. 
 
SAK NR. 42/06 STRATEGI FOR KOMMUNESAMARBEIDET PÅ ØVRE  
                          ROMERIKE  (ØRU) 2007-2010) 
 
Vedtak: 

1. Etter styrets behandling foretas en del endringer som innarbeides i strategidokumentet. 
2. Strategiplanen sendes til kommunal behandling med frist 20.2.2007. 

 
SAK NR. 43/06 FYLKESDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER I  
                          AKERSHUS 2007-2018. ORIENTERING/PRESENTASJON 
 
Lars Bettum, Akershus fylkeskommune orienterte om innholdet i planen. 
 
Vedtak: 

1. Presentasjonen tas til orientering 
2. Kommunene uttaler seg separat, - og utveksler saksforelegg 
3. ØRU-styret tar sikte på å avgi felles uttalelse til planens innhold om 

saksbehandlingsrutiner og forvaltningsoppgaver 
4. Uttalelsene bør avgis i løpet av jan/feb 07. 
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SAK NR. 44/06 FRAMTIDIG STYRINGSSTRUKTUR I KOMMUNENES  
                          SENTRALFORBUND (KS) 
 
Saken ble drøftet og tatt til orientering. 
 
SAK NR. 45/06 REGLEMENT FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER –  
                          ENDRINGER 
Daglig leder  for innkjøpstjenesten – Tor Kjærstad – orienterte om innkjøpstjenesten. 
 
Vedtak: 

1. Følgende endringer/tillegg innarbeides i reglementet: 
 

Punkt 1 og 3: 
Reglementet gjelder også for alle de interkommunale selskaper som etter 
eierkommunenes definisjon er egenregivirksomhet for de deltakende kommuner. 

Punkt 8 – nytt kulepunkt 5: 
For anskaffelser av varer og tjenester under kr. 200.000.-  - se veiledning og maler på 

            www.oru.no/innkjop 
Punkt 12 – nytt avsnitt om: 

Universell utforming 
Ved anskaffelser skal det tas hensyn til livssykluskostnader og miljømessige 
konsekvenser under planleggingen av hver enkelt anskaffelse. Plikten til å ta hensyn til 
livssykluskostnader og vurdere miljømessige konsekvenser i denne sammenheng, 
gjelder først og fremst beslutningen om hvilken løsning eller hvilket type produkt 
leverandører skal konkurrere om å levere. 

 
I begrepet "universell utforming" ligger det en ambisjon om at alle produkter, 
tjenester, bygninger og omgivelser skal planlegges slik at de kan brukes på like vilkår 
av så mange som overhodet mulig. Dette fordi fysisk tilgengelighet ofte legger 
grunnlaget for sosial tilgjengelighet og deltagelse i samfunnet. Mange opplever å bli 
funksjonshemmet på grunn av de løsninger som velges. 

Punkt 13 (de tre første ledd fjernes og erstattes med): 
IIØR inngår og signerer rammeavtaler på vegne av de deltakende kommuner. 
Anskaffende kommune signerer selv avrop og kontrakter hvor IIØR har ytt prosessuell 
bistand. 

 
     2. Forslaget til revidert innkjøpsreglement – med innarbeidede endringer – sendes  
         kommunene til behandling.         
 
 
SAK NR. 46/06 EVALUERING AV IKT-DRIFTSSAMARBEIDET I ØRU- 
                          KOMMUNENE. 
 
Vedtak: 

1. Det bes om at revisjonene gjennomfører evalueringen som en del av 
forvaltningsrevisjonsprogrammet i 2007  

2. Tilbudet fra de to distriktsrevisjonene datert 13.11.06 aksepteres for øvrig med de 
merknader/presiseringer som framgår av saksframlegget. 
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SAK NR. 47/06 MØTEPLAN FOR ØRU MV. FOR 2007. 
 
Vedtak: 

Forslaget til møteplan vedtas. 
 
SAK NR. 48/06 ANDRE AKTUELLE SAKER/ORIENTERINGER 
 

1. Styreleder orienterte fra ”Losbyseminaret” om bl.a. sykehotell på Ahus. 
 

Konklusjon: 

Det bes lagt fram sak til neste styremøte om hvordan ØRU og kommune på Øvre 
Romerike skal forholde seg. 

 
2. Styreleder refererte takkekort fra rådmann Pål E. Lorentzen og adm dir Nic Nilsen, 

OSL, for oppmerksomhet til fødselsdag. 
 
 
 
Neste styremøte er berammet til fredag 15. desember 2006 kl.1200. 
(NB. Merk tiden) 
 
 


