Ordfører/rådmann i Nes
Eidsvoll
Hurdal
Nannestad
Gjerdrum
Ullensaker
Fylkesordfører/f.rådmann i Akershus
REFERAT
FRA
STYREMØTE I ØRU DEN 14. DESEMBER 2007 PÅ TUNET, SØR-GARDERMOEN
Til stede:
Nes:
Eidsvoll:
Teslo/Lorentzen
Hurdal:
Bålsrud
Nannestad: Arntzen/Hoseth
Gjerdrum: Bakke von Clemm/Christensen
Ullensaker: Espelund/Bruknapp
Akershus f. komm: Solli/Hansen
ØRU-adm: Hoelsæter
Sak nr. 63/07 REFERAT FRA SISTE STYREMØTE – 9.11.07
Vedtak:
Referatet godkjennes.
Sak nr. 64/07 ETABLERERVEILEDNING I AKERSHUS. FORBEREDELSE AV NY
ANBUDSRUNDE.
Orientering v/seniorrådgiver Gudbrand Teigen, Innovasjon Norge
Presentasjonen vedlegges referatet.
Vedtak:
1. ØRU-styret er positive til utvidet lokal medvirkning i etablererveiledningen.
2. Faglig nettverk av næringsansvarlige i kommunene bes om å utarbeide felles forslag
til hvordan kommunene kan medvirke i etablererveiledningen og hvordan spesialtilbud
kan tilrettelegges lokalt og regionalt.
3. Rådmennene bes sikre at faglig nettverk for næringsansvarlige er operativt.
Sak nr. 65/07 VALG AV LEDER I STYRET FOR ROMERIKE KRISESENTER
Vedtak:
Som styreleder velges Hanne Bakke von Clemm, ordfører i Gjerdrum
Sak nr. 66/07 UTTALELSE TIL SAMORDNET AREAL- TRANSPORTSTRATEGI
FOR OSLOREGIONEN
Vedtak:
Det avgis følgende uttalelse:
1. Styret i ØRU slutter seg i hovedsak til de prinsipper og strategier som ligger til grunn
”Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen”.
2. Øvre Romerike er som følge av Gardermoen som hovedflyplass den delregion på
Østlandet og i landet som vokser raskest. Selv om regionen har fått betydelige
samferdselsinvesteringer knyttet til det nasjonale stamvegnettet og Gardermobanen,
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skaper veksten betydelige utfordringer for transportsystemet, særlig i Jessheimområdet, som regionsenter
3. Jessheim/Gardermoen-området er i planen vurdert som en såkalt kjerne i en flerkjernet
byutvikling. Det bør vurderes om ikke Dal/Råholt og Eidsvoll også bør gis status som
en kjerne.
4. ØRU vil medvirke til at de lokale kjerner på Øvre Romerike utvikles slik at
kollektivtrafikken kan styrkes og utbygges. Dette gjelder både internt i regionen og for
reiser inn mot sentrum, dvs Oslo.
5. ØRU mener satsingen på kollektivtilbudet, også i tverrgående forbindelser, må
tillegges sterkere vekt i planen. Særlig må det satses på utbygging av togtilbudet i
regionen, - med f.eks matebuss-system. Som en konkret oppfølging fra ØRU, vil det
bli tatt skritt for å revidere samferdselsstrategi for Øvre Romerike med større fokus på
 Kollektivknutepunkter
 Utvikling i andre lokalsentra
 Innfarts-/pendlerparkering

Sak nr. 67/07 DRØFTING AV PROSJEKTRAPPORT FRA OSLOREGIONEN OM
DEN ”GRENSELØSE” REGIONEN – FRITT KOMMUNALT
TJENESTEVALG
Vedtak:
1. ØRU ønsker å etablere seg som en ”grenseløs region” og styret gir sin prinsipielle
tilslutning til en prøveordning (pilotprosjekt) om fritt kommunalt tjenestevalg innenfor
ØRU-kommunene for nærmere definerte tjenesteområder.
2. Det søkes om prosjektmidler fra Osloregionen til en utredning om dette. Søknaden
behandles i rådmannsgruppa.
Sak nr. 68/07 MØTEPLAN FOR 2008
Vedtak:
Følgende møteplan legges til grunn:
Møteplan ØRU 2008
Møter/aktiviteter

Jan

ØRU-styret

Feb

Mars

April

Mai

01.feb 07.mar 11.apr 09.mai

Juni

Aug

Sept

13.jun 29.aug 26.sep

Okt

Nov

Des

07.nov

12.des

Arbeidsutvalget - AU

18.jan 22.feb 28.mar 25.apr 30.mai

15.aug 12.sep 24.okt 28.nov

Rådmannsmøte

18.jan 22.feb 28.mar 25.apr 30.mai

15.aug 12.sep 24.okt 28.nov

Konferanser
Årskonferanse - ØRU

18.apr

Høstkonferanse - ØRU ??
Fellesmøter for ØRU/SNR ?
Studiebesøk
ØRU-styret

7.-8.2

12-13.6

Styremøter - kl. 0900 - ca1230
Rådmannsmøterkl. 09.00 - ca 12.30
AU-(Arb.utvalg)

kl. 13-15
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Sak nr. 69/07 FRATREDEN I STILLINGEN SOM DIREKTØR I ØRU I 2008.
FORBEREDENDE ARBEID VEDR UTLYSING MV.
ØRU-direktøren meddelte at han pr. 30. august 2008 ønsker å fratre sin stilling og ”gå over i
pensjonistenes rekker”.
I den forbindelse er det viktig at det allerede nå settes i gang arbeid med utlysing og ny
tilsetting i stillingen.
Vedtak:
Rådmannsgruppa bes forberede utlysing og tilsettingsprosess for ny ØRU-direktør
Sak nr. 62/07 ORIENTERINGER/ANDRE AKTUELLE SAKER.
 Valg av representanter til Barnevernvaktas kontaktutvalg.
Følgende velges for en periode på 2 år:
o Arild Kjempekjenn, (politiker), Nannestad
o Komm.dir Hanne Espeseth, Ullensaker kommune
 Markering av 10-års jubileum for ØRU våren 2008.
Det var enighet om å markere at ØRU-samarbeidet har pågått i 10, og det kom fram
flere innspill til måter å gjøre dette på.
 Saker av felles interesse bør i større grad utveksles mellom kommunene.
Orienteringer bør også gis i styremøtene.
 Utvalget til å vurdere Stensby’s videre framtid.
Så snart alle kommunene har oppnevnt sine representanter, innkalles utvalget til sitt
første møte. ØRU forestår innkallingen.

Møtet hevet.

Neste styremøte er berammet til fredag 1. februar 2008
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VEDLEGG

Etablererveiledning i Akershus
Et samarbeid mellom
Akershus Fylkeskommune,
Fylkesmannen i Oslo og Akershus,
og
Innovasjon Norge

Hvorfor anbudskonkurranse?
Drift av etablererveiledningen i Akershus med tilhørende
tjenesteleveranser ønskes lagt til ekstern leverandør.
• Oppdragsgiver er et offentligrettslig organ og oppdraget
overstiger EØS/WTO-terskelverdiene for prioriterte vareog tjenestekontrakter (jf. Nærings- og
Handelsdepartementets Forskrift om offentlige
anskaffelser av 15.6.2001).
• Anbudskonkurransen kunngjøres i Doffin og Norsk
Lysningsblad for å sikre derfor fri konkurranse.
• Anbudskonkurransen har form av konkurranse med
forhandling etter forutgående kunngjøring (forskriftens §
4-2.c og § 6-2) og utlyses i EU-/EØS-området.
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Status for prosessen
• Prosessen med å forme nytt
konkurransegrunnlag for utlysing pågår.
• Økt lokal involvering tilstrebes og er
iverksatt, kommuner og regionråd bidrar
i prosessen.
• Anbudskonkurranse utlyses våren 2008
med sikte på oppstart fra sommeren
2008.

Føringer fra finansiørene
• Medvirkning fra etablert næringsliv ønskes
styrket.
• Styrket 1.linjebistand i kommunene og
samarbeid om profilering, bruk av kurslokaler,
kontorer m.m.
• Lokale kompetanse og FoU-miljøer ønskes
involvert.
• Mindre binding til fysiske sentere ønskes.
• Det skal være ÈN minstestandard for kvaliteten
på etablererveiledning i hele Akershus.
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Kommunenes funksjoner i
etablererveiledningen
• Profilering med info-materiell på alle servicetorg
og ved kommunale resepsjoner
• Besørge kunnskap og henvisningskompetanse
om etablererveiledning blant alle kommunale
resepsjoner og kontor med næringslivskunder
• Næringsutvikling i kommuners og regionråds
Internettmenyer med weblink til
etablererveiledningstilbud
• Lokaler for ambulerende individuell
veiledningstjeneste stilles til disposisjon
• Lokaler til etablererkurs stilles til disposisjon

Lokalt næringslivs oppgaver i lokal
etablererveiledning
• Mentoring
• Partneriater – ”speed-dating” og
møtearenaer for bedrifter og etablerere
• Investorer
• Business Angels
• Nettverkskreditt
• Kvinnenettverk
• Involvere Connect og tilsvarende tilbud
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Oppsummering av prosessen til nå
• Det vises vilje til økt engasjement i
kommunene og regionrådene.
• Noen næringsråd-foreninger og
kvinnenettverk viser interesse for å bidra i
lokal etablererveiledning.
• Utfordringen nå er å:
– Få regionrådene / kommunene til å ta et
helhetlig ansvar for å koordinere og
konkretisere lokale bidrag i samarbeid med
næringslivet, slik at etablerertjenesten
ytterligere forsterkes.
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