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Ordfører/rådmann i Nes                                                                 
           Eidsvoll 
           Hurdal 
           Nannestad 
           Gjerdrum 
           Ullensaker 
Fylkesordfører/f.rådmann i Akershus 
 
REFERAT 
FRA 
STYREMØTE I ØRU DEN 7. MARS 2008 PÅ TUNET, SØR-GARDERMOEN. 
Til stede:  
Nes:              Blekkerud/Adriansen 
Eidsvoll:       Teslo/Lorentzen 
Hurdal:         Bålsrud/Buraas 
Nannestad:    Arntzen/Hoseth 
Gjerdrum:     Bakke von Clemm 
Ullensaker:   Espelund/Bruknapp 
Akershus f. komm: Hanne Mæland/Hansen 
ØRU-adm:    Hoelsæter 
 
 
Sak nr. 11/08 REFERAT FRA DE SISTE STYREMØTENE – 1.2.08 OG 8.2.08 
Vedtak: 
Referatene godkjennes. 
 
Sak nr. 12/08 NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2010-2019 
 
Presentasjon av vegvesenets planforslag v/Jon-Terje Bekken 

PP-presentasjonen kan hentes her: 
http://www.oru.no/akershus/ullensaker/oru.nsf/Attachments/8E66C3E9D5C49C1CC12574080030
19DD/$FILE/NTP-Vegvesen+ØRU+7.3.08.ppt 

 
Presentasjon av Jernbaneverkets planforslag v/Sverre Setvik 

PP-presentasjonen kan hentes her: 
akershus/ullensaker/oru.nsf/Attachments/2FB54D40523441CDC125740800300945/$FILE/NTP+J
ernbaneverket+ØRU+7.3.08.pptm 

 
Vedtak: 
ØRU-styret avgir uttalelse som sendes Akershus fylkeskommune innen behandlingen i AFK’s 
hovedutvalg for samferdsel og miljø den 8.4.08. 
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Sak nr. 13/08 FORSLAG TIL UTTALELSE OM VTA-BEDRIFTER. 
Vedtak: 
ØRU-styret avgir følgende uttalelse som sendes arbeids- og inkluderingsdepartementet: 
 
Til Arbeids- og inkluderingsministeren 
 
NEI TIL REDUSERT TILBUD I VEKSTBEDRIFTENE 
 
Ordførerne i de seks kommunene på Øvre Romerike (ØRU-kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, 
Ullensaker, Gjerdrum og Nes) ser med stor bekymring på regjeringens kutt i bevilgningene til VTA-
bedriftene. 
 
I en region med stor vekst og stadig nye utfordringer, må ikke tilbudet til våre svakeste reduseres.  
Vårt behov både for APS- (arbeidspraksis i skjermet virksomhet), AB- (arbeid med bistand), VTA- 
(varig tilrettelagt arbeid) -arbeidsplasser vil med stor sannsynlighet være økende.  
 
Vi har til sammen fire Attførings- og Vekstbedrifter i våre kommuner som gir tilbud til våre ”svakeste” 
innbyggere.  Dette er arbeidstakere som har begrensninger på enkelte områder, men som samtidig 
også har spesielle fortrinn.   
Hos disse arbeidstakere er det en arbeidsglede og entusiasme som vi ellers ofte ikke ser maken til.  
Det er få som kjeder seg og slurver med rutinepreget arbeid, og dette resulterer i kvalitet på det som 
leveres.  Å bygge selvtillit er et mål for vekstbedriftene – derfor leveres produkter og tjenester som de 
kan være stolte av.   
I tillegg til verdiskapingen innebærer arbeidstilbudet en meningsfylt og normalisert tilværelse for 
mennesker som ellers lett kan bli pasifiserte og sosialt isolerte. 
 
Dette er i tråd med Regjeringens målsetting om et inkluderende arbeidsliv, der det skal være plass til 
alle i en meningsfylt arbeidshverdag.  
 
Til tross for dette har Regjeringen bestemt at Attførings- og Vekstbedriftene bare skal få kompensert 
for en kostnadsøkning på 1,1 prosent i 2008, selv om det i statsbudsjettet er beregnet en prisstigning 
på 4,2 prosent.  Disse nedskjæringene betyr at produktiviteten i bedriftene må økes med minst ti 
prosent.  Andre bedrifter kan oppnå dette med mekanisering, automatisering og out-sourcing.  Dette er 
helt uaktuelle virkemidler i vekstbedriftene, som skal lage varige arbeidsplasser for mennesker med 
store behov for hjelp og tilrettelegging.  Når de økonomiske forholdene blir endret, må også kravene til 
produktivitet hos arbeidstakerne endres.  Dette vil bety at vekstbedriftene bare kan tilby arbeid til 
mennesker som fungerer bedre enn de grupper som i dag har sin arbeidsplass i disse bedriftene.      
 
Disse endringene kan ikke være i tråd med Soria Moria-erklæringens kap.7 om ”Et arbeidsliv med 
plass for alle”, der det i strekpunkt 5 heter at regjeringen vil ”opprette flere tiltaksplasser for å integrere 
personer som ellers faller utenfor i det ordinære arbeidsliv, og ha gode finansieringsordninger for å 
opprette varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) og arbeidsplasser i Vekstbedriftene 
(attføringsbedrifter).” 
 
Vekstbedriftene ønsker å være gode tilbydere til NAV, og behov og etterspørsel etter disse bedriftenes 
tjenester vil fortsette også i framtida.  Vekstbedriftene trenger derfor økonomisk trygghet for å kunne 
oppfylle kravspesifikasjonene til NAV. 
 
Som ordførere med ansvar for Vekstbedrifter, ber vi om at Regjeringen legger forholdene til rette for at 
Vekstbedriftene kan opprettholde og heller utvide sine tilbud, snarere enn at Regjeringen bruker 
sparekniven på de svakeste.  
  
Med hilsen 

 
Leder av ØRU og ordfører i Eidsvoll                           nestleder av ØRU og ordfører i Nannestad  
 
Ordfører i Hurdal                                               Ordfører i Ullensaker 
 
Ordfører i Gjerdrum                                   Ordfører i Nes 
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Sak nr. 14/08 FORSLAG OM INTERKOMMUNALT BYGGETILSYN. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes, og det bes om en ny gjennomgang av finanseiringen med utgangspunkt i 
gebyrer. 
 
Sak nr. 15/08 INVITASJON TIL DELTAKELSE I STYRINGSGRUPPE FOR  
                       PROSJEKTET ”INNOVASJONS- OG KOMPETANSESENTER FOR  
                       LANDBRUKET I AKERSHUS”. 
 
Vedtak:  
ØRU ønsker å delta i prosjektet, og oppnevner ordfører Anne-Ragni A. Arntzen, Nannestad, 
som representant i styringsgruppa. 
 
Sak nr. 16/08 VIDERE DRØFTING OM FRAMTIDIG ORGANISERING AV ØRU OG 
                       DGI 
Vedtak: 

1. Det forberedes presentasjon og saksframstilling som grunnlag for debatt på 
årskonferansen den 17.-18. april. 

2. ØRU-styret anbefaler at ØRU’s årskonferanse slutter seg til følgende videre prosess: 

• Kommunene gjennom ØRU søker ekstern bistand for å få utredet alternative 
modeller for det videre IKT-samarbeidet. 

• Anbefalte løsninger må sikre kommunene styring på bestiller- og 
utviklingsfunksjonen og en mest mulig kostnadseffektiv og stabil drift. 

      3.  En avklaring av videre samarbeidsmodell må skje våren 2009. 
 
Sak nr. 17/08 ANDRE AKTUELLE SAKER/ORIENTERINGER. 

• Henvendelse –dat. 21.2.08 fra Fagforbundet ”Øvre Romerike” om 
medbestemmelse. 

      Henvendelsen besvares, og det opplyses om at vi skal sette i gang prosess for å finne 
      løsninger som tilfredsstiller de formelle krav til representasjon i aktuelle  
      behandlingsprosesser.  

 

Møtet hevet. 

 

 

 

Neste styremøte er berammet til fredag 11. april 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


