Ordfører/rådmann i Nes
Eidsvoll
Hurdal
Nannestad
Gjerdrum
Ullensaker
Fylkesordfører/f.rådmann i Akershus
REFERAT
FRA
STYREMØTE I ØRU DEN 12 SEPT. 2008
Til stede:
Nes:
Blekkerud/Adriansen
Eidsvoll:
Teslo/Lorentzen
Hurdal:
Bålsrud/Buraas
Nannestad: Arntzen/Bråthen
Gjerdrum: Bakke von Clemm/Christensen
Ullensaker: Espelund/Bruknapp
Akershus Fk.: Hanssen
Sak nr. 42.08 Oppsummering etter orientering om samarbeidsrelasjoner
mellom region og flyplass
Konklusjon:
Det bør tas initiativ til et tettere samarbeid mellom ØRU, regionale organer
og Oslo Lufthavn – jfr også konklusjon under neste sak – 43/08.

Sak nr. 43/08 Videre oppfølging av vedtak i fylkesdelplan om Gardermoen 2040
om regionalt kontaktorgan og vedtak om etablering av
kontrollorgan for flystøy
Det vises til saksframstilling og vedtak fattet i forbindelse med fylkestingets behandling av
fylkesdelplan om ”Gardermoen 2040”.
Vedtak:
Rådmannsgruppa bes om å legge fram et notat/saksframstilling som danner grunnlag for videre
oppfølging.

Sak nr. 44/08 Henvendelse fra "Tverrfaglig samarbeidsnettverk mot familievold
på Romerike" – sendt ordførere og rådmenn ved brev datert
22.4.08
Det vises til saksframstilling.
Vedtak:
Representant(er) fra samarbeidsnettverket inviteres til å orientere i neste styremøte den 17. oktober
08

Sak nr. 45/08 Oppfølging av tidligere henvendelse fra Humanetisk Forbund om
livssynsnøytrale lokaler - evt tomt
Det vises til saksframstilling.
Vedtak:
Det sendes brev til Humanetisk forbund fra ØRU på vegne av ØRU-kommunene, hvor det framgår
• at behovet for livssynsnøytrale lokaler er til stede
• at kommunene ikke har økonomiske muligheter til å prioritere etablering/bygging av et sentralt
seremonirom i regionen
• at bistanden heller kan bestå i å tilrettelegge for - og utnytte bruk av eksisterende lokaliteter i
den enkelte kommune
• at kommunene vil bistå i en kartlegging av aktuelle eksisterende lokaliteter
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•

at det på bakgrunn av foranstående ikke anses hensiktsmessig å opprette et felles kommunalt
arbeidsutvalg

Sak nr. 46/08 Drøfting av ny strategiplanprosess i 2009 - Ny strategiplan for
ØRU-samarbeidet for 2010 og videre framover
Vedtak:
Det gjennomføres en planprosess, som
• vektlegger at dette er en revisjon av gjeldende plan
• involverer kommunene og forankres best mulig i kommunale politiske organer
• resulterer i et planforslag tidlig høsten 2009
På neste styremøte framlegges skisse til planprosess.

Sak nr. 47/08 Info om prosessen vedr søknad om midler til bredbåndsdekning i
Akershus
Det ble orientert om
• at staten har avsatt 35 mill kr til bedre bredbåndsdekning i Oslo, Akershus og Vestfold – som
ikke ble tildelt midler ved forrige fordeling i 2007
• det legges opp til at Akershus fylkeskommune (AFK) koordinerer søknaden på vegne av
Akershuskommunene
• det bes om intensjonserklæring om at det stilles lokale/kommunale midler til disposisjon for
delvis dekning av kostnadene
• at søknadsfristen er 10.10.08
ØRU-styret konkluderte med følgende:
• Det søkes samlet for ØRU-kommunene – som sist - i regi av Akershus fylkeskommune
• Søknaden baseres på det foreliggende grunnlag i AFK som beskriver manglende
bredbåndsdekning i den enkelte kommune
• Kommunene er innstilt på å bidra til finansiering av den lokale andelen av kostnadene
•

Sak nr. 48/08 Innspill fra Harald Espelund - henv fra drosjenæringen vedr
bomavgifter på E6
Det vises til saksframstilling.
Konklusjon:
• Saken ble drøftet i styret. Det ble påpekt at dette anses å være en generell og nasjonal
problemstilling som bør tas opp av drosjenæringens organer overfor staten – evt
bompengeselskapene.
• Representant fra Øvre Romerike Taxi inviteres til neste styremøte den 17.10 for å orientere
om og drøfte utfordringer i drosjenæringen i vår region.

Sak nr. 49/08 Andre aktuelle saker
• Nes kommunes sykehustilhørighet.
Med utgangspunkt i pågående arbeid med ”Hovedstadsprosessen” – om sykehustilhørighet,
vedtok ØRU-styret følgende uttalelse som støtte til Nes kommunes holdning i saken:

ØRU ønsker at Nes kommunes skal ha samme sykehustilhørighet som de øvrige
samarbeidskommunene på Øvre Romerike. Når et av målene for Hovedstadsprosessen
er god samhandling som gir helhetlige og koordinerte pasientforløp og
sammenhengende behandlingskjeder, er det viktig at kommunene i samme region står
sammen som en sterk og handlekraftig aktør i utvikling av gode
samhandlingsprosjekter mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Dersom Nes gis annen lokalsykehustilhørighet, vil dette svekke regionens mulighet for
å være en samlet aktør i samhandlingsspørsmål, og vanskeliggjøre ØRU-kommunenes
pilotprosjekt om etablering av en grenseløs region for tjenester overfor innbyggerne.
Neste styremøte er berammet til fredag 17. oktober 2008
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