Saksframstillinger
til ØRU-styret
6. februar 2009 kl 09.00 - 1400:
Dagsorden:
Sak nr. 01/09 Referat fra siste styremøte – 12. desember 08
Sak nr. 10/09 Hospice i Rælingen
Sak nr. 02/09 Voksnes rettigheter
Orientering ved Ole Johan Engstad, senterleder voksenopplæring Akershus FK

Sak nr. 03/09 Regionsreformen sett fra Akershus fylkeskommune
v/fylkesordfører Nils Aage Jegstad
Sak nr. 04/09 Etableringsveiledning
Sak nr. 05/09 Saker fra Akershus fylkeskommune
Sak nr. 06/09 Arbeids- og strategigrupper Oslo regionen
orienteringer

Sak nr. 07/09
Sak nr. 08/09
Sak nr. 09/09
Sak nr. 11/09
Sak nr. 12/09
Sak nr. 13/09
Sak nr. 14/09

Revidering av ØRU strategi
ØRU årskonferanse
Stensbyutredning – SITRAP
Kunnskapssenter Rånåsfoss
Tingvoll – museumssak
Østlandsforskning – deltakelse i interregprosjekt
Eventuelt – Revidering samferdselsstrategi ØRU (12.30)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tilstede:
Nes:
Eidsvoll:
Hurdal:
Nannestad:
Gjerdrum:
Ullensaker:
Akershus Fk.

Blekkerud/Seland
Teslo/Hanssveen
Bålsrud/Buraas (Bålsrud frem til kl 10.00)
Haugerud/Bråthen
Bakke Von Clemm/Christensen (Clemm frem til kl 12.00)
Espelund/Bruknapp
Jegstad /Hanssen (Jegstad frem til kl 12.00)

ØRU :

Adriansen/Hoel
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Sak nr. 01/09 Referat fra siste styremøte – 12.12.08
Det vises til utsendt referat. Ingen merknader innkommet

Vedtak:
Referat fra styremøte 12.12.08 godkjent.

Sak nr. 02/09 Voksnes rettigheter

Akershus fylkeskommune v/senterleder Ole Johan Engstad informerte om voksnes rettigheter
og muligheter til å få en fagutdanning.
Voksne som fyller 25 år i år, som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke fullført
videregående opplæring, har etter Opplæringslova § 4A-3 rett til gratis videregående
opplæring og realkompetansevurdering. Det er mange arbeidstakere rundt omkring i
kommunene som ikke har fagutdanning (Fagbrev), men som har veldig kort vei til å få dette.
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering.

Sak nr. 03/09 Regionsreformen sett fra Akershus fylkeskommune
Fylkesordfører Nils Aage Jegstad og Jan Terjer Hanssen informerte om reformen samt
konsekvenser av denne sett fra AFK.
Vedtak:
Informasjon ble tatt til orientering.

Sak nr. 04/09 Etableringsveiledning

Akershus fylkeskommune (AFK) har sendt ut to brev til kommunene samt gjennomført to
møter med regionrådene om omorganiseringen av etablerertjenesten i fylket. I korte trekk går
omorganiseringen ut på å desentralisere etablerertjenesten ved å knytte etablerertjenesten til
regionrådene. De samlede midler som hittil har vært brukt på tjenesten, ca 3,5 mill kr vil
forutsetningsvis bli fordelt etter folketallet i regionene. For ØRUs del vil dette utgjøre ca 5600 000,-. Omorganiseringen vil være en prøveordning i frem til utgangen av 2010 hvoretter
den skal evalueres. Tjenesten har til nå vært organisert på fylkesnivå ved at AFK har kjøpt
tjenesten av Innovasjon Norge.
Vedtak:
ØRU styret støtter fullt ut den foreslåtte omorganisering av etablerertjenesten.
ØRUs direktør bes formidle dette til AFK og samtidig be om rammer og forslag til avtale slik
at den nye ordning kan etableres så snart som mulig.

Sak nr. 05/09 Saker fra Akershus fylkeskommune

Det er tidligere av styret uttrykt ønske om å få til en utvidet kommunikasjon og samarbeid
med AFK innen aktuelle områder.
Det har vært vurdert å invitere fylkesdirektør for utdanning og politisk leder av Hovedutvalg
for utdanning og kompetanse til et styremøte, fortrinnsvis 6. mars for å orientere om
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•
•
•
•
•

Dagens situasjon og status
Profil på videregående utdanning på Øvre Romerike
Karriereplanlegging
Voksenopplæring på videregående nivå
Andre aktuelle saker

Vedtak:
Fylkesdirektør for utdanning og politisk leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse
inviteres til styremøte 6. mars.

Sak nr. 06/09 Arbeids- og strategigrupper Oslo regionen

Det ble avholdt samling/”kick off” for Osloregionens administrative grupper den 28.01.09.
Det ble gitt en muntlig orientering fra samlingen
Det var i tillegg behov for å diskutere i hvilke gruppe ØRU skal være representert om med
hvem. I Oslo regionen er det følgende arbeids- og strategigrupper.
•
•
•
•
•

Faggruppe:
Faggruppe:
Prosjektgruppe:
Prosjektgruppe:
Adm styringsgruppe:

Areal og transportplanlegging (ATP) Harald Hermansen (ULL)
Profilering - Svein Hoelsæter
Samarbeidsstrukturer og Osloregionens rolle
Felles FoU og næringspolitiske utfordringer
”Den grenseløse region” (ØRU representert v/T. Christensen)

Vedtak:
1. Følgende ble utpekt:
• Areal og transportplanlegging – Harald Hermansen (kommunal direktør ULL)
• Profilering – Svein Hoelsæter
• Den grenseløse region – Trine Christensen (rådmann GJE)
2. ØRU v/direktør følger opp bemanning av de 2 øvrige gruppene i samarbeid med
rådmennene og styret.

Sak nr. 07/09 Revidering av ØRU strategi

Gjeldende strategiplan gjelder for perioden 2007 -2010 og det er behov for en rullering av
denne. For å få til en bedre politisk forankring i kommunene ble det følgende milepelsplan
foreslått:
• Gjeldende plan diskuteres/behandles politisk i alle kommuner med mål å komme frem til
forslag til endring eventuelt nye innsatsområder og mål innen disse.
• Den enkelte kommunes forslag presenteres i plenum på Årskonferansen i Hurdalen.
Forslagene diskuteres og prioriteres deretter i tverr-kommunale arbeidsgrupper som igjen
presenteres i plenum.
• Det utarbeides et utkast til ny strategiplan som gjennomgås/diskuteres med de kommunale
ledere på strategikonferansen.
• Forslag til ny strategiplan behandles av ØRU-styret og sendes ut til kommunene for
endelig vedtak i kommunestyrene. Ved behov kan det legges inn en høringsrunde i
formannskapene.
Vedtak:
Saken tas til etterretning.
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Sak nr. 08/09 ØRU årskonferanse

Følgende skisse til programinnhold for årskonferansen ble forslått:
• Årskonferanse saker – årsmelding, regnskap
• Strategi for kommunesamarbeidet på Øver Romerike 2010 – 2014
Foredrag, gruppearbeid, plenumsdiskusjon
• DG utredning
Foredrag, plenumsdiskusjon
• ØRUs samferdselsstrategi
Foredrag
• Ekstern foredragsholder om aktuelt tema, helst statsråd, pol sekr, sentral politiker
Konferansestart kl 1400.
Vedtak:
Det jobbes videre med opprinnelig dato og program i samarbeid med ØRU styret.

Sak nr. 09/09 Stensbyutredning – status
Jon Sverre Bråthen oppdaterte på status.
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering.

Sak nr. 10/09 Hospice i Rælingen

I sak 07/08 har ØRU-styret sendt en uttalelse vedrørende økonomisk støtte til bygging av
hospice (Recedo Stiftelsen). ØRU kommunene har nå fått en ny henvendelse fra Rælingen
hvor det bes om ytterligere støtteerklæring til bygging av hospice. Saken tas opp til drøfting
og i lys av videre drift Stensby.
Runar Baalsrud oppdaterer på status.
Vedtak:
ØRU oversender brev på vegne av kommunene hvor det meddeles at kommunene på
nåværende tidspunkt ikke ønsker å gå inn med aktive støtte til Redeco stiftelsen om etablering
av et Hospice på Romerike.

Sak nr. 11/09 Kunnskapssenter Rånåsfoss

Kunnskapsbyen Lillestrøm har i samarbeid med representanter fra Akershus fylkeskommune,
SNR og Skedsmo kommune arbeidet ideen om å etablere et kunnskapssenter innenfor energi
og miljø for barn og unge og allmennheten.
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ØRU kommunene støtter prosjektet innenfor en kostnadsramme kr 40.000 inkludert medgått
arbeidstid. Det ble gitt en orientering om senteret i møte.
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering.

Sak nr. 12/09

Museum for fredsbevarende operasjoner

I tilknytning til Forsvarets Flysmaling på Gardermoen planlegger stiftelsen for
Militærhistorisk Forum Østlandet et nytt og annerledes museum. Fra
www.flysamlingen.museum.no siteres: ”Museet skal fortelle historien til de som deltok fra
Norge og til de som bor og bodde der våre FN soldater opererte.” Representanter for
stiftelsen v/Prøys og Tingvold gav en orientering om den planlagte utvidelsen av museet.
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering.

Sak nr. 13/09

Østlandsforskning – deltakelse i interregprosjekt

ØRU har mottatt en henvendelse fra Østlandsforskning om å delta som partner i et
INTERREG studieprosjekt :”Å gjøre regionale forskjeller til styrke”. Det å delta som partner
ville ikke innebære noen økonomiske bidrag, men avgrenses til å være synlig ved at man gikk
inn i prosjektets partner portefølje og at man er representert i referansegruppen. Søknadfrist
for prosjektet var 29. januar 2009. Saken ble diskutert på AU-møtet 26. januar.. AU møtet
vedtok å stille seg positiv til henvendelsen. Dette er meddelt prosjektleder. I ettertid har også
SNR stilt seg positiv til å være partner. (se vedlegg 4).
Vedtak:
ØRU sluttet seg til vedtak i AU møtet ved at en stiller seg positiv til henvendelsen. Saken ble
forøvrig tatt til orientering.

Sak nr. 14/09

Eventuelt – Revisjon samferdselsstrategi
for Øvre Romerike

Orientering ble gitt av Selberg Arkitektkontor As v/Timon Linderud som utfører oppdraget på
vegne av ØRU.
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering.
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