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Referat: ØRU styremøte  
6. mars 2009 kl 09.00 - 1300: 
 
Dagsorden: 
Sak nr. 15/09  Referat fra siste styremøte – 6. februar 08 
Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte – 27. februar 2009 
Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada 2015  
 Orientering ved Øistein Leren, generalsekretær Norges gymnastikk og turnforbund 

Sak nr. 18/09 Informasjon fra Akershus fylkeskommune om videregående 
opplæring. 
v/ Leder HU for utdanning og kompetanse Arne Rune Gjelsvik og Ass dir i Avdeling 
for opplæring og tjenester Hilde Kløvfjell 

Sak nr. 1909 Interkommunal voksenopplæring 
 v/Kommunaldirektør Hanne Espeseth 
Sak nr. 20/09 Revidering av ØRU strategi 
Sak nr. 21/09 Program for ØRU årskonferanse 
Sak nr. 22/09 Samarbeidsorganer med OSL 
Sak nr. 23/09 Møte med AFK HU for samferdsel og miljø 
Sak nr. 24/09 Oppdatering bredbåndutbygging (HØYKOM midler) 
Sak nr. 25/09 Sekretærordningen for kontrollutvalgene 
Sak nr. 26/09 Kontakt med SNR 

Sak nr. 27/09 Oppdateringer fra styremøte og møter i arbeids- og strategigrupper 
Oslo regionen 

Sak nr. 28/09 Oppdatering DG utredningen 
Sak nr. 29/09 Oppdatering Visit Romerike 
Sak nr. 30/09 Eventuelt 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sted:  Lokalene til: Voksenopplæring for Øvre Romerike, Skogveien 2, Jessheim  
 
Tilstede:  
Nes:                  Blekkerud/Seland 
Eidsvoll:           Teslo/Hanssveen 
Hurdal:             Bålsrud/Nærem 
Nannestad:       Haugerud/Bråthen- forfall  
Gjerdrum:         Bakke Von Clemm/Christensen  
Ullensaker:       Espelund/Bruknapp 
Akershus Fk.                /Hanssen  
 
ØRU : Adriansen/Hoel  
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Sak nr. 15/09 Referat fra siste styremøte – 06.02.2009 
 
Saksframlegg: 
Det vises til utsendt referat. Ingen merknader har innkommet  

 
Forslag til vedtak: 
Referat fra styremøte 06.02.2009 godkjennes. 
 
Vedtak: 
Referat fra styremøte 06.02.2009 godkjent. 
 

Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte – 27. februar 2009 
 
Saksframlegg: 
Det vises til vedlagt referat.  

 
Forslag til vedtak: 
Referatet tas til orientering. 
 
Vedtak: 
Referat tatt til orientering. 
 

Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada 2015 
 
Saksframlegg: 
World Gymnaestrada er et internasjonalt turnstevne som arrangeres hver 4. år. Antall 
deltakere ligger vanligvis mellom 20 – 30 000. Norges Gymnastikk og Turnforbund vil søke 
om å få arrangere stevnet på Romerike i 2015.  Generalsekretær Norges gymnastikk og 
turnforbund Øistein Leren vil orientere om planene.  
  
Forslag til vedtak: 
Tas til etterretning 
                   
Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 

Sak nr. 18/09 Informasjon fra Akershus fylkeskommune om 
videregående opplæring 
 
Saksframlegg: 
Leder HU for utdanning og kompetanse Arne Rune Gjelsvik og Ass dir i Avdeling for 
opplæring og tjenester Hilde Kløvfjell har blitt invitert til informere om videregående 
opplæring i Akershus med hovedvekt på Øvre Romerike, jfr sak 05/09. De har blitt oppfordret 
til å dekke  
bl a følgende områder: 
 

• Dagens situasjon og status  
• Profil på videregående utdanning på Øvre Romerike  

herunder:  
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o AFKs vurdering av behov for elevplasser på Øvre Romerike  
o AFKs vurdering av utdanningstilbud sett i forhold til behov og lokalt 

næringsliv/jobbmarked  
o AFKs vurdering av fordeling av utdanningstilbudet mellom de forskjellige 

videregående skoler på Øvre Romerike    

• Karriereplanlegging  
• Andre aktuelle saker  

 
Forslag til vedtak: 
 
Vedtak: 
Tatt til orientering 
 
 

Sak nr. 19/09 Interkommunal voksenopplæring 
 
Vedlegg:  

1. Sak voksenopplæring - REVISJON AV AVTALE OM INTERKOMMUNAL 
VOKSENOPPLÆRING – OPPRETTELSE AV GRUNNSKOLETILBUD. 
2. Revidert avtale - Voksenopplæring 
3. Opprinnelig avtale- Voksenopplæring (14. april 2004) 

 
 

Saksframlegg: 
Det vises til vedlegg angående revidert avtale for den interkommunale voksenopplæringen. 
Saken har vært drøftet i skolesjefsnettverket og i samarbeidsrådet for Voksenopplæringen.  
Framforhandlet avtale legges fram til behandling. 
Kommunaldirektør Hanne Espeseth i Ullensaker vil orientere nærmere om saken. 
 
Forslag til vedtak: 
ØRU-styret slutter seg til foreslåtte revisjon av avtalen om interkommunal voksenopplæring 
og anbefaler at kommunene fatter følgende vedtak: 

1) ……….. kommune vedtar revidert avtale om interkommunal voksenopplæring datert 
23.02. 2009 slik den går fram av vedlegget. 

2) Det opprettes et grunnskoletilbud slik det går fram av saksframlegget. 
3) ……….  kommune delegerer sin myndighet til å fatte enkeltvedtak om tildeling av 

inntil 300 timer til norskopplæring til Ullensaker kommune. Utover dette er det den 
enkelte kommune som fatter vedtak. Delegert vedtaksmyndighet for enkeltvedtak jfr. 
introduksjonsloven gjelder fra 01.08. 2009.  

 
 
 
Vedtak: 
ØRU-styret slutter seg til foreslåtte revisjon av avtalen om interkommunal voksenopplæring 
og anbefaler at kommunene fatter følgende vedtak: 

1) ……….. kommune vedtar revidert avtale om interkommunal voksenopplæring datert 
23.02. 2009 slik den går fram av vedlegget. 

2) Det opprettes et grunnskoletilbud slik det går fram av saksframlegget. 



 4 

3) ……….  kommune delegerer sin myndighet til å fatte enkeltvedtak om tildeling av 
inntil 300 timer til norskopplæring til Ullensaker kommune. Utover dette er det den 
enkelte kommune som fatter vedtak. Delegert vedtaksmyndighet for enkeltvedtak jfr. 
introduksjonsloven gjelder fra 01.08. 2009.  

4) Det henstilles til at Ullensaker kommune som arbeidsgiver vurderer om nåværende 
fasiliteter skal utvides.   

 
 
 
Sak nr. 20/09 Revidering av ØRU strategi 
 
Saksframlegg: 
Jfr sak 07/09 hvor følgende milepelsplan ble 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. 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. 

Forslaget ble tatt til etterretning, men det er behov for godkjenning av milepelsplanen. Det bør 
også diskuteres om et felles saksfremlegg før årskonferansen skal utarbeides eller om den 
enkelte kommune skal håndtere dette selv. 
 
Forslag til vedtak: 
Foreslåtte milepelsplan legges til grunn for det videre arbeid med ØRUs strategiplan. 
 
Vedtak: 
Foreslåtte milepelsplan legges til grunn for det videre arbeid med ØRUs strategiplan. 
 
 

Sak nr. 21/09 Program for ØRU årskonferanse 
 
Vedlegg: 
Utkast til program for ØRUs årskonferanse. 
 
Saksframlegg: 
Årskonferansen vil bli gjennomført som planlagt 23. – 24 april på Norlandia Hotel 
Programmet gjennomgås muntlig på møtet. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Utkastet til program legges til grunn for det videre arbeid med ØRUs årskonferanse. 
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Vedtak: 
Utkastet til program legges til grunn for det videre arbeid med ØRUs årskonferanse. 
Konferansen utvides med ei økt etter lunsj dag 2.  
 
 
Sak nr. 22/09 Samarbeidsorganer med OSL 
 
Saksframlegg: 
OSL har flagget at de ønsker å se på nye strukturer – ref møte som Espelund var på forrige 
mnd. Ønske om overordnet organ med undergrupper f.eks i forhold til miljø. På 
rådmannsmøtet ble det diskutert å sette ned en engere gruppe (4 manns utv) både fra adm og  
politisk nivå. Jan Terjer Hanssen mente imidlertid at det ligger en bestilling fra Fylkestinget 
om et slikt organ. Det ble også diskutert om man burde ha flere typer samarbeidsorgan basert 
på geografisk utsterkning f.eks: 

• Nannestad og Ullensaker – OSL 
• ØRU – OSL 
• Akershus fylkeskommune  - OSL 
 

Spørsmål om dato for et møte ved at Fylkeskommunene tar initiativ. Styret inviteres til å 
drøfte alternativer på møtet kommende fredag 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Vedtak: 
Akershus fylkeskommune, i sammen med ordfører i Ullensaker og Nannestad samt 
rådmannen i Gjerdrum, tar initiativ til møte med OSL 
 

Sak nr. 23/09 Møte med AFK HU for samferdsel og miljø 
 
Saksframlegg: 
AFK HU for samferdsel og miljø ønsker å gjennomføre en befaring på Øvre Romerike den 
28. april 2009. Det er et spørsmål hva bør en slik befaring dreie seg om?  På rådmannsmøte 
ble følgende diskutert: Hva med perspektiv veg/bane akse: Sverige/Varmlandsregionen - 
Kongsvinger Gardermoen - Bergen? Dette perspektivet tas ikke opp i nasjonal transportplan. 
Infrastruktur for veg/bane øst - vest kan være et aktuelt tema opp mot Akershus 
Fylkeskommune. Styret inviteres til å gi retningslinjer for det videre arbeid. 
 
 
Forslag til vedtak: 

 
Vedtak: 
Rådmennene fremmer konkrete problemstillinger per kommune og samordner disse.   
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Sak nr. 24/09  Oppdatering bredbåndutbygging (HØYKOM midler) 
 
Vedlegg: 
 Tilskudd til bredbånd i ØRU kommunene 
 
Saksframlegg: 
ØRU styret ble ved sak 56/08 gitt orientering om prosjekt ”bredbånd til alle i Akershus” av 
Per Magne Aadnøy - Akershus fylkeskommune. Akershus fylkeskommune har nå lyst ut 
anbud på utbygging av bredbånd der det i dag ikke er slikt tilbud til innbyggere og næringsliv.  
Tilbyderne må garantere 100 % dekning dersom alle som per i dag ikke har tilgang til 
bredbånd bestiller.  
 
Ordningen forutsetter en tredelt finansiering ved statlig midler (Høykom 40 %), kommunalt 
tilskudd (30%) og privat finansiering ved utbygger (30 %). Som vedlegg følger utkast til 
felles saksframlegg som grunnlag for behandling av sak i den enkelt kommune om – 
TILSKUDD TIL UTBYGGING AV BREDBÅNDSNETT   
 
Forslag til vedtak: 
Utarbeidet saksframlegg oversendes kommunene for videre behandling.  
 
Vedtak: 
Utarbeidet saksframlegg oversendes kommunene for videre behandling.  
 
 
 

Sak nr. 25/09 Sekretærordningen for kontrollutvalgene 
 
Vedlegg: 
Brev til Ordfører i Ullensaker kommune fra Ullensaker kontrollutvalg 
 
Saksframlegg: 
Anmodningen om å sette i gang et arbeid med å evaluere sekretærordningen for 
kontrollutvalgene i ØRRD kommunene reiser samtidig et spørsmål om det samtidig kunne 
være riktig å se på hele revisjonsstrukturen på Romerike. Er det riktig med tre 
revisjonsdistrikt? Bør Nes tilhøre Østre Revisjons distrikt eller ØRRD?  
Saken bør ses i sammenheng ned sak 26/09 
Styret inviteres til å gi retningslinjer for det videre arbeid. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Vedtak: 
Settes på dagsorden til kommende møte med SNR 
 

Sak nr. 26/09 Kontakt med SNR 
 
Saksframlegg: 
Det ligger ØRUs strategi å utvikle samarbeidet med SNR herunder å få til felles møter. Før 
det arbeides videre med dette er det ønskelig med noen føringer fra ØRU-styret. Ved siden av 
mer generelle, gjensidige status orienteringer kan følgende temaer diskuteres: 
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o Felles brann og redningsorg på Romerike 
o Felles revisjonsorganisasjon, jfr sak 25/09 
o Samferdselsstrategi Kongsvingerbanen – Stockholmskorridoren 

Tid for et eventuelt fellesmøte bør også diskuteres. 
Styret inviteres til å gi retningslinjer for det videre arbeid. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Vedtak: 
Følges opp ved møte med SNR høsten 09. 
 

Sak nr. 27/09 Oppdateringer fra styremøte og møter i arbeids- og 
strategigrupper Oslo regionen 

 
Saksframlegg: 
Leder av styret i ØRU og direktør informerer fra sine møter i samarbeidsalliansen for Oslo 
regionen. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 

Sak nr. 28/09 Oppdatering DG utredningen 
 
Vedlegg:  
Milepælsplan DG utredningen 
 
Saksframlegg: 
På ØRU årskonferanse april 08 ble sak om å starte arbeidet med og framskaffe 
beslutningsgrunnlag for framtidig organisering og drift av det digitale samarbeidet diskutert. 
Årskonferansen sluttet 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. 

• En avklaring av videre samarbeidsmodell må skje våren 2009. 
 
 
På ØRU styremøte 17. oktober sak 51/08 ble det orientert om rådmannsgruppas 
prosjektopplegg for utredning av framtidig organisering og drift av det digitale samarbeidet. 
 
Følgende aktivitetsplan er nå etablert fram til ØRU årskonferanse 23/24 april 2009: 

• 13. mars – orientering fra Devoteam daVinci til rådmennene (RM) og SBR 
• 15. mars – rapport foreligger fra Devoteam daVinci  
• 25. mars – worskhop ( økt 1:½ dag felles SBR/RM + økt2: ½ dag RM. Devoteam er 

med som sparingspartner og sekretær. 
• 27. mars – Devoteam daVinci gir ØRU styret orientering om utarbeidet rapport 
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• 2. april – RM innstiller på valg framtidig modell DG (kl 09-11) 
• 23-24 april – ØRU årskonferanse. Det gis orientering om rapport og rådmennenes 

innstilling på framtidig modell DG 
 
 
Forslag til vedtak: 
Tas til etterretning. 
 
Vedtak: 
Tatt til etterretning. 

 
 
Sak nr. 29/09 Oppdatering Visit Romerike 
 
Saksframlegg: 
På siste møte i ressursgruppen i Visit Romerike ble det diskutert om man skulle opprettholde 
Visit Romerike eller gjøre noe annet for å promotere reiselivs og hotell næringen på 
Romerike. Et alternativ som ble diskutert var at man kunne legge ned Visit Romerike melde 
seg inn i Visit Oslo. En av grunnene til diskusjonen var at man fikk for lite ut av Visit 
Romerike og at det egentlig var for lite penger til at man kunne få til noe substansielt. Det 
kom tydelig fram at men ønsket større bidrag fra kommunene/fylkeskommunen. Det er kalt 
inn til nytt møte i ressursgruppen den 17. mars samt et medlemsmøte 25. mars. Før 
ressursgruppe møte den 17. mars er det behov for avklaring om ØRU kommunenes fremtidige 
økonomiske bidrag til Visit Romerike. Gjennom ØRU har de ikke forpliktet seg til å gi 
økonomisk støtte til Visit Romerike lenger et 2009. 
Styret inviteres til å gi retningslinjer for hva som skal meddeles Visit Romerike i 
ressurgruppen og på medlemsmøtet. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Vedtak: 
ØRU kommunene er ikke innstilt på økt bidrag. Organisering gjennom Visit Oslo bør 
vurderes.  
 

Sak nr. 30/09 Eventuelt 
 


