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Referat: ØRU styremøte 
19. juni 2009 kl 09.00 - 1300 
 
 
 
 
Dagsorden: 

 
Sak nr. 58/09     Godkjenning av saksliste 
Sak nr. 59/09  Referat fra siste styremøte – 15. mai 2009 
Sak nr. 60/09 Referat siste rådmannsmøte – 5. juni 2009 
Sak nr. 61/09 Informasjon fra DGI 
Sak nr. 62/09 Informasjon fra Akershus fylkeskommune 
Sak nr. 63/09 Orientering om Agro utvikling (Hvam prosjektet)  
Sak nr. 64/09 Politikernett jfr informasjon fra Eiker kommune 
Sak nr. 65/09 Prosess og arbeidsplan ØRU strategi 
Sak nr. 66/09 Organisering av det digitale samarbeidet   
Sak nr. 67/09     Interkommunalt samarbeid – budsjett og økonomi 
Sak nr. 68/09     ØRU årsmelding     
Sak nr. 69/09 ØRU regnskap 2008 
Sak nr. 70/09 Orienteringer/oppdateringer 

• Utvidelse av areal for Voksenopplæringen ØR 

• Kemner utredningen 

• Møte med SNR 17. september 
• Samferdselsstrategi 

• Rådsmøtet i Osloregionen 
• ØRN 

• Osloregionen og Kongsvinger kommune 

• OSL og samarbeidsorganer 
Sak nr. 71/09 Eventuelt 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sted: Raumergården, Ask i Gjerdrum  
 
Tilstede:  
Nes:                  Blekkerud/Seland 
Eidsvoll:           Teslo/Hovde 
Hurdal:             Bålsrud/Nærem 
Nannestad:       Haugerud/Bråthen  
Gjerdrum:         Bakke Von Clemm/Christensen  
Ullensaker:       Espelund/Bruknapp 
Akershus Fk.                     /Hanssen  
 
ØRU : Adriansen/Hoel  
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Sak nr. 58/09 Godkjenning av saksliste 
 
 
 

Vedtak: 
Saksliste godkjent 

 

Sak nr. 59/09 Referat fra siste styremøte – 15.mai 2009 
 
Behandling: 
Det vises til referat fra styremøte 15.05.2009 

 
 

Vedtak: 
Referat fra styremøte 15.05.2009 godkjent 
 

Sak nr. 60/09 Referat fra siste rådmannsmøte – 5. juni 2009 
 
Behandling: 
Det vises til referat fra rådmannsmøte 05.06.2009. I forhold til sak 057 om 
kemnerutredningen ble det bemerket saken er tatt til foreløpig orientering. Saken kommer til 
behandling i ØRU styret.  
 
 

Vedtak: 
Referat tatt til orientering. 

 
Sak nr 61/09 Informasjon fra DGI 
 
Behandling: 
Administrerende direktør Terje Tomter fra DGI gav orientering i fra selskapet med fokus på 
økonomi, status drift og prosjekter, samt ny kostnad/prismodell og bestillingssystem. 
 
Vedtak: 
Informasjonen tatt til orientering 
 

Sak nr 62/09 Informasjon fra Akerhus fylkeskommune 
 
Behandling: 
Ikke behandlet 
 
 
Vedtak: 
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Sak nr 63/09 Informasjon om Agro Utvikling 
 
Behandling:  
Prosjektleder Liv Marit Strupstad informerte om bakgrunn og status for Agro Utvikling etter 
1. års drift. Agro Utvikling har som mål at gjennom kurs, etterutdanning og rådgivning skal 
bønder og andre bli godt skolert slik at de kan etablere og utvikle egne foretak. Eiere av 
prosjektet er Akershus Bondelag, Forsøksringen Romerike, Hvam videregående skole, 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Vorma Økonomi og regnskap. ØRU har ytt tilskudd til 
prosjektet. Sak om Agro Utvikling legges fram for ØRU styret til høsten.  
 
Vedtak: 
Informasjonen tatt til orientering. 
 

Sak nr. 64/09 Politikernett 
 
Behandling: 
En gruppe fra blant annet Nes kommune har vært på studietur til Nedre Eiker kommune og 
fått demonstrert deres løsning for ”politikernett”. På nåværende stadium er det for 
kommunene kun aktuelt å etablere prøveordninger med utgangspunkt i de politiske sakene 
som ligger tilgjengelig på kommunens nettsider. Det er kun saker unntatt offentlighet som 
ikke er tilgjengelig på kommunenes nettsider. Målet i denne fasen for kommunene er å høste 
erfaring med ”politikernett” samt avklare politisk forankring for det videre arbeid. 
 
Vedtak: 
Informasjonen tatt til orientering 

 
Sak nr 65/09 Prosess og arbeidsplan ØRU strategi 
 
 
Behandling: 
Vedtaket i sak 40/09 samt innspillene på årskonferansen og påfølgende møte med 
formannskapene den 15. mai vedrørende en felles IKT strategi har medført at den 
opprinnelige foreslåtte tidsplan og prosess ikke lenger er relevant. På denne bakgrunn legges 
det en justert modell for ØRU strategiarbeid. Et vesentlig moment for arbeidet med utforming 
av kommende ØRU strategi er å få med formannskapene. De som blir valgt/utpekt må være 
seg bevist på å jobbe opp mot eget formannskap. Det kom og innspill på at fylkeskommunene 
bør være med i arbeidet.  
 
På bakgrunn tidligere innspill og behandling av denne sak utarbeider ØRU direktør en sak 
med skisse til gjennomføring, organisering og milepæler til ØRU styret. Det legges opp til at 
saken deretter oversendes formannskapene.     
 
 
Vedtak: 
Det fremmes en sak til ØRU-styret over sommeren med forslag til størrelse på arbeidsgruppe 
og framdriftsplan.  
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Sak nr. 66/09 Organisering av det digitale samarbeidet 
 
Behandling: 
Det vises til utsendt saksframlegg.  
 
Basert på Devoteam da Vinci’s rapport, konferansen 15.mai samt diskusjoner i ØRU 
sammenheng er det i denne sak foreslått følgende fremdriftsplan: 
 

1. Det utarbeides et felles saksframlegg for politisk behandling i alle kommuner med 
anbefaling om at : 

• Kommunen fortsatt vil delta i det digitale samarbeidet. 

• Kommunene i felleskap og enkeltvis utarbeider en IKT-strategi.  

• Det skal arbeides videre med å forbedre kommunenes bestillerrolle både som 
enkeltkommune og i fellesskap 

• Det skal arbeides videre med å forbedre DGIs leverandørrolle i samsvar med 
Devoteams daVinci’s anbefalinger 

 

 
2. Det nedsettes en arbeidsgruppe i samsvar med foreslått modell for ØRU strategiarbeid 

med oppgave å utarbeide en felles ØRU IKT strategi. Endelig utkast til IKT strategi 
bør være fremmet styringsgruppen senest primo april 2010 slik at den kan presenteres 
på ØRUs årskonferanse ultimo april 2010.  

 

 
3. Det iverksettes nødvendige vurderinger og tiltak for å forbedre kommunenes 

bestillerrolle både som enkeltkommune og i felleskap herunder også organiseringen av 
bestillerfunksjonen/kunderollen. 

 
ØRU styret legger til grunn for det videre arbeidet at både folkevalgt og administrasjonen må 
involveres i arbeide med utforming av kommende IKT strategi. En ser videre behov for 
opplæring av folkevalgte – ref modellen som Telemark/Kongsbergregionen med støtte av KS 
har utviklet. Det bør videre vurderes alternative modeller for gjennomføring, f.eks 
kommunevis eller felles, av opplæring og organisering av arbeidet utvikling av IKT strategi  
 
 
Vedtak: 
Det fremmes en sak til ØRU-styret over sommeren med forslag til saksfremlegg i samsvar 
med pkt 1 samt forslag til størrelse på arbeidsgruppe og framdriftsplan for utarbeidelse av 
IKT-strategi.  
 
 

Sak nr. 67/09 Interkommunalt samarbeid – budsjett og økonomi 
 
Behandling: 
Tjenester og ytelser som utøves gjennom selskaper/organer eid av kommunene er underlagt 
andre styringsformer en styring av kommunene. Det er behov for å diskutere hvordan 
styringen av interkommunal tjenesteyting skal utøves for å sikre likverdige rammebetingelser 
for all kommunal tjenesteyting.   
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ØRU styret konkluderte med at lages et skriv hvor  IKS`er ,§ 27 og §28 ”selskaper” utfordres 
på hva som konkret gjøres i forhold til effektivisering. I skrivet bør det vises til kommunenes 
rammebetingelser og krav til effektivisering. 
 
 

Vedtak: 
ØRU utarbeider til neste styremøte forslag til skriv som skal oversendes selskaper/organer eid 
av kommunene definert til IKS`er, § 27 og §28 . 
 
 

Sak nr. 68/09 ØRU - årsmelding 
 
Behandling: 
Styret har tidligere behandlet verbaldelen av ØRU årsmelding og tatt den til orientering. Den 
fullstendige årsmelding og regnskapsoversikt ble sluttbehandlet.  
 
Vedtak: 
ØRU årsmelding og regnskapsoversikt for 2008 godkjent. 
 
 

Sak nr. 69/09 ØRU regnskap 
 
Behandling: 

Regnskapet som ble behandlet gjelder samlet for ØRU ”konsern” herunder prosjekt Digitale 
Gardermoenregionen og Interkommunalt innkjøpssamarbeid Øvre Romerike. Ved behandling 
av saken forelå det ikke undertegnet revisjonsrapporten. Det vises for øvrig til saksframlegget 
som ligger til grunn for behandling av regnskapet. 
 
Vedtak: 
En del av årsoverskuddet for 2008 for ØRU ”konsern”, kr 10,- pr innbygger, overføres til 
eierkommunene. Resterende del tas inn i ØRUs budsjetter til styrking av egen- og 
arbeidskapitalen.  
 
 

Sak nr. 70/09 Orienteringer/oppdateringer 
 
Behandling: 
Styret ble oppdatert på følgende saker: 

• Utvidelse av areal for Voksenopplæringen ØR, jfr vedlegg. 
Konklusjon: Tas til etterretning.  
 

• Kemnerutredning.  
Konklusjon: Sak oversendes fra rådmennene til neste ØRU styremøte. 
 

• Møte med SNR 17. september 2009. 
Konklusjon: Møter starter med omvisning på OSL. Temaer til behandling i møte er 
revisjon, redning og brann samt orientering fra SNR om mulig svømmeanlegg på 
nedre Romerike. Tidsramme 12 -15. 
 

• Samferdselsstrategi.  
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Ikke behandlet 
 

• ØRN  
Konklusjon: ØRN planlegges avviklet i løpet av året. ØRN vil ha et antatt overskudd 
på 5 til 6 mill kr ved avvikling. ØRN bes skissere for eierkommunene alternative 
muligheter for fordeling/disponering av overskuddet.  
 

• Osloregionen  
Konklusjon: Kongsvinger kommune og Glomdalsregionen har informert om at man 
ønsker å bli en del av Oslo regionen. Det er vedtatt en økning i tilskuddet med  0,5 kr 
pr innbygger for medlemmene av Osloregionene. 
 

• Samarbeidsorgan OSL, Akershus Fylkeskommune og ØRU 
Konklusjon: Et samarbeidsforum bestående av OSL, AFK og ØRU  vil bli etablert. 
Forumet vil ha fokus på næringsutvikling, samferdsel, arealplanlegging og 
flyplassdrift i et større perspektiv. Det ble påpekt at forumet ikke erstatter  
vertskommunene som arealmyndighet for flyplassen. 

 

 

Sak nr. 71/09 Eventuelt 
Behandling: 

• Revisjonen og sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene. 
Konklusjon: Sekretariatsfunksjon tas opp til behandling i forbindelse med helhetlig 
vurdering av framtidig struktur for revisjonen ØRU melder tilbake til ØRRD at 
henvendelse om sekretariatsfunksjon tas opp til behandlingig i forbindelse med en 
helhetlig vurdering av framtidig struktur for revisjon. 
 

• Styreleder for ØRAS ønsker møte med ØRU styret blant annet om ØRAS framtid 
Konklusjon: Det legges opp til et felles møte med ØRAS og AROA om 
avfallshåndtering. 

 
 

• Det ble reist spørsmål om organisering av overformynderiet i kommunene og mulig 
samarbeid om dette. 
Konklusjon: ØRU bes utarbeide sak om ”overformynder funksjonen” med alternative 
modeller for framtidig organisering. 

 


