Referat: ØRU styremøte
28. august 2009 kl 09.00 – 12.00

Dagsorden:
Sak nr. 72/09
Sak nr. 73/09
Sak nr. 74/09
Sak nr. 75/09
Sak nr. 76/09
Sak nr. 77/09

Sak nr. 78/09
Sak nr. 79/09
Sak nr. 80/09
Sak nr. 81/09
Sak nr. 82/09
Sak nr. 83/09
Sak nr. 84/09
Sak nr. 85/09

Godkjenning av saksliste
Referat fra siste styremøte – 19. juni 2009
Referat siste rådmannsmøte – 14. aug 2009
Informasjon fra DGI
Informasjon fra Akershus fylkeskommune
Orienteringer:
• Stensbyutredningen
• Samferdselsstrategi
• Grenseløsregion
Felles skatteoppkreverfunksjon
Organisering av det digitale samarbeidet – status og fremdrift
Prosess og arbeidsplan ØRU-strategi
Valg av representant til politisk styringsgruppe - pålagt plansamarbeid

Forslag til skriv som skal oversendes selskaper/organer eid av
kommunene definert til IKS`er, § 27 og §28
Møteplan 2010
Revidert budsjett 2009
Eventuelt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sted:

Tunet, Sør-Gardermoen

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

Blekkerud/Gudbjørgsrud
Teslo/Hovde
Bålsrud/Nærem
Haugerud/Bråthen
Bakke Von Clemm/Christensen
Espelund/Bruknapp
Meland/Danielsen

ØRU :

Adriansen/Hoel
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Sak nr. 72/09 Godkjenning av saksliste
Behandling:
Følge saker ble innmeldt til sak 85 – eventuelt:
a) Møte med AFK 20. november
b) Høgskolen i Akershus / Høgskolen i Oslo
c) Møte med Glåmdalsregionen?
d) Prosjekt AHUS
e) Bompenger
Vedtak:
Saksliste godkjent med tillegg av innmeldte saker.

Sak nr. 73/09 Referat fra siste styremøte – 19. juni 2009
Behandling :
Det vises til vedlagt referat fra styremøte.
Vedtak:
Referat fra styremøte 19.06.2009 godkjent

Sak nr. 74/09 Referat fra siste rådmannsmøte – 14. august 2009
Behandling:
Det vises til vedlagt referat.
Vedtak:
Referat tatt til orientering.

Sak nr 75/09 Informasjon fra DGI
Behandling:
Oppdatering om DGI ble gitt av Lillian Nærem/Jon Sverre Bråthen. Det ble reist spørsmål om
selskapets gjeldende strategi. Spørsmålet vil bli fulgt opp i kommende møte i
representantskapet for Digitale Gardermoen IKS.

Vedtak:
Informasjon tatt til orientering
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Sak nr 76/09 Informasjon fra Akershus fylkeskommune
Behandling :
AFK ved Arnhild Danielsen orienterte om følgende saker.
Skole og opptak videregående skole:
85 % av elevene fikk innfridd sitt førstevalg ved årets opptak. Det ønskes god kontakt mellom
AFK og kommunene i forhold rådgivningstjeneste om skolevalg. Problemstillingen er
hvordan hindre frafall og kommunenes muligheter for å tilrettelegge for lærlingeplasser.
Ruter - K 2010:
Det ble gitt orientering om på gående prosess for revidering av strategi for selskapet Ruter.
ØRU ønsker å få utkast til strategi for Ruter til høring.
RV 174:
AF får snart ansvar for drift av riksveger. I løpet av 2009 vil arbeidet med utbygging av
busslommer etter planen være fullført. Det gjenstår makeskifte med en privat grunneier og
statens vegvesen på Øvre Romerike
Pålagt plansamarbeid:
Pålagt plansamarbeid ønskes som fast tema på regionrådsmøter. Den 28. september fra kl 1316 møte for referansegruppen. Referansegruppen vil få til drøfting 3 siders
utfordringsdokument med tillegg av et utdyppende grunnlagsdokument.
Den 4. november legges det opp til et felles møte for ordførere og rådmenn.
Hovedutvalg for samferdsel:
Forslag på å omklassifisere veg RV 35 – RV 174 – RV 2 (vest – øst akse) til stamveg –E 16.
Vedtak:
Tatt til orientering

Sak nr 77/09 Orienteringer
Behandling:
Orientering om følgende temaer:
Stensbyutredningen v/Hovde:
Prosjektgruppa har siste møte 16. september og etter avholdt møte vil rapport foreligge.
Rapporten vil gi grunnlag for hva en kan vurdere som aktuelt for framtidig utnyttelse av
Stensby. Rapporten vil bli oversendt ØRU styret for videre behandling.
Samferdselsstrategi v/Adriansen
Samferdselsstrategi må ses i sammenheng med ØRU strategi og at det blir samsvar mellom
strategiene. Det konstateres at kommunes lokale prioriteringer ikke alltid henger sammen med
vedtatt felles strategi for ØRU kommunene.

3

Grenseløs region v/Christensen
Skole er et aktuelt tjenesteområde og jobbe videre med. Hole og Asker tenkes koblet på
sammen med ØRU. Opptak barnehager etter hovedopptak vil nå skje felles for de 6
kommunene på Øvre Romerike. Dette er faktisk det eneste prosjektet som pr tidspunkt er en
realitet innenfor konseptet – Grenseløs region.
Møte med SNR 17. september v/Adriansen
Temaer vil være revisjon, brannvern og felles uttalelse om videre utvikling av høgskolene i
Akershus og Oslo. Detaljprogram for øvrig ikke endelig avklart.
Vedtak:
Informasjonen tatt til orientering.

Sak nr. 78/09 Felles skatteoppkreverfunksjon
Vedlegg
Utkast til felles saksfremlegg felles skatteoppkreverfunksjon.
Behandling:
På rådmannsmøtet 18. juni 2008 ble det vedtatt at:
”Det fremmes sak om kemnerutredningen til behandling i ØRU styret i august. Saken
forusettes deretter oversendt kommunene for behandling i den enkelte kommune.” Utkastet
til felles saksframlegg ble behandlet på rådmannsmøtet 14. august og fremmet for styret før
videre behandling i den enkelte kommune. Utredningen anses nå som avsluttet fra ØRU ved
at saken oversendes kommune for videre behandling.
Vedtak:
Utkastet til fellessaksfremlegg felles skatteoppkreverfunksjon godkjennes og oversendes til
kommunene for videre behandling.

Sak nr 79/09 Organisering av det digitale samarbeidet – status og
fremdrift
Vedlegg:
Utkast til felles saksframlegg – Organisering av det digitale samarbeidet – status og framdrift
Behandling:
Under behandling av sak nr. 66/09 - Organisering av det digitale samarbeidet - på styremøte
16. juni ble følgende vedtatt:
”Det fremmes en sak til ØRU-styret over sommeren med forslag til saksfremlegg i samsvar
med pkt 1 ( Devoteam daVincis anbefalinger)samt forslag til størrelse på arbeidsgruppe og
framdriftsplan for utarbeidelse av IKT-strategi”.
Utkast til felles saksframlegg ble behandlet på rådmannsmøtet 14. august og ble fremmet for
styret for godkjenning og oversendelse til kommunene for videre behandling. Kommunene
bes utpeke sine representanter så snart som praktisk mulig.
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Vedtak:
1. Utkast til felles saksframlegg godkjennes og oversendes til kommunene for videre
behandling
2. ØRU direktør orienterer styreformann DGI om arbeidet.

Sak nr 80/09 Prosess og arbeidsplan ØRU strategi
Vedlegg:
Utkast til felles saksfremlegg ØRU-strategi
Behandling:
Det vises til vedtak i styresak 65/08 - Prosess og arbeidsplan ØRU strategi:
”Det fremmes en sak til ØRU-styret over sommeren med forslag til størrelse på arbeidsgruppe
og framdriftsplan.”
Utkastet til felles saksframlegg ble behandlet på rådmannsmøtet 14. august og fremmet styret
for godkjenning og oversendelse til kommunene for videre behandling.
Vedtak:
Utkast til felles saksframlegg godkjennes og oversendes til kommunene for videre behandling

Sak nr. 81/09 Valg av representant til politisk styringsgruppe pålagt plansamarbeid
Behandling:
Oddmar Blekkerud ble valgt som representant til den politiske styringsgruppe.
ØRUs representant i administrativ koordineringsgruppe er direktør for ØRU.
Vedtak:
Oddmar Blekkerud velges som representant til politisk styringsgruppa - pålagt plansamarbeid

Sak nr. 82/09 Forslag til skriv som skal oversendes
selskaper/organer eid av kommunene definert til IKS`er, § 27 og §28
Vedlegg:
Utkast til skriv til selskaper/organer eid av kommunene
Saksframlegg:
Under behandling av sak nr. 67/09 Interkommunalt samarbeid – budsjett og økonomi
16. juni ble det vedtatt at ”ØRU utarbeider til neste styremøte forslag til skriv som skal
oversendes selskaper/organer eid av kommunene definert til IKS`er, § 27 og §28.”
Vedtak:
Utkast til skriv godkjent
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Sak nr. 83/09

Møteplan 2010

Saksframlegg:
Følgende møteplan for 2010 foreslås:

MØTEPLAN 2010
Rådmannsmøte
15. jan
05. feb
05. mar
09. apr
21 mai
20. aug

17. sep
22. okt
19. nov

AU
ØRU-styret
15. jan
29. jan
05. feb
19. feb
05. mar
19. mar
09. apr
23.apr
ØRUs årskonferanse 29. – 30. april
21. mai|
04. juni
20. aug
ØRUs ledergruppekonferanse 26. – 27. aug
03.sep
17. sep
01. okt
22. okt
05. nov
19. nov
03. des

Merknader:
1. Det kan planlegges med en ØRU studiereise i 2010. Den bør legges til en dag avsatt til
ØRU styremøte.
.
Vedtak:
Møteplan for 2010 godkjent.

Sak nr. 84/09

Revidert budsjett 2009

Behandling:
Basert på styrevedtak under behandlingen av årsmelding og regnskap for 2008 samt nye
aktiviteter her ble revidert ØRU budsjett for 2009 behandlet.

Vedtak:
Forslag til revidert budsjett godkjent
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Sak nr. 85/09 Eventuelt
Møte AFK 20 november
Konklusjon: Bålsrud melder forfall og Espelund vil lede møtet. Kommunene bes gjøre
formannskapene oppmerksom på datoen.
Høgskolen i Akershus (HIAK) og høgskolen i OSLO (HIO)
Behandling: Spørsmålet er om høgskolene skal fortsett hver for seg eller at det skal startes
prosess for sammenslåing.
Konklusjon: Den videre prosess må løftes ut å trekke inn regionale samarbeidspartnere. Bør
komme koordinert uttaleles fra AFK og ØRU.
Møte Glåmdalsregionen i kv 1 2010 ?
Konklusjon: Det ble ikke avtalt møte i denne omgang. ØRU direktør bes ta dialog med
Glåmdalsregionen for avklaring om det er saker eller temaer som det er ønskelig å komme
tilbake til.
Prosjekt AHUS og samarbeidsreformen
Behandling: Det legges opp til at en ordfører og en rådmann skal være med i forhold til
samarbeidsreformen fra kommune på Øvre Romerike.
Konklusjon: Runar Bålsrud og Brynhild Hovde tiltrer.
Bompenger
Behandling: Teslo har mottatt henvendelse fra Romerike Taxi med argumentasjon om at
drosjenæringen bør behandles som rutegående trafikk og ikke privatbil ved passering av
bomstasjoner. Ullensaker kommune har avgitt uttalelse på taxier skal sidestilles med
buss/rutegående trafikk ved passering av bomstasjoner.
Konklusjon: Direktør for ØRU oversender skriv i tråd med uttalelse fra Ullensaker kommune
om at taxi bør sidestilles med buss/rutegående trafikk ved passering av bomstasjoner. Skrivet
sendes til Statens vegvesen på vegne av ØRU m/kopi fylkeskommunen.
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