Referat: ØRU styremøte
30. oktober 2009
kl 09.00 – 13.30
Dagsorden:
Sak nr.
Sak nr.
Sak nr.
Sak nr.
Sak nr
Sak nr.
Sak nr

99/09
100/09
101/09
102/09
103/09
104/09
105/09

Sak nr.
Sak nr.
Sak nr.
Sak nr.
Sak nr.
Sak nr.

106/09
107/09
108/09
109/09
110/09
111/09

Sak nr
Sak nr
Sak nr

112/09
113/09
114/09

Sted:
Tilstede:
Nes

Godkjenning av saksliste
Referat fra styremøte – 25. sep 2009
Referat rådmannsmøte – 15. okt 2009
Informasjon fra DGI
Profilering av Romerike
Møte med OSL og Akershus fylkeskommune 11. des 2009
Informasjon fra Akershus fylkeskommune
• Generelt
• Befolkningsutvikling i Oslo og Akershus
• Planstrategi og ATP
FrAFKall videregående skole
Orientering om sykehjemsprosjekt i Spania
Orientering fra IMDI
Svømmeanlegg Nedre Romerike
IKS – budsjetter og kostnadsfordeling
Orienteringer.
• ØRU strategiarbeid
• ØRU organisasjon
ØRU budsjett 2010 og økonomiplan 2011 -2014
Møteplan 2009 – styremøte 20 nov
Eventuelt

Tunet, Sør-Gardermoen kultur- og næringspark

Eidsvoll
Hurdal
Nannestad
Gjerdrum
Ullensaker
Akershus FK
ØRU

Blekkerud/Gudbjørgsrud
Teslo/Hovde
Bålsrud/Nærem
Haugerud/Bråthen
Bakke VonClemm/Christensen
/Bruknapp
Mæland/Danielsen
Adriansen/Hoel

Forfall:

Espelund
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Sak nr. 99/09 Godkjenning av saksliste
Behandling:
Følgende saker ble meldt inn til sak 114 - eventuelt
•
•
•
•
•
•

Grenseløs region
Valg av representant barnevernsvakt
Utpeke representant Agro styret
ØRU – diverse informasjon
ØRAS
Stensby

Vedtak:
Saksliste godkjent med tillegg av innmeldte saker.

Sak nr. 100/09 Referat siste styremøte – 25. sep 2009
Behandling:
Det vises til vedlagt referat fra styremøte. Det kom innspill på at referatene bør justeres noe
ved at referat og vedtak gir selvstendig informasjon om hva saken dreier seg om.
Vedtak:
Referat godkjent.

Sak nr. 101/09 Referat rådmannsmøte 15. okt 2009
Behandling:
Det vises til vedlagt referat fra rådmannsmøte.
Vedtak:
Referat tatt til orientering.

Sak nr 102/09 Informasjon fra DGI
Behandling:
Det ble ikke gitt noen orientering i møtet.
Vedtak:
Ingen orientering gitt.
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Sak nr. 103/09 Profilering av Romerike
Behandling:
Romerike som region har et ansvar og en rolle utover det lokale og regionale perspektivet.
Norges hovedflyplass ligger her, og bidrar til at Romerike med Gardermoregionen utgjør
selve ”navet” i Norge. Visit Romerike og Innovasjon Gardermoen v/Steinar Johansen
presenterte et felles profileringsløft som har til hensikt å synliggjøre den positive utviklingen i
regionen ved og profilere regionen som et attraktivt sted for norske og internasjonale
bedrifter, kunnskapsvirksomhet, beboere og besøkende/turister. Iden er, som den første
konkrete satsingen, å utvikle en profileringsbok på norsk og engelsk. Boka forutsettes
finansiert av fylkeskommunen, ØRU og næringslivet og deretter lagt ut for salg.
Vedtak:
ØRU kommer tilbake med svar på henvendelsen.

Sak nr. 104/09 Møte med OSL og Akershus fylkeskommune
11. desember 2009
Behandling:
I samsvar med vedtatt oppfølging av Gardermoen 2040 er det avtalt etablering av et møte
mellom ØRU og OSL. Møte planlegges gjennomført den 11. desember.
Vedtak:
ØRU kommunene avholder møte med Akershus fylkeskommune og OSL den 11. desember
hvor målet er å få en oppstart til et bredere samarbeide med OSL.

Sak nr. 105/09 Informasjon fra Akershus fylkeskommune
Behandling:
Akershus fylkeskommune orienterte om følgende saker:
• Befolkningsutviklingen i Oslo og Akershus og hva som ligger bak de
befolkningsfremskrivninger som er utarbeidet og publisert av Akershus
fylkeskommune (AFK)
Konklusjon: AFK analysegruppe vil fremover utarbeide samfunnsanalyse som
kommunene kan benytte – slik at en unngår dobbelt arbeid.
•

Planstrategi og ATP.
Det utarbeides et dokument om planstrategi og ATP med utgangspunkt i senariet
2050. Dokumentet forutsettes behandlet av kommunestyrene vinteren 2010.
Konklusjon: Det planlagte møte med formannskapene på Øvre Romerike den 20.
november blir forskjøvet til den19. februar 2010.

Vedtak:
Tatt til orientering.
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Sak nr. 106/09 Frafall fra videregående skole
Behandling:
AFK v/Kristin Granne orienterte om problemstillingene omkring frafall av elever på
videregående skole og viktigheten av å sette fokus på tiltak som kan begrense frafallet. Det
ble pekt på det er kommunens ansvar å følge opp med rådgivning i forhold til elevenes
utdanningsvalg. AFK har ønske om å starte arbeidet med mål om redusert frafall av elever på
videregående skoler sammen med ØRU kommunene ved at rådmennene utfordres på hvordan
dette kan gjøres.
Vedtak:
Tatt til orientering

Sak nr. 107/09 Informasjon om sykehjemsprosjekt i Spania
Behandling:
Arkitekt Vidar Svendby (Arkitekt/entreprenør i Eidsvoll) orienterte kort om
"Sykehjemprosjektet i Spania" som blant annet Trondheim kommune er eier av.
Vedtak:
Tatt til orientering.

Sak nr. 108/09 Orientering fra IMDI
Behandling:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) informerte om øket behov for bosetting av
flyktninger i kommunene og de støtteordninger som gis. IMDI ble på generell basis
oppfordret til å avklare om kommuner på ROBEK lista kan foreta investeringer i boliger for å
kunne bosette flyktninger uten fylkesmannens godkjenning.
Vedtak:
Tatt til orientering.

Sak nr. 109/09 Svømmeanlegg Nedre Romerike
Behandling:
På fellesmøte mellom SNR og ØRU den 17. september 2009 orienterte SNR sekretariat om
status på et prosjekt om å utrede et regionalt svømme-/skøyteanlegg på Nedre Romerike. På
fellesmøtet mellom SNR og ØRU ble det reist spørsmål om eventuell deltakelse fra ØRU i
forprosjektet.
Vedtak:
ØRU registrer at det settes i gang utredning om regionalt svømme-/skøyteanlegg på Nedre
Romerike. I denne omgang ønsker ikke ØRU å gi økonomisk støtte til utredningsprosjektet.
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Sak nr. 110/09 IKSer kostnadsfordeling og budsjetter
Behandling:
Med utgangspunkt i at kommunene ikke er enige i kostnadsfordelingen når det gjelder DGI
var det et ønske om en juridisk vurdering av når et budsjett er gyldig/bindende vedtatt. KS
advokatene ønsket imidlertid ikke å gå inn i problemstillingen.
Vedtak:
Tatt til orientering.

Sak nr. 111/09 Orienteringer
ØRU strategi:
På det konstituerende møte for arbeidsgruppen ØRU strategi ble Arild Ramstad, Nes
kommune og Ingrid Kristiansen, Gjerdrum kommune valgt til henholdsvis leder og nestleder
for arbeidsgruppe. Direktør ØRU orienterte styremøte om det konstituerende møtet i
arbeidsgruppen.
Konklusjon: Tatt til orientering
ØRU organisasjonsmodell:
Basert på diskusjon i rådmannsgruppen ble det orientert om organisasjonsmodellen for ØRU.
Revisjonen har i eget brev pekt på forhold som bør følges opp.
Konklusjon: Se vedtak
Vedtak:
ØRU: Temaene settes på dagsorden ved at revisjonenes merknader og organisering ØRU
følges opp.

Sak nr. 112/09 ØRU budsjett 2010 og økonomiplan 2010 - 2014
Behandling
Det ble gitt orientering om budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2014. Samlet budsjett for
ØRU, inkludert IIØR, legges fram til endelig behandling i kommende styremøte
Vedtak:
Tatt til orientering

Sak nr. 113/09 Møteplan 2009 – møtet 20. nov
Behandling:
Den planlagte dagskonferansen 20. november er avlyst. Det var opprinnelig planlagt et ØRU
styremøte den 20. november, men da flere av styremedlemmene er opptatt andre steder denne
dagen avlyses styrmøte. AU møte utsettes til 27. november.
Vedtak:
Møte 20. november utgår
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Sak nr. 114/09 Eventuelt
Grenseløs region
Det er prinsippvedtak på at ØRU kommunene skal delta i prosjekt – grenseløs region. Det
lages nå intensjonsvedtak i forhold til tjenester. Grenseløs region når en ny milepæl ved at
tjenestene kunngjøres(annonseres) med varighet fra 01.12 til sommeren 2010.
Konklusjon: Det utarbeides et notat (felles saksframlegg) om grenseløs region som
oversendes kommunestyrene til orientering.
Representant barnevernsvakt
Det skal utpekes 2 representanter til kontaktutvalget.
Konklusjon: Tas opp på styremøte i desember.
Styrerepresentant Agro Utvikling
Nåværende styremedlem er sykemeldt
Konklusjon: Ordfører eller varaordfører i Nannestad utpekt som styremedlem.
ØRU – husleiekontrakt
Gjeldende husleiekontrakt for kontorlokaler til ØRU utløper juli 2010.
Konklusjon: En kommer tilbake til saken

ØRAS – leie av areal
Forutsigbarhet på leie av areal ønskes avklart med Ullensaker kommune.
Det ble opplyst at Ullensaker kommune har vedtak om opprettelse av politisk arbeidsgruppe
for å avklare mulighetsrommet for avfallshåndtering. Arbeidsgruppa er ikke direkte innrettet
mot avklaring av arealbehov for ØRAS. Arbeidsgruppa skal gi tilbakemelding i løpet av 2010.
Gjenbrukstasjonen vil ventelig leve.
Konklusjon: Tatt til orientering.

Stensby
Det ble reist spørsmål om ØRU kommunene bør jobbe mer aktivt i forhold til å avklare de
behov for tjenester samhandlingsreformen gir, da vurdert opp mot eventuell bruk av Stensby.
Det er et ønske om temamøte (kveld) om samhandlingsreformen, f.eks etter hva som er gjort i
Follorådet, før jul.
Konklusjon: Kommunene melder tilbake aktuelle kvelder for et tema møte.
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