Referat: ØRU styremøte
11. desember 2009
Kl 1100 – 1430
Dagsorden:
Sak nr.
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Sak nr.
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Sak nr.
Sak nr
Sak nr.
Sak nr.
Sak nr.
Sak nr.

115/09
116/09
117/09
118/09
119/09
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121/09
122/09
123/09
124/09
125/09

Sak nr.
Sak nr.
Sak nr.
Sak nr.
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128/09
129/09

Sted:
Tilstede:
Nes

Eidsvoll
Hurdal
Nannestad
Gjerdrum
Ullensaker
Akershus FK
ØRU

Godkjenning av saksliste
Informasjon om Melodi Grand Prix delfinale på Øvre Romerike
Referat fra styremøte – 30. okt 2009
Referat rådmannsmøte – 27. nov 2009
Informasjon om DGI
Informasjon fra Akershus fylkeskommune
ØRU budsjett 2010 og økonomiplan 2011 -2014
Medlemmer til barnevernsvaktens kontaktutvalg
Dags/kveldskonferanse om samhandlingsreformen
Erstatning barnehjemsbarn – kort orientering
Orienteringer/oppdateringer:
• IKT bestiller og strategifunksjoner
• Felles IKT strategi
• ØRU-strategi
• Samferdselsstrategi
• Airport Region Conference Annual General Meeting
Innsparinger ved AHUS
Representasjon AHUS og utvidet opptaksområde
ØRUs organisasjon
Eventuelt

Gardermoen, Flyporten

Blekkerud/Gudbjørgsrud
/Ullsund
Bålsrud/Nærem
Haugerud/Bråthen
Bakke VonClemm/Christensen
Espelund/Bruknapp
Jegstad (kun sak 120) /Hanssen
Adriansen/Hoel

Forfall: Teslo/Hovde (Ullsund møte for Hovde)
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Sak nr. 115/09 Godkjenning av saksliste
Vedtak:
Saksliste godkjent

Sak nr. 116/09 Informasjon om Melodi Grand Prix delfinale på Øvre
Romerike
Behandling:
Ordførerne i Eidsvoll og Ullensaker har blitt kontaktet av Toril Olsen. Hun arbeider for å få
lagt arrangementet av en av delfinalene for Melodi Grand Prix 2011 til Øvre Romerike. Olsen
og Trond Ola Rynning fra Letohallen orienterte ØRU-styret om prosjektet.
Vedtak:
Tatt til orientering.

Sak nr. 117/09 Referat siste styremøte – 30. okt 2009
Behandling:
Referat fra styremøte 30. okt 2009 ble behandlet.
Vedtak:
Referat godkjent.

Sak nr. 118/09 Referat rådmannsmøte 27. nov 2009
Behandling:
Referat fra rådmannsmøte 27. nov 2009 ble behandlet.
Vedtak:
Referatet ble tatt til orientering.

Sak nr 119/09 Informasjon fra DGI
Behandling:
Nærem/Bråthen orienterte fra avholdt styremøte. Selskapet vil trolig gå med overskudd for
2009.
Vedtak:
Tatt til orientering
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Sak nr. 120/09 Informasjon fra Akershus fylkeskommune (AF)
Behandling:
Fylkesordfører Jegstad orienterte om aktuelle saker.
• Møte om plansamarbeid i den politiske referansegruppe og styringsgruppe varsles avholdt
den 11. januar 2010..
• Budsjett for AF 2010 ble vedtatt den 10. desember. Budsjettet karakteriseres som stramt.
o Fylkeskommunens hovedutfordring er gjeldsbelastningen
o Gang og sykkelveger skal styrkes langs fylkesvegene.
o Det er satt av fondsmidler til innfartsparkering.
o Jessheim VGS ses/vurderes på som OPS prosjekt
o 0,3 mill kr bevilget til flysamlingen på Gardermoen
o Nytt takst/sone systemet planlegges innført fra 2011
o Ruteplan for selskapet Ruter- 2010 er vedtatt.
Vedtak:
Tatt til orientering

Sak nr. 121/09 ØRU budsjett 2010 og økonomiplan 2011 - 2014
Behandling:
ØRU-budsjett 2010 og økonomiplan 2011 – 2014 inkludert IIØR ble lagt fram for ØRU styret
til behandling etter forutgående prosess med rådmennene.
Vedtak:
Budsjett og økonomiplan vedtatt.

Sak nr. 122/09 Medlemmer til barnevernsvaktens kontaktutvalg
Behandling:
Lørenskog kommune har oversendt henvendelse til ØRU vedrørende nye medlemmer til
Barnevernvaktens kontaktutvalg. Som medlem fra administrasjonene har rådmennene
tidligere utpekt Inger Lise Ødegård fra Gjerdrum kommune. Som folkevalgt representant ble
Arild Kjempekjenn fra Nannestad kommune og Jorun Glosli fra Hurdal kommune foreslått.
Vedtak:
Arild Kjempekjenn fra Nannestad kommune og Jorun Glosli fra Hurdal kommune ble valgt
som medlemmer til barnevernsvaktens kontaktutvalg.

Sak nr. 123/09 Dags/kveldskonferanse om samhandlingsreformen.
Behandling:
Den planlagte dagskonferansen den 20. november ble avlyst. Et av diskusjonstemaene på
konferansen skulle ha vært samhandlingsreformen og kommunenes vurdering av aktuelle
samarbeidsområder. På den planlagte dagskonferansen den 19. februar 2010 vil det ikke være
tid til å diskutere samhandlingsreformen og samarbeidsområder. Spørsmålet om det skal
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arrangeres en egen ØRU dags/kveldskonferanse med dette som tema tas opp til vurdering på
nyåret.
Vedtak:
Tas opp igjen til behandling på første styremøte 2010.

Sak nr. 124/09 Erstatning barnehjemsbarn – kort orientering
Behandling:
Ullensaker kommune v/Bruknapp orienterte om hva kommunen har gjort når det gjelder
økonomisk erstatning til barnhjemsbarn. Informasjon om erstatning til barnehjemsbarn ligget
tilgjengelig på kommunens web portal – www.ullensaker.kommune.no
Vedtak:
Tatt til orientering

Sak nr. 125/09 Orienteringer/oppdateringer:
Behandling:
Det ble gitt orienteringer/oppdateringer om status og planlagt fremdrift om følgende tema:
•

IKT bestiller og strategifunksjoner:
Bruknapp orienterte om rådmennenes opp følging av arbeidet med å forbedre kommunens
strategi, styrer og bestillerfunksjon. Framtidig modell forventes avklart 1. kvartal 2010.

•

Felles IKT strategi .
Sekretariatsleder Hoel orienterte om arbeidet så langt. Det er avhold konstituerende møte
for den folkevalgte arbeidsgruppa. Bjørn Erik Hjorth (Eidsvoll) ble konstituert som leder
med Kjetil Rydland (Hurdal) som nestleder. Det legges opp til en viss informasjonsutveksling mellom de to arbeidsgruppene for henholdsvis ØRU strategi og IKT strategi.

•

ØRU strategi.
Sekretariatsleder Adriansen orienterte om arbeidet så langt. Det er avhold konstituerende
møte for den folkevalgte arbeidsgruppa. Aril Ramstad (Nes) ble konstituert som leder med
Ingrid Kristiansen (Gjerdrum) som nestleder.
Problemstillinger for begge arbeidsgruppene: Det er viktig å være bevisst på og sikre
involvering av ØRU styret, folkevalgte og administrasjonene i prosessen.
Arbeidsgruppene legger opp til en noe forlenget framdriftsplan i forhold til opprinnelig
planlagt ved en avrapportering/tilbakemelding på ØRU årskonferanse og at arbeidet
deretter sluttføres andre ½ halvår 2010 ved at strategiene legges fram til kommunal
behandling pr. kommune.
Konklusjon: Arbeidsgruppene bes vurdere å opprettholde opprinnelig framdriftsplan.

Diverse informasjon/oppdateringer:
• 22. januar 2010 arrangerer KS seminar om samkommune.
• Samferdselsstrategi.
Direktør ØRU orienterte om at samferdselsstrategien er sendt på høring
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•

•
•

Airport Region Conference Annual General Meeting (ARC AGM).
Direktør ØRU orienterte om konferansen. Det ble reist spørsmål representasjon i forhold
til kontinuitet.
Konklusjon: Spørsmålet tas opp senere
Etablerertjenesten
Tilbudet blir profilert via Innovasjon Gardermoen
Oslo Region:
Stian Berger Røsland (byrådsleder Oslo) valgt som leder

Vedtak:
Tatt til orientering

Sak nr. 126/09 Innsparinger ved AHUS
Behandling :
Ordfører i Skedsmo kommune har utarbeidet/oversendt brev til AHUS med bekymring om
effekten av innsparingen og de konsekvenser det antatt vil få for befolkningen og i neste
omgang kommunene. ØRU kommunene følger opp ved at det oversendes brev til AHUS
signert av styreleder ØRU.
Vedtak:
ØRU oversender brev til AHUS vedrørende varslet innsparing.

Sak nr. 127/09 Deltakelse i styringsgruppe for endret
opptaksområde mellom Oslo universitetssykehus HF
og Akershus universitetssykehus HF
Behandling:
Det er mottatt invitasjon til deltakelse i styringsgruppe for endret opptaksområde mellom Oslo
universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF. Styringsgruppen hadde sitt
første møte torsdag 26.11.2009. Under behandling av styringsgruppens mandat, ble
Romerikskommunenes ønske om representasjon i styringsgruppen tatt opp. Styringsgruppen
så ingen problemer ved at kommunene på Romerike deltar med to representanter, en for SNR
og en for ØRU. Oslo kommune er og invitert til å delta med til sammen to representanter.
Vedtak:
Kommuneoverlegen i Ullensaker og Gjerdrum Unni Berit Schjervheim utpekt som ØRU
kommunenes representant.

Sak nr. 128/09 ØRUs organisasjon
Behandling:
Det er mottatt brev fra ØRRD om forhold vedrørende ØRUs organisasjon. Alle de påpekte
forhold bør avklares og bringes i orden i løpet av 2010. Noe av arbeidet er påbegynt og noe
bør også vurderes i sammenheng med det pågående strategiarbeid. Når det gjelder budsjett er
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det ivaretatt tidligere gjennom eget budsjettvedtak for 2009 og 2010 samt at tilskuddet fra
kommunene a kr 25,- pr innebygger er vedtatt som en del av ØRUs strategi for 2007 – 2010.
I møte ble det konkludert med følgende:
• Til neste styremøte legges det opp til prioritering av denne saken ved gjennomgang av
punktene i brevet fra ØRRD – hva er utkvittert – hva må det tas tak – lage en tidsplan
deretter.
• Det settes av tid til diskusjon av roller i ØRU styret
• ØRU administrasjonens organisasjon og ansvar.
Vedtak:
ØRUs organisasjon følges opp på neste møte.

Sak nr. 129/09 Eventuelt
Behandling
Ordfører Anne- Ragni A. Arntzen kommer tilbake i jobb fra årsskiftet. Jan Haugerud ble
takket av for den tiden han har fungert i Arntzen`s fravær.
Det avholdes konferanse om ytringsfrihet og demokrati den 12. januar
Vedtak:
Tatt til orientering
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