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ØRU-styrets medlemmer:  
Ordfører/rådmann i Eidsvoll 
Gjerdrum 
Hurdal 
Nannestad 
Nes 
Ullensaker 
Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus 

 
Referat:   ØRU styremøte 23. april 2010 
Tid: kl 0900 - 1330 
Sted:  Tunet 
 
  
Dagsorden: 
Sak nr. 21/10 Godkjenning av saksliste 
Sak nr. 22/10 Referat fra styremøte – 5. mars 2010 
Sak nr. 23/10 Referat rådmannsmøte – 9. april 2010 
Sak nr. 24/10 Informasjon fra Akershus fylkeskommune 
Sak nr 25/10 Oppdateringer/orienteringer  

• ØRU strategi 
• Felles IKT strategi 
• Møte om lokale energiutredninger  19. mars 
• Møte med Stortingets transport og kommunikasjonskomite 
• ØRUs årskonferanse 

Sak nr. 26/10 Årsmelding ØRU og ØRIK 
Sak nr 27/10 Felles høringsuttalelse til utfordringsnotatet om plansamarbeid om areal og 

transport Oslo og Akershus  
Sak nr. 28/10 Felles IKT strategi, styrer- og bestillerfunksjon for ØRU kommunene 
Sak nr. 29/10 Studietur til Brussel - avklaring 
Sak nr  30/10 Endring av felles politivedtekter 
Sak nr. 31/10 Samhandlingsreformen  
Sak nr. 32/10 Fellesmøte med SNR 
Sak nr. 33/10 Eventuelt 

 
 
Tilstede: 
Nes Blekkerud/Gudbjørgsrud 
Gjerdrum Bakke VonClemm/Christensen 
Eidsvoll Teslo/Hovde 
Hurdal Bålsrud/Nærem 
Nannestad Arntzen/Bråthen 
Ullensaker Espelund (fra sak 27)/Bruknapp 
Akershus FK Solli/ 
ØRU Adriansen/Hoel 
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Sak nr. 21/10 Godkjenning av saksliste 
 

Vedtak: 
Saksliste godkjent 

 
 

Sak nr. 22/10 Referat styremøte 5. mars 2010 
 
Vedtak: 

Referatet godkjent. 
 
 
Sak nr. 23/10 Referat rådmannsmøte 9. april 2010  
 
Vedtak: 

Referat tatt til orientering 
 
 
Sak nr. 24/10 Informasjon fra Akershus fylkeskommune  
 
 
Behandling: 

Fylkesvaraordfører Inge Solli Akershus fylkeskommune orienterte om aktuelle saker 
 

• Møte med Stortingets transportkomite  
Fra orienteringen: AFK har sammen med en del ordførere fra kommuner i fylket hatt 
møte med Stortingets Kommunikasjons- og transportkomite. I møte ble det fra 
AFK/ordførerne lagt vekt på å fram budskapet og skape forståelse om den meget store 
kollektivtrafikken det er i Akershus/Oslo regionen i forhold til øvrige deler av landet.  
Behovet for en velfungerende kollektivtrafikk i hovedstadsområdet ble vektlagt.  

• Klimamål for Akershus 
Fra orienteringen: Klimamål for Akershus er ikke nådd, mens Oslo har nådd sitt mål. 
For Akershus er lav andel kollektivreisende et viktig element som har medvirket til at 
målet ikke er nådd. 

• Takstsystem Ruter 
Fra orienteringen: Dagens takstsystem for Ruter med 88 soner er vanskelig å håndtere 
og er vedtatt endret av Fylkestinget. Det arbeides for en vesentlig forenkling 
takstsystemet med mål om 3 soner. Før innføring av nytt taktsystem kan iverksettes 
må modellen avklares med NSB og departementet, spesielt i forhold til reisende til 
omkringliggende områder som f.eks Hedmark. Behov for avklaring av nytt 
sonesystem med NSB og departementet medfører en forsinkelse i innføringen fra 
opprinnelig planlagt januar 2011 til antatt medio 2011.   

• Ny Fornebubane:  
Fra orienteringen: Det utredes nytt kollektivtilbud ”Fornebubanen” som skal sikre 
transportbehovet i et 30 til 40 års perspektiv. Ruter ønsker noe mer tid til utredningen.    

 
Vedtak: 

Tatt til orientering 
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Sak nr. 25/10 Oppdateringer/orienteringer   
 
Behandling: 

Det ble gitt oppdatering/orienteringer om 
• ØRU strategi  v/Direktør ØRU 

Fra orienteringen: Første omforente utkast foreligger fra arbeidsgruppa. Utkastet blir 
lagt fram til diskusjon på ØRU årskonferansen. 

• Felles IKT strategi v/hovedprosjektleder 
Fra orienteringen: Arbeidsgruppa for IKT strategi har hatt behov for å diskutere 
mandat og nivå/innhold i kommende IKT strategi. Arbeidsgruppa har identifisert 
forslag til innsatsområder i kommende IKT strategi og vil presentere disse til 
diskusjon på ØRU årskonferansen. 

• Møte om lokale energiutredninger  19. mars v/styreleder ØRU 
Fra orienteringen: Det er avholdt felles møte for ØRU kommunene med Hafslund Nett 
og Nettkonsult i forhold til oppdatering av kommunes lokale energiutredninger. Det 
ble reflektert på hvordan i større grad kunne bryte utredningen ned på kommunenivå 
for å kunne bruke den som et aktivt verktøy – hva kan en ta tak i ? 

• Møte med Stortingets transport og kommunikasjonskomite v/styreleder ØRU 
Fra orienteringen: Det vises til orientering sak 24 om møte med transportkomiteen. 

• ØRUs årskonferanse v/Direktør ØRU 

Fra orienteringen: Programmet ble gjennomgått. 
• Grenseløs region – barnehager /v rådmannen i Gjerdrum 

Fra orienteringen: På grunn av høy barnehagedekning er det ikke så veldig mange som 
har benyttet seg av muligheten til å søk barnhageplass innen ØRU uavhengig av 
bokommune. Andre tjenesteområder som f.eks skole kan og være egnet for grenseløse 
tjenester. 

 
Vedtak: 

Tatt til orientering. 
 

 

Sak nr. 26/10 Årsmelding ØRU 
 
Behandling: 

Regnskapet for 2009 er ikke mottatt per tidspunkt. Melding og rapport planlegges lagt frem 
for styrets medlemmer underskrift før presentasjon på årskonferansen. Meldingen 
underskrives av de som utgjorde styret for 2009. Årsmelding for Øvre Romerike 
Innkjøpssamarbeid (ØRIK) oversendes rådmennene for gjennomgang.  
 
På møtet ble det informert om følgende vedtak i Nannestad kommunestyre på møte 
09.12.2009: ”Ordføreren bes ta initiativ til at ØRU foretar en organisatorisk, kvalitativ og 
økonomisk evaluering av den felles innkjøpsordning. Evalueringen bør foretas av ekstern 
ekspertise”.  
 
Vedtak: 

1. ØRU-styrets årsmelding, verbaldel, godkjent 
2. Årsrapport Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) oversendes rådmennene for 
gjennomgang 



 4 

3. Vedtak fra Nannestad kommune om evaluering av ØRIK følges opp. 
 
Merknad i ettertid: 
Underskriving av Årsmelding avventes til etter behandling av regnskap på neste styremøte.  
 
Sak nr. 27/10 Felles høringsuttalelse til utfordringsnotat om 
plansamarbeid om areal og transport Oslo og Akershus 
 
Behandling: 

Utkast til felles høringsuttalelse til utfordringsnotat om plansamarbeid om areal og transport 
Oslo og Akershus ble diskutert. 
 
Tilbakemelding i fra Akershus Fylkeskommunene på at dialogmøte den 19. februar med ØRU 
formannskap hadde vært nyttig for å fang opp innspill til ATP. Det var trolig gunstig at møte 
ble avholdt på dagtid.   
 
Ad ØRUs brev/drøftingsnotat: 

• Notatet er noe forsiktig – ordlyden endres fra bør til må. 
• Mål for ATP bør/må ha 50 års perspektiv. Transportbehov mellom regionens sentra, 

på tvers forbindelse, må inn i pkt 2  
• Utfordring knyttet til kollektivløsning til og fra Gardermoen på Øvre Romerike som er 

24 timers arbeidsplass. Gardermoen er kollektivknutepunktet for fly, buss og tog. Det 
bør videre nevnes aksen Bergen – Gardermoen – Sverige E 16.  Løfte det siste 
avsnittet sterkere inn i pkt 2. 

• I brevet tas inn støtte til AF (fylkesplanutvalget) og viktigheten av en planstrategi som 
et generelt punkt 

 
Vedtak: 

Justert brev/drøftingsnotat undertegnes av leder av ØRU styret som felles høringsuttalelse. 
 
 
Sak nr. 28/10 Felles IKT strategi, styrer- og bestillerfunksjon for 
ØRU-kommunene 
 
 
Behandling : 

På ØRU årskonferanse april 2008 ble det vedtatt å starte arbeidet med og framskaffe 
beslutningsgrunnlag for framtidig organisering og drift av det digitale samarbeidet. 
Intensjonen var avklaring av videre samarbeidsmodell våren 2009. Det ble høsten 2009 gitt en 
tilbakemelding på arbeidet til kommunene ved oversendelse av ØRU styrets felles 
saksframlegg 28.08.09 benevnt som ”Organisering av det digitale samarbeidet – status og 
framdrift”.  
 
I saken ble det pekt på at en forutsetning for å hente ut gevinst er at kommunene etablerer 
klare forpliktende mål og handlingsplaner i form av en fornyet felles IKT strategiplan. 
Revidering av felles IKT strategi plan for ØRU kommunene følges opp ved at en folkevalgt 
arbeidsgruppe, med 2 representanter pr. kommune, arbeider med revidering av IKT strategien. 
Det legges opp til at revidert felles IKT strategi for ØRU kommunene oversendes kommunene 
for sluttbehandling høsten 2010.  
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Videre framgår det i saken at kommunene erkjenner, slik rapporten fra Devoteam kapittel 7 
tydelig påpeker, at dagens strategi, styrer og bestillerfunksjon er svak. Kapasitet og 
kompetanse er for dårlig utviklet til å utnytte det potensialet som ligger i infrastrukturen og 
sikre en effektiv drift av Digitale Gardermoen IKS. Ved behandling av saken sluttet 
kommunene seg til følgende vedtak om videre oppfølging av strategi, styrer og 
bestillerfunksjon: 

”NN kommune tar til etterretning at ØRU kommunenes rådmenn arbeider videre med 
å forbedre kommunens strategi, styrer og bestillerfunksjon både som enkeltkommune 
og i fellesskap. Det fremlegges sak før årsskiftet.” 

 
Rådmennene har arbeidet, parallelt med den folkevalgte IKT strategigruppa, for å styrke 
kommunenes strategi, styrer og bestillerfunksjon. Det er nå utarbeidet et saksframlegg som 
beskriver modell, ressursbehov og finansiering av kommunens strategi, styrer og 
bestillerfunksjon. 
 
Konklusjonen om framtidig organisering av kommunenes strategi, styrer og bestillerfunksjon 
vil bli innarbeidet som et element i kommende reviderte IKT strategi.  
  
 
Vedtak: 

1. ØRU styret slutter seg til intensjonen i saksfremlegget og anbefaler det oversendt til 
kommunene for politisk behandling.  

2. Det gjennomføres en dialog med DGI om den praktiske gjennomføringen innenfor 
rammene av prinsippene i saken. 

 

Sak nr. 29/10 Studietur til Brussel 
 
Behandling: 

Under behandlingen av årsplanen for 2010 ble det lagt inn en studietur til Brussel 9. – 10 
september 2010. ØRU sekretariatet har etablert kontakt med KS og begynt planleggingen av 
studieturen. Det ble i sakspresentasjonen påpekt at en stadig større del av remmevilkårene for 
norsk kommunesektor avgjøres innefor EU/EØS samarbeidet og at det derfor er viktig at man 
har god kjennskap til hvordan samarbeidet fungerer og hvilke saker det arbeides med.  
Etableringen av EFTA Forum for lokalt og regional folkevalgte samt arbeidet med 
flernivåstyring har ytterligere forsterket behovet. Flernivåstyring defineres av 
Regionskomiteen som koordinert handling av EU, medlemslandene og lokale og regionale 
myndigheter, basert på partnerskap med formål om å utvikle og implementere EU-policy. 
KS forslag til program for en studietur, inkludert besøk noen av institusjonene, er: 

• Generell innføring i EU-systemet: oppbygning og institusjoner 
• Generell innføring i EØS og EFTA, ESA samt EFTA-domstolen med vekt på 

organisasjon, mandat, virkeområde m.m. 
• Aktuelle regional – og kommunalpolitiske saker i EU som vil påvirke Norge og norsk 

kommunesektor. 
• EUs regionalpolitikk etter 2013 med virkning for Norge, herunder renasjonalisering, 

hensyn til kommunene med spesielle utfordringer m.m. 
• Lisboatraktaten, herunder: nærhetsprinsippet, territoriell samhørighet, lokalt og 

regionalt selvstyre m.m. 
• EUs konkurranseregler og offentlige anskaffelser.  
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Vedtak: 

ØRU sekretariat fortsetter planleggingen av studieturen sammen KS basert på KS 
programforslag. 
 
 
Sak nr. 30/10 Endring av felles politivedtekter 
 
Behandling : 

Politimesteren på Romerike ønsker at kommunene på Romerike drøfter endring av 
politivedtektene med den hensikt å begrense tigging. Det opplyses videre at Politimestrene i 
Asker og Bærum har foreslått overfor sine kommuner å endre sine politivedtekter på 
tilsvarende måte og at tilsvarende vurderes i Oslo politidistrikt. I notatet ber Politimesteren 
lensmennene om å drøfte tilsvarende endringer med kommunene i forbindelse med 
politirådsmøtene.  
 
Ullensaker kommune tilbyr seg å lage felles sak om mulig endring av politivedtektene ved at 
denne sendes på høring i kommunene.  
 

Vedtak: 

ØRU styret vedtar å sende ut felles sak på høring i kommunene 
 

 

Sak nr. 31/10 Samhandlingsreformen 
 
Behandling: 

Leder for Samhandlingsavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
ekspedisjonssjef Nils Wisløff orienterte om status og fremdrift for samhandlingsreformen.  
 

HOD har utlyst 33 millioner kroner til satsing på lokalmedisinske sentre og 
kommunesamarbeid, i tråd med samhandlingsreformen. Søknadsfristen er 7. mai 2010.  
Det er her muligheter til å søke på midler til et forprosjekt – medisinsk senter. 
 
Det ble konkludert med at ØRU kommunene, med utgangspunkt i Agenda utredningen, 
fremmer en søknad om midler til forprosjekt – medisinsk senter.   
 
 
Vedtak: 

Rådmannen i Eidsvoll utarbeider, på vegne av ØRU kommunene, søknad om midler til 
forprosjekt – medisinsk senter.  
 
 
Sak nr. 32/10 Fellesmøte med SNR 
 

Saksframlegg: 

Som en oppfølging av møtet mellom SNR og ØRU 17. sep 2009 foreslås torsdag 23. sep 2010 
som møtedato. Tentativt program vil være besøk ved Kunnskapsbyen Lillestrøm og Campus 
Kjeller med noen orienteringer samt aktuelle felles saker. 
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Vedtak: 

 
Sak nr 33/10 Eventuelt  
 
Ingen saker meldt inn til behandling. 


