Sør-Gardermoen 8. juni 2010
ØRU-styrets medlemmer:
Ordfører/rådmann i Eidsvoll
Gjerdrum
Hurdal
Nannestad
Nes
Ullensaker
Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus

Referat fra styremøte i ØRU 04. juni 2010
Tid:
Sted:

kl 1130 – 1500
Flyporten, møterom London og Paris

Dagsorden :
Sak nr.: 34/10
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Sak nr.: 36/10
Sak nr.: 37/10
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Sak nr.: 44/10
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Sak nr.: 47/10
Sak nr.: 48/10
Sak nr.: 49/10
Tilstede:

Nes
Gjerdrum
Eidsvoll
Hurdal
Nannestad
Ullensaker
Akershus FK
ØRU
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Sak nr.: 34/10

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Vedtak:
Dagsorden er godkjent.

Sak nr.: 35/10

REFERAT FRA STYREMØTE – 23.04.10

Behandling:
Ingen merknader til protokoll har innkommet.
Vedtak:
Protokoll fra 23.04.10 godkjent.

Sak nr.: 36/10

REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 21.05.10

Vedlegg:
Referat fra rådmannsmøte 21.05.10
Vedtak:
Referatet tatt til orientering.

Sak nr.: 37/10

ORIENTERING OM FLYKTNINGEHJELPEN

Behandling:
Årets TV-aksjon er tildelt Flyktningehjelpen. Aksjonsdag er 24. oktober.
Fylkesaksjonskomiteen for Akershus orienterte om aksjonen.
Vedtak:
Tatt til orientering.

Sak nr.: 38/10

EVALUERING AV ØRU’s ÅRSKONFERANSE

Behandling:
Som et grunnlag for planlegging av ØRUs årskonferanse neste år foretok styret en evaluering
av årets konferanse:
•

Mange positive tilbakemeldinger fra formannskapsmedlemmene. Det ble oppnådd mer
positivitet i forhold til forpliktende samarbeid. Folk møtt opp forberedt og det
medvirket til at møte ble vellykket.
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•
•

Det var trolig gunstig at konferansen ble avholdt i 2 dager. Flere kommenterte at det
var positivt at det ble avsatt god tid til diskusjon og dialog.
Godt planlagt møte med involvering av interessante foredragsholdere.

Vedtak:
Tatt til orientering.

Sak nr.: 39/10

INFORMASJON FRA AKERSHUS
FYLKESKOMMUNE

Behandling:
Akershus fylkeskommune orienterte om aktuelle saker.
Akershus fylkeskommune har utarbeidet følgende prioriteringer i samarbeid med
planutvalget:
- utdanning og kompetanse i sammenheng med næringsutvikling,
- miljø, klima og energi,
- stedsutvikling, inkludering og mangfold,
- samordning av transport og utvikling av areal samarbeidet.
Det ble bestemt å etablere nye kortsiktige planer fram til 2012 innenfor den regionale
planstrategi. De skal omfatte plansamarbeid, areal og transport og resterende planstrategi.
•
•
•

En ny regional plan for utdanning og kompetanse kommer høsten 2010.
Sektorplan knyttet til plan og bygningsloven vedtas med rullering til 2012.
Rullering av eksisterende planer som gjelder mangfold og inkludering.

Vedtak:
Tatt til orientering.

Sak nr.: 40/10

OPPDATERINGER/ORIENTERINGER

Behandling:
Det ble orientert om følgende saker:
• Hospice.
Det ble vist til brev til ordførerne om mulig prosjekt for etablering av et hospice i
Rælingen kommune.
Saken bør vurderes i sammenheng med arbeidet med samhandlingsreformen.
•

Krisesenter.
Det ble vist til brev fra rådmann i Skedsmo kommune, hvor vertskommunemodellen
ble avslått som samarbeidsmodell. Interkommunalt selskap vurderes som et bedre
alternativ. Krisesentret vil selv ha en IKS løsning.
Tilbud for menn er lovfestet i nye krisesenterloven. Den enkelte kommune behandler
saken.
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•

Samarbeidsalliansen Osloregionen.
Styret ble orientert om arbeidsplan og status for prosjekter i samarbeidsalliansen
Osloregionen, med hovedvekt på følgende områder:
o Forskning og uvikling: Studieprosjekt gjennomført av NIBR – ”Osloregionen
– mangfold, innovasjon og utvikling”. Rapporten ble presentert på regionens
rådsmøte 1. juni og man ønsker å diskutere problemstillinger i rapporten i egne
regionale møter. Det planlegges med et felles møte for Romerike og
Glåmdølsregionen 2.september 2010.
o Internasjonale profilering: Konsulentfirma vil bli benyttet for å gjennomføre et
studie av Osloregionens omdømme.
o Samordnet ATP-strategi: Arealutviklingen følges opp. En arbeidsgruppe vil bli
nedsatt for igangsette en oppdatering av strategien.

•

Plansamarbeid.
Styret ble oppdatert om utredningsarbeid i forbindelse med plansamarbeid Oslo og
Akershus. 3 delutredninger på gang:
o arealbruk fram til 2030 (nærings- og boareal),
o utbyggings potensial i knutepunkter og kollektivbetjente områder,
o transportsystemets kapasitet.
Arbeidet vil bli sluttført i løpet av juni. Det legges opp til et koordineringsmøte i regi
av MD 21. – 22. juni.

Vedtak:
Tatt til orientering.

Sak nr.: 41/10

FELLES HØRINGSUTTALELSE – LOVENDRING
SAMKOMMUNE

Vedlegg:
• Brev fra KRD : ”Høringsnotat - mulig ny modell for interkommunalt samarbeid:
samkommunemodellen” datert 26.04.2010.
• Høringsnotatets kapittel 9: Lovforslag
• Utkast til høringsuttalelse.
Behandling:
Det ble vist til vedleggene i denne sak.
I utkastet til felles høringsuttalelse var det uttrykt støtte til samkommunemodellen og de
foreslåtte lovforslag. Det ble også foreslått at det bør åpnes for at kommuner kan delta i inntil
to samkommuner og ikke bare en.
Til utkastet til høringsuttalelse ble det bemerket at forbehold i teksten burde fjernes og at det
kommuner burde kunne delta i flere enn to samkommuner.
Det ble videre nevnt flere områder hvor samkommune kan være aktuell løsning på Øvre
Romerike, blant annet IT, avfall, krisesenter, legevakt, voksenopplæring, kultur, brannvesen.
Samkommunemodellen bør vurderes opp mot den eksisterende løsning med mange
interkommunale selskap. Det ble presisert at samkommune kan ikke etablere egne selskaper f.
eks IKS, AS eller KF, men kan være vertskommune.
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Ordfører i Ullensaker klargjorde at han er prinsipielt imot samkommunemodellen og ser ikke
det som et alternativ.
Vedtak:
Tekst i høringsuttalelsen endres i samsvar med merknader fremkommet under styrets
behandling av utkastet til høringsuttalelse.

Sak nr.: 42/10

ØRU -STYRETS ÅRSMELDING 2009

Vedlegg:
ØRU-styrets årsmelding 2009.
Behandling:
ØRU-styrets årsmelding er tidligere behandlet og godkjent, jfr styresak 26/10.
Basert på innspill fra ØRRD om innhold har meldingen blitt korrigert og fremmet på nytt for
godkjenning og underskrift.
Vedtak:
ØRU-styrets årsmelding 2009 godkjennes.

Sak nr.: 43/10

ØRU’s ÅRSREGNSKAP 2009

Vedlegg:
ØRU’s årsregnskap 2009
Behandling:
ØRUs årsregnskap for 2009 ble fremlagt for godkjenning og underskriving. I regnskapet er
for Interkommunalt innkjøpssamarbeid Øvre Romerike (IIØRs) regnskap inkludert. IIØR har
i 2010 skiftet navn til Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK).
Vedtak:
ØRUs årsregnskap godkjennes.

Sak nr.: 44/10

INFORMASJON OM HELSENETT

Behandling:
Under behandling av arbeidsplanen for 2010 ble det anmodet om informasjon om helsenett.
Heidi Slagsvold fra Norsk Helsenett SF orienterte om Helsenett: organisasjon, oppgaver og
infrastruktur.
Kommunenes tilknytning til Helsenett vil måtte skje via DGI. Tilknytning til helsenett står
øverst på prioritetslisten over DGIs prosjekter etter LOKE og nytt lønnssystem.
Vedtak:
Tatt til orientering.
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Sak nr.: 45/10

INNOVASJON GARDERMOEN OG ETABLERERTJENESTEN

Behandling:
Daglig leder av Innovasjon Gardermoen (IG) informerte om IG og Etablerertjenesten på Øvre
Romerike.
På vegne av ØRU ivaretar IG etablerertjenesten på Øvre Romerike. Regionalisering av
ordningen og IGs arbeid har revitalisert tjenesten. IG orienterte om gjennomførte og planlagte
aktiviteter samt erfaringer så langt.
Det ble bedt om å undersøke nærmere spørsmål om tilskudd til bedriftene fra Innovasjon
Norge.
Vedtak:
Tatt til orientering.

Sak nr.: 46/10

STRATEGI FOR KOMMUNESAMARBEIDET PÅ
ØVRE ROMERIKE FRAM MOT 2020 - HØRING

Vedlegg:
• Utkast til ”Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike fram mot 2020” datert 20.
mai 2010.
• Utkast til felles saksframlegg
Behandling:
På ØRUs årskonferanse ble det klart anbefalt at ”Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre
Romerike fram mot 2020” burde sendes på høring til kommunene før det fremmes for endelig
vedtak. Et forslag til felles saksframlegg for høring var utarbeidet.
Vedtak:
Den enkelte kommune fremmer egen høringssak til eget herreds/kommunestyre basert på
utkastet til felles saksframlegg.

Sak nr.: 47/10

MANDAT TIL ØRU STRATEGI ARBEIDSGRUPPE

Behandling:
Vedtak:
Utsatt til neste styremøte høst.

Sak nr.: 48/10

FELLES MØTE FOR HERRED/KOMMUNESTYRENE
PÅ ØVRE ROMERIKE

Behandling:
Det ble vist til bestilling/ønske fra årskonferansen om et felles møte for alle herreds/
kommunestyrene samt e-post korrespondanse om samme sak. Basert på innspill ble det
foreslått følgende plan for møtet:
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Møtedag og tid: Mandag 23. august kl 1700 – 2100
Dagsorden:
• Åpning ved leder av ØRU styret
• Foredrag ved Kommunalminister Navarsete om:
- Utfordringer for kommunene, herunder økonomi.
- Samhandlingsreformens effekter på kommunene.
- Endringer i kommuneloven - samkommune.
- Andre relevante og aktuelle tema.
• Foredrag ved Geir Vinsand:
- Om interkommunalt samarbeid: muligheter, begrensninger og gevinster,
inkludert også noe om vekstutfordringer for Akershus og Romerikskommunene.
• Presentasjon av "Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike fram mot
2020" ved leder av ØRU-styret.
• Plenumsdiskusjon - meningsutveksling.
• Avslutning ved leder av ØRU-styret.
Møtested:
Følgende saler var reservert:
• Storsalen i Nannestad kommunehus.
• Kinosalen i Nes kulturhus
Til sammen i de seks kommunestyrene er det 194 representanter.
Vedtak:
Tid, sted og dagsorden godkjennes. Møtet gjennomføres som et informasjonsmøte i Nes
kulturhus. Fylkeskommunen inviteres.

Sak nr.: 49/10

EVENTUELT

Forespørsel om støtte til Nes Arena.
Behandling:
Ordfører i Ullensaker orienterte om et brev om gi en uttalelse om Nes Arena. Saken ble gitt
en positiv uttalelse. Det ble påpekt at slike prosjekter bør det være ØRU prosjekter.
Vedtak:
Tatt til orientering.

Side 7 av 7

