Sør-Gardermoen 9. november 2010
ØRU-styrets medlemmer:
Ordfører/rådmann i Eidsvoll
Gjerdrum
Hurdal
Nannestad
Nes
Ullensaker
Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus
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Sak nr.: 81/10

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Vedtak:
Dagsorden godkjent

Sak nr.: 82/10

REFERAT FRA STYREMØTE – 01.10.10

Vedtak:
Referatet godkjent

Sak nr.: 83/10

REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 29.10.10

Vedtak:
Referatet tatt til orientering

Sak nr.: 84/10 INFORMASJON FRA AKERSHUS
FYLKESKOMMUNE
Behandling:
Fylkesordfører Jegstad Akershus fylkeskommune orienterte om aktuelle saker:
• Fylkesrådmann har framlagt forslag til budsjett
Det foreslås avsatt som fond 860 mill kr til framtidig VGS på Jessheim. AF forventer
ny elevbølge om 5-6 år.
Det foreslås avsatt 133 mill kr, som er økningen på 30% i forhold til 2010, til
asfaltering av veger 2011. Med de økte midlene til asfaltering er målet over tid å ta
igjen etterslepet. AF oversender en liste til ØRU over hvilke veger som prioriteres for
asfaltering.
• Gang og sykkelveger:
For å oppnå en raskere utbygging av gang og sykkelveger er det er mulig for
kommunene å inngå avtale med AF om at kommunene forskutterer utbyggingen for
senere tilbakebetaling til AF.
• Frist for høring planstrategi:
Fristen er endret til 1. mars 2011.
• Airport Region Conference (ARC)
AF melder seg inn i ARC
Vedtak:
Tatt til orientering
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Sak nr.: 85/10

BREDBÅNDSUTBYGGING

Behandling:
Akershus fylkeskommune v/Per Magne Aadnøy gav en oppdatering om status for utbygging
av bredbånd til innbyggere uten bredbåndsdekning. 850 husstander har inngått avtale med
utbygger Nextnet om bredbåndsoppkobling, derav gjenstår det utbygging /oppkobling av 112
husstander. Utbygger sliter med tilgang på master for framføring av signaler til de gjenstående
husstandene som ikke er koblet opp, samt at det for Nextnet er dårlig økonomi å bygge ut for
disse for abonnentene. Det ble påpekt fra AF, at i følge avtalen med Nextnet, er selskapet kun
forpliktet til å levere bredbånd i 12 måneder til den enkelte abonnent. AF har for enkelte
husstander akseptert en noe redusert kapasitet. Fra kommunene ble det orientert om at det er
mottatt klager fra enkelte innbyggere/abonnenter om manglende leveranse og stabilitet på
bredbåndet.
Vedtak:
Tatt til orientering

Sak nr.: 86/10

AIRPORT REGION CONFERNCE (ARC)

Behandling:
ØRU har nominert ordføreren i Ullensaker som nytt medlem i ARC Executive Commitee.
Det ble konkludert med at ØRU kommunene har hatt nytte av å delta i nettverk og de
prosesser som skjer innenfor ARC. Et eksempel på nytte av erfaringsutveksling i ARC er
saken om erstatning for støy til beboere rundt flyplassen på Gardermoen. ØRU medlemskap i
ARC koster ca 50 000,- årlig. Det ble besluttet at ØRU direktør ivaretar den administrative
kontinuitet ved deltakelse i møter i ARC.
Vedtak:
Direktør for ØRU ivaretar den administrative deltakelse i ARC

Sak nr.: 87/10

NYE STØYFORSKRIFTER FOR OSLO LUFTHAVN

Behandling:
Høringsfristen til nye støyforskrifter er forlenget til 16. desember. Det ble diskutert om
kommunene skal samordne felles høringsuttalelse. Det ble konkludert med at kommunene
oversender innspill til høringsuttalelse til ØRU direktør, som deretter utarbeider utkast til
felles høringsuttalelse fra ØRU kommunene.
Vedtak:
ØRU direktør utarbeider utkast til felles høringsuttalelse for behandling på styremøte 3.
desember.
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Sak nr.: 88/10

BEHANDLING AV AKTUELLE HØRINGER

Behandling:
Kommunene har til høring:
• forslag til ny folkehelselov
• forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov
• kommende nasjonal helse – og omsorgsplan
Høringsfristen for alle tre var 18. januar 2011, men senere endret til utgangen av januar.
Det ble enighet om å utarbeide sak om felles høringsuttalelse.
Vedtak:
Sak fremmes på styremøte 3. desember.

Sak nr.: 89/10

ØRU – ROLLER OG VEDTEKTER

Behandling:
På styremøte 1. oktober 2010 ble det vedtatt at revidering av ØRU`s vedtekter skulle
gjennomføres i løpet av først halvår 2011 og at man i prosessen også skulle diskutere roller. I
møte ble det konkludert med at arbeidet med roller og vedtekter gjennomføres som en egen
prosess i form av arbeidsseminarer.
Vedtak:
Arbeide konkretiseres på neste møte

Sak nr.: 90/10 AVLEVERING: FELLES IKT – STRATEGI FOR
KOMMUNENE PÅ ØVRE ROMERIKE (ØRU) FRAM MOT 2020
Behandling:
ØRU kommunene vedtok, i henhold til ØRU styrets felles saksframlegg sak 79/09, høsten 09
å nedsette en politisk arbeidsgruppe bestående av 2 representanter pr. kommune med oppdrag
om revidering av ØRU kommunes felles IKT strategi. Arbeidsgruppa har avlevert oppdraget
ved oversendelse av ”Felles IKT – strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram
mot 2020” til ØRU styret for videre behandling.
Arbeidsgruppas utpekte leder Bjørn Erik Hjorth presenterte strategidokumentet i møte, samt
orienterte om erfaringer fra arbeidet og gruppas anbefalning til videre behandling av
dokumentet.
Vedtak:
Rådmennene fremmer saksframlegg med forslag til videre behandling av strategien til neste
ØRU styremøte.
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Sak nr.: 91/10 HØRINGSUTTALELSE VEDR. AVTALESTRUKTUR
OG MØTEPLASSER FOR NY SAMARBEIDSAVTALE MELLOM
AHUS OG KOMMUNENE I OPPTAKSOMRÅDET
Behandling:
Ved behandling av saken på rådmannsmøtet 29 okt ble det konkludert med at Rådmannen i
Eidsvoll avstemmer med HS sjefene og utarbeider sak til ØRU styret 5. november med
forslag til felles tilbakemelding på høringen. Felles tilbakemelding refereres deretter lokalt i
kommunene.
Vedtak
Forslag til felles tilbakemelding på høringen godkjent.

Sak nr.: 92/10 PROSJEKTPLAN – UTREDNING AV
BRANNVESENET PÅ ØVRE ROMERIKE
Behandling:
I sak 67/10 ble rådmennene bedt om å komme opp med mandat til utredning. Rådmennene
har fulgt opp bestillingen og utarbeidet prosjektplan for utredningen ble behandlet.
Vedtak:
Prosjektplan vedtatt.

Sak nr.: 93/10

EVENTUELT

1. Kommunene Gjerdrum, Nannestad og Hurdal har søkt om skjønnsmidler fra
Fylkemannen i Oslo Akershus
Kommunene har fått muntlig tilsagn om kr 600.000 til utredning av mulige
samarbeidsområder.
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