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Sør-Gardermoen 3. desember 2010 
ØRU-styrets medlemmer:  
Ordfører/rådmann i Eidsvoll 
Gjerdrum 
Hurdal 
Nannestad 
Nes 
Ullensaker 
Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus 

 
Referat fra styremøte i ØRU  03. desember 2010 
 
Tid: kl 1230 - 1400  
Sted:  Tunet 
  
Dagsorden : 
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Nes Blekkerud/Seland  
Gjerdrum Von Clemm/Christensen  
Eidsvoll Teslo/Hovde 
Hurdal  Bålsrud/Nærem  
Nannestad Amundsen/Bråthen  
Ullensaker ff      /Bruknapp   
Akershus FK Jegstad/Danielsen  
ØRU Adriansen/Hoel 
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Sak nr.: 94/10 GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

Vedtak: 

Dagsorden godkjent 
 

Sak nr.: 95/10 REFERAT FRA STYREMØTE  – 05.11.10 
 

Vedtak: 

Referat godkjent  
 

Sak nr.: 96/10 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 19.11.10 
 
Vedtak: 

Referat tatt til orientering 
 
 

Sak nr.: 97/10 INFORMASJON FRA AKERSHUS 
FYLKESKOMMUNE 

 
Behandling: 

Fylkesordfører Jegstad Akershus fylkeskommune orienterte om aktuelle saker: 
• Ny pris- og sonestruktur for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus:  

Fra antatt oktober 2011 legges det om opp til en forenkling av prisstruktur med kun 3 
soner. Reisende fra Øvre Romerike til og fra Oslo vil komme gunstig ut med den nye 
modellen.  

• Budsjett 2011 for AFK: 
Løft på 190 mill kr til vedlikehold/asfaltering av veger. Avsatte midler estimeres til å 
være det dobbelte av hva en trenger til løpende reasfaltering for å opprettholde dagens 
standard. Det legges opp til følgende struktur på samarbeide - programområder veg:  

o Møte 1 i januar med kommunene – hvordan realisere planene 
o Møte 2 innspill til nye prioriteringer 
o Vegsjefen har ikke myndighet til å dytte på penger – større politisk styring  

 
• Næringssamabeid AF med Oslo kommuene: 

Oslo teknopol avvikles ved at AFK og Oslo nå legger opp til å samle 
virkemiddelapparatet i et felles selskap. En ønsker endret fokus ved at det nye 
selskapet skal være mer en tilrettelegger enn gjennomfører, samt at det er ønskelig å få 
en arena hvor politikk og næringsliv møtes. Endringen vil i liten grad berøre 
etablerertjenesten på Øvre Romerike, ved at det kun legges opp til endret 
rapporteringslinje for denne tjenesten.  

 
Vedtak: 

Tatt til orientering  
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Sak nr.: 98/10 ORIENTERINGER 
 
Behandling: 

Det ble orientert om følgende: 
• Revisjonsordningen: 

Saken om revisjonsordningen følges opp ved at ordførerne i fellesskap arrangerer et møte 
med lederne av kontrollutvalgene i forhold til videre oppfølging. 
Konklusjon: Ordførerne arrangerer i fellesskap et møte med kontrollutvalgene.  

 
• IKT – strategi, styrer og bestiller funksjonen, felles samling ordførere og rådmenn 13. jan 

2011:  
Rådmennenes arbeidsgruppe har sammen med hovedprosjektleder ØRU avholdt flere 
møter med administrasjonen DGI for å avklare oppgaver om gjøres, grensesnitt, 
alternative modeller mv - dette som grunnlag for beslutning om framtidig organisering. 
Neste fase blir å utforme konkret modell.  
 
Parallelt er det i regi av KS igangsatt et studieopplegg for ØRU rådmenn nettopp med 
fokus på å styrke kompetansen innen IKT strategi, styrer og bestillerområdet. Slik KS har 
lagt det opp for øvrige slike rådmannsnettverk blir det en felles økt med rådmenn og 
ordførere hvor hensikten er å gi ordførere og rådmenn felles informasjon om sentrale 
temaer. 
Konklusjon: Ordførerne inviteres til felles økt – KS IKT studieopplegg - den 13. januar.  

 
 
 

Sak nr.: 99/10 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 v/leder avleverte 
oppdraget den 5. november ved oversendelse av ”Felles IKT – strategi for kommunene på 
Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020” til ØRU styret for videre behandling.   
 
Rådmennene ble av ØRU styret bedt om å fremme saksframlegg med forslag til videre 
behandling av strategien. Rådmennene hadde fulgt opp bestillingen ved at utkast til felles 
saksframlegg ble lagt fram til behandling. 
 

 

Vedtak: 

1. ØRU styret slutter seg til ” Felles IKT-strategi for kommunene på Øvre Romerike 
fram mot 2020” 

2. Utarbeidet felles saksframlegg  ”Felles IKT – strategi for kommunene på Øvre 
Romerike (ØRU) fram mot 2020” oversendes kommune for behandling.  
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Sak nr.: 100/10 ØRU SAMFERDSELSSTRATEGI 
 
Behandling: 

Utkastet til Samferdselsstrategi Øvre Romerike er nå justert i samsvar med føringer fra ØRU-
styremøte 9. september. Rådmannsutvalget har anbefalt at utkastet til samferdselsstrategi 
sendes på høring. 
 

Vedtak: 

Sendes på høring 
 
 

Sak nr.: 101/10 ØRU STRATEGI 
 
Behandling: 

ØRU strategien har vært på høring i kommunene. Det ble vurdert som riktig og nødvendig at 
vedtakene fra kommunens høring innarbeides i det felles saksframlegg om strategien som nå 
oversendes kommunene for endelig vedtak. Som det og framgår av vedtakene har 
kommunene innstilt på prioriteringer i forhold til kommende handlingsplaner. Det er derfor 
naturlig, at når nå strategien oversendes kommune for endelig vedtak, at kommunestyrene og 
samtidig slutter seg til prioriteringene.  
 
Vedtak: 

1. Vedtakets pkt 2 i saksframlegg – endres ved at k-styrene bes slutte seg til prioriteringene. 
2. Kommune/herredsstyre vedtakene fra høringsrunden vedlegges saksframlegget. 
3. ØRU strategien oversendes kommunene for vedtak 

 

 

Sak nr.: 102/10 HØRING – REVIDERTE STØYFORSKRIFTER 
 

Behandling: 

ØRU direktør hadde i henhold til sak 87/10 utarbeidet utkast til felles høringsuttalelse. Det 
framkom ingen merknader til utkastet.  
 

Vedtak: 

Høringsuttalelsen oversendes Luftfartstilsynet 
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Sak nr.: 103/10 ØRU – ROLLER OG VEDTEKTER 
 

Behandling: 

Det legges opp til 2 arbeidsseminarer for styret med lunsj til lunsj samling, hvor målet er å 
foreta revidering av vedtekter og roller. Første samling ble avtalt til 3 og 4. februar.  
 

Vedtak: 

Tatt til orientering  

Sak nr.: 104/10 ØVRE ROMERIKE INNKJØPSSAMARBEID (ØRIK)– 
REGLEMENT 

 
Behandling: 

På rådmannsmøte 17 sep ble det vedtatt at organisering av Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid 
(ØRIK) og tilknytning til ØRU formaliseres i samsvar med dagens ordning. 
Organisasjonsform og tilknytting vurderes på nytt etter at den forestående evalueringen av 
ØRIK foreligger. Rådmannsutvalget hadde på sitt møte 19. november behandlet utkast til 
revidert reglement og felles saksframlegg og anbefalte ovenfor styret at det oversendes 
kommunene for endelig vedtak. 
 

Vedtak:  

Vedtatt som anbefalt. 
 
 

Sak nr.: 105/10 ENDRING AV MØTEPLAN 2011 
 
Behandling: 

Det ble foreslått å flytte styremøte fra 28. januar til 21. januar. 
 
Vedtak 

Møteplan 2011 endret ved at møte 28. januar flyttes til 21. januar.  

Sak nr.: 106/10 EVENTUELT 
 

Behandling: 

 
• Prosjekt - Utredning av brannvesenet på Øvre Romerike: 

Det er avholdt et møte i prosjektgruppa. De 3 brannsjefene og de øvrige i prosjektet 
ønsker sterkt ekstern fagkompetanse til å bistå med ROS analyse og 
sekretariatsfunksjon. Prosjektansvarlig anslår at slik bistand anslagsvis vil koste kr 
200.000. Rådmennene støttet en slik vurdering og var innstilt på å dekke kostnaden. 
Konklusjon: ØRU styret sluttet seg til at det søkes ekstern kompetanse som beskrevet 
ved at kommunene dekker inn kostnaden.  
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• Det ble tatt opp spørsmål om pensjonsordning og eventuelt egen pensjonskasse for 
ØRU kommunene: 
Status for ØRU kommunene er at Eidsvoll og Ullensaker har vært ute på anbud med 
pensjonsordning for ansatte. De øvrige fire kommunene har ikke vært ute på anbud 
ved at de har videreført pensjonsordning for ansatte med KLP. Regelen er slik at har 
en kommune først vært ute på anbud med kjøp av pensjonstjenester må en følge opp 
med nytt anbud når avtaleperioden utløper. Når det gjelder spørsmål om egen 
pensjonskasse vurderer ØRU styret det som ikke hensiktsmessig å gå nærmere inn på 
det, da etablering og forvaltning av en pensjonskasse er komplekst og krever blant 
annet solid kompetanse innen flere fagområder. 
 

• Leder av ØRU styret 2010 ordfører Oddmar Blekkerud (Nes) takket av på vegne av 
seg som selv styreleder og ordfører Hanne Bakke Von Clemm (Gjerdrum) som 
nestleder. Ordfører Harald Espelund (Ullensaker) overtar som leder av ØRU styret for 
2011, med ordfører Runar Bålsrud (Hurdal) som nestleder.  


