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Sør-Gardermoen, 25. januar 2010 

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

 
Referat: ØRU styremøte 29. januar 2010 
 
Tid: kl 1230 – 1500  
Sted: Comfort Hotell RunWay  
  
Dagsorden: 

 
Sak nr. 1/10 Godkjenning av saksliste 

Sak nr. 2/10 Referat fra styremøte – 11. des 2009 
Sak nr. 3/10 Referat rådmannsmøte – 15. jan 2010 

Sak nr. 4/10 Informasjon om DGI/SBR 
Sak nr 5/10 Informasjon fra Akershus fylkeskommune  

Sak nr. 6/10 Orientering om Norges astma og allergiforenings burotkampanje. 
Sak nr 7/10 Forslag til ny organisering av Romerike krisesenter 

Sak nr. 8/10 Innspill til ØRU handlingsplan 

Sak nr. 9/10 Dagskonferansen 19. februar 2010 
Sak nr. 10/10 Eventuelt 

 
Tilstede: 
Nes kommune:   Blekkerud/Gudbjørgsrud 
Eidsvoll kommune:  Teslo 
Hurdal kommune:  Bålsrud/Nærem 
Nannestad kommune:  Arntzen/Bråthen 
Gjerdrum kommune:  Bakke VonClemm/Christensen 
Ullensaker kommune: Espelund/Bruknapp 
Akershus fylkeskommune: Jegstad/Hanssen 
ØRU   Adriansen 
 
Forfall: Hovde  
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Sak nr. 1/10 Godkjenning av saksliste 
 

Vedtak: 

Saksliste godkjennes. 
 

Sak nr. 2/10 Referat styremøte 11. des 2010 
 
Vedtak: 

Referat fra styremøte 11. desember 2009 godkjennes. 

 
Sak nr. 3/10 Referat rådmannsmøte 15. jan 2010  
 
Vedtak: 

Referatet fra rådmannsmøte 15. januar 2010 tas til orientering. 
 

Sak nr. 4/10 Informasjon om DGI/SBR  
 
Behandling: 

På møtet ble det foreslått at informasjon om DGI til ØRU-styret primært burde gis av 
direktøren for DGI. Det var konsensus om forslaget og at AU vurderer når direktøren bør 
inviteres.  
 
Vedtak: 

Direktør DGI inviteres til ØRU-styret etter AUs vurderinger.  
 

Sak nr. 5/10 Informasjon fra Akershus fylkeskommune  
 
Behandling: 

Fylkesordføreren orienterte om aktuelle saker: 
I plan perioden 2010 -2013 vil fylkeskommunen investere nærmere 3 mrd kroner samferdsel. 
I planene er det lagt inn 30 mill til innfartsparkering i Nes. I planene er også gang- og 
sykkelveier prioritert, spesielt i tilknytning til skoler.  
Et problem med nye veier i forbindelse med utbyggingsprosjekter i kommunene er at 
fylkeskommunen ofte kommer sent inn i prosessen. Kommunene oppfordres derfor til å ta 
med fylkeskommunen allerede i prosessen med etablering av utbyggingsavtaler. 
Dagens modell med årlige bevilgninger til samferdsel er ikke spesielt god og skaper ikke 
tilstrekkelig forutsigbarhet i finansieringen av prosjekter. Det vil være nødvendig å se på 
alternative finansieringsmodeller. Østlandssamarbeidet (Merknad: alle fylkeskommunene på 
Østlandet) holder på å vurdere dette.   
Fylkeskommunens har ellers et godt driftsbudsjett hvor ca 60% går til skoler. 
Etter Akershus fylkeskommunes vurderinger for øvrig, er ikke KS tilstrekkelig opptatt av 
Osloregionens utfordringer og behovet for kollektiv satsing. AFK har derfor tatt initiativ og 
invitert KS til møter om dette.  
  
Vedtak: 

Tatt til orientering 
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Sak nr. 6/10 Informasjon om Norges astma og allergiforbunds   
burotkampanje   

 
 
Behandling: 

Norges astma og allergiforbund (NAAF) har gjennomført flere vellykkede aksjoner for å 
redusere utbredelsen av burot for å bergrense spredningen av burotpollen. I 2010 vil NAAF 
gjennomføre en aksjon på Øvre Romerike. Leder av NAAF Øvre Romerike Storlag, Solveig 
Pleym Øien informerte om lagets planer. Hun informerte bl a at man ville invitere frivillige 
organisasjoner, kommuner og andre til et stormøte 2. mars Ullr i Ullensaker rådhus. Hun 
oppfordret kommunene til å støtte aksjonen med å bistå med distribusjon av 
informasjonsmateriell til skoler og andre kommunale adressater eventuelt også med mindre 
pengebidrag.  
 
Vedtak:  
Tatt til orientering. 
 
 

Sak nr. 7/10 Forslag til ny organisering av Romerike krisesenter  
 
Behandling: 

Forslag til ny organisering av Romerike Krisesenter v/styreleder Lisbeth Lofthus Gabrielsen 
er oversendt deltakende kommuner for behandling og tilbakemelding. Saken forutsettes 
behandlet politisk i den enkelte kommune med tilbakemelding innen utgangen av februar. 
Problemstillingen er at dagens organisering ikke passer med de behov som stilles til et 
krisesenter, samt at det og må etableres en ordning for menn.   
Leder av rådmannsmøte informerte kort om saken. Med virkning fra 01.01.2010 er 
kommunene lovpålagt å ha et krisetilbud både for kvinner og menn. Loven krever en høyere 
bemanning enn dagens og en fast daglig leder. Endringen vil medføre økte kostnader for 
kommunene. Det er utarbeidet et utkast til felles saksfremlegg som er distribuert til 
rådmennene. 
 
Vedtak: 

Tatt til orientering. 
 
 

Sak nr. 8/10 Innspill til ØRUs handlingsplan 2010 
 
 
Vedtak: 

ØRUs vil i første halvår 2010 fokusere på prosesser og aktiviteter igangsatt høsten 2009: 

• ØRU strategiarbeid. 

• Felles ØRU IKT strategi. 

• Pålagt plansamarbeid sammen med AFK, Oslo kommune og Miljøverndepartementet, 
herunder deltakelse i prosjekt og arbeidsgrupper. 

• Planstrategi sammen med AFK. 

• Deltakelse i Osloregionen, herunder i fag og prosjektgrupper. 
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I tillegg skal det legges opp til behandling av følgende temaer i løpet av 2010: 

• Samhandlingsreformen. 

• Orienteringer om andre kommuners regionssamarbeid. 

• Sykefravær.  

• Lokale energiutredninger.(19. mars). 

• Næringsutvikling. 

• Informasjon om likestillingssenteret. 

• Informasjon om Helsenett. 

• ØRUs organisasjon. 

• Felles eierskapsmelding  

• Overformynderiet 
 
Videre planlegges det med en studiereise i uke 36 ( 9.- 10 sep) til Brussel for å bli oppdatert 
om EU og EØS med vekt på forhold som berører kommunene herunder besøk ved den norske 
EU-delegasjonen samt KS og Osloregionens kontorer i Brussel.  
 
Det også legges opp til et nytt felles møte med SNR i 2. halvår 
 
 

Sak nr. 9/10 Dagskonferansen 19. februar 2010 
 
Behandling: 

Det ble informert om at det som var kalt dagskonferanse er av AFK og 
Miljøverndepartementet benevnt dialogmøte. Det ble reist spørsmål om rådmennenes 
deltakelse på møtet siden møtet primært ville være et politisk dialogmøte. Ut fra en vurdering 
av at rådmennene ansvar bl a de kommunale planprosesser var det konsensus om at 
rådmennene burde delta på møtet. 
 
Vedtak: 

Rådmennene deltar på dialogmøtet 
 

Sak nr. 10/10 Eventuelt 
 
Behandling: 

Det ble informert om at Akershus fylkeskommune hadde sendt ut invitasjon til et 
konstituerende møte den 19. februar for opprettelse av et samarbeidsråd i samsvar med 
fylkesdelplan Gardermoen 2040. Møtets dagsorden ble det redegjort for og det ble gjort 
oppmerksom på at det ville være vanskelig for ØRU å være representert på møtet siden det 
var berammet til samme dag som dialogmøtet.  
 
Vedtak: 

Akershus fylkeskommune oppfordres til å vurdere å flytte møtet. 
 
Merknad i ettertid: Det konstituerende møte den 19. feb er utsatt. Ny møtedato ikke bestemt.. 


