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Sak nr.: 10/11

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Vedtak:
Dagsorden godkjent

Sak nr.: 11/11

REFERAT FRA STYREMØTE – 21.01.11

Vedtak:
Referat godkjent

Sak nr.: 12/11

REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 04.02.11

Vedtak:
Referatet tatt til orientering

Sak nr.: 13/11 HØRINGSUTTALELSE – REGIONAL
PLANSTRATEGI AKERSHUS
Behandling:
Under behandling av styresak 4/11 ble det vedtatt å utarbeide en felles høringsuttalelse for
ØRU til regional planstrategi for Akershus 2010 – 2012. Forslag til uttalelse ble behandlet på
møte i rådmannsutvalget 4. februar og vedtatt fremmet til styremøte. Med den rettelsen som
ble foretatt i møte ble høringsuttalelsen vedtatt.
Vedtak:
Vedtatt oversendt.

Sak nr.: 14/11

REGIONALT PLANFORUM

Behandling:
AFK foreslår et regionalt administrativt planforum hvor formålet er at kommunene kan få
presentert arealplaner og kommuneplaner, for å få innspill og mest mulig forpliktende
uttalelser til disse. Deltagere på møtene er kommunene, statlige og fylkeskommunale
sektormyndigheter. Regionalt planforum er primært et diskusjonsforum for kommunene og
regionale myndigheter. ØRU støtter et slikt forum, men avgir følgende tilleggs uttalelse:
”ØRU-styret har imidlertid registret at Fylkesplanutvalget vil bli nedlagt omtrent samtidig
med innføring av nytt opplegg for planforum og ØRU styret etterlyser i den sammenheng et
politisk forum mellom Akershus fylkeskommune og kommunene for egnet for drøfting av
plansaker.”
Vedtak:
Forslag til uttalelse godkjent.
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Sak nr.: 15/11

IKT STRATEGI OG BESTILLERFUNKSJON

Behandling:
Kommunestyrene vedtok, ved sin tilslutning til ØRU styrets felles saksframlegg av 23.04.10,
etablering av felles IKT strategi, styrer og bestillersekretariat. Rådmennene ble gitt i oppgave
å legge til rette for etablering, samt justering av grensesnitt- og økonomiske rammer. Et
forslag til felles saksframlegg om dette er utarbeidet.
Vedtak.
ØRU styrets felles saksframlegg oversendes kommunene for behandling. Styret ber om at
kommunestyrene behandler saken før møte i representantskapet for Digitale Gardermoen IKS
den 29. april 2011.

Sak nr.: 16/11 SAMHANDLINGSREFORMEN - STATUS
LOKALMEDISINSK SENTER
Behandling:
Kommunene på Øvre Romerike utredet i 2009 mulighetene for interkommunalt samarbeid om
helsetjenester. Samtlige kommunestyrer sluttet seg til forslagene til samarbeidstiltak. Styret i
ØRU søkte Helsedirektoratet om midler til å utrede et lokalmedisinsk senter på Øvre
Romerike. Styret fattet på denne bakgrunn 03.09.10 følgende vedtak:
1. Prosjektplan for utredning av lokalmedisinsk senter på Øvre Romerike godkjennes.
2. De deltakende kommunene oppnevner sine representanter i prosjektgruppa innen
15.09.10
3. ØRU styret er prosjekteier og holdes løpende orientert av prosjektansvarlig (PA)
4. PA kan bruke de ressurser og fagmiljøer en mer er hensiktsmessig
Prosjektgruppen har i henhold til vedtatt prosjektplan følgende mandat:
1. Avklare innholdet i et lokalmedisinsk senter for Øvre Romerike. Prosjektgruppen skal
legge rapporten ”Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike”, samt
kommunestyrenes vedtak til grunn for sitt arbeid. Prosjektgruppen skal innhente
erfaringer fra etablerte lokalmedisinske/distriktsmedisinske sentra eller lignende.
2. Utrede aktuelle former for organisering av et lokalmedisinsk senter.
3. Utrede alternativer for lokalisering av et lokalmedisinsk senter.
4. Utrede finansiering av et lokalmedisinsk senter i den grad statlige rammebetingelser er
avklart på utredningstidspunktet.
I henhold til vedtakets punkt 3 orientert rådmannen i Eidsvoll som ansvarlig (PA) for
prosjektgruppa om status for arbeidet. Prosjektet fikk en trang start ved at det var vanskelig å
finne deltakere både fra Ahus og kommunene samt prosjektmedarbeider. Det er ikke mulig å
gjennomføre planlagt studietur før i april. Prosjektgruppa ser behov for bredere utredning om
samarbeid innen kompetanse, jfr Fou rapporter om kompetansesamarbeid. PA ba på denne
bakgrunn ØRU styret ta stilling til en forlengelse av prosjektperioden fra april til juni 2011,
samt at det tas inn i prosjektet utredning om kompetanse.
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I møte ble det stilt spørsmål om pågående utredning i Ullensaker om samhandlingsreformen
og lokalmedisinsk senter. Da Ullensaker hadde forfall til møte tas spørsmålet opp på
kommende møte.
Vedtak:
Mandat og frist utvides som forespurt av prosjektansvarlig. Ullensaker bes orientere på neste
møte om utredninger og prosjekter som kan berøre utredningsarbeidet om lokalmedisinsk
senter.

Sak nr.: 17/11

ESA SEMINAR OG ÅRSKONFERANSEN 2011

Behandling:
Det ble diskutert å gjennomføre seminar om EUs konkurranseregelverk og regelverket for
offentlig støtte (jfr studietur til Brussel) i tilknytning til ØRUs årskonferanse 2011. Hensikten
er å begrense antall møtedager. ØRU årskonferanse er avtalt til 5-6 mai og avholdes på
Hurdalsjøen Hotell. Skisse til opplegg for innhold og gjennomføring av årskonferansen ble
diskutert.
Vedtak:
ØRU styret slutter seg til skisse til opplegg. ØRU styret oversender invitasjon om ESA
seminar/årskonferansen i nær framtid til kommunene.

Sak nr.: 18/11 HØRINGSUTTALELSE GENERELL
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM AHUS OG KOMMUNENE
Behandling:
AHUS sendt i desember ut på høring utkast til generell samarbeidsavtale mellom AHUS og
kommunene i opptaksområdet. Utarbeidelse av forslag til en felles høringsuttalelse ble
delegert til det faglige netteverk for Helse og sosial. ØRU sekretariat mottok forslaget til
høringsuttalelse 15. februar. Opprinnelig høringsfrist var 16. februar, men ØRU har fått utsatt
frist til 18. februar. Høringsuttalelsen har ikke vært innom rådmennene og i lys av at strategisk
satsing på kompetansetiltak ble det konkludert å ta inn en setning om dette. Et annet forhold
er at innbyggerne Nes kommunene tilhører opptaksområde for sykehus Innland, mens de i
forhold til spesialisttjenester tilhører A-hus. Det tas inn en setning om dette.
Vedtak:
Høringsuttalelse godkjent med foreslåtte endringer.
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Sak nr.: 19/11

EVENTUELT

Behandling
A. Vedtekter og roller ØRU:
Som oppfølging av arbeidsseminaret på Raumergården den 3-4 februar legges det opp til
et dagsmøte den 8. april.
Konklusjon: ØRU styret avholder dagsmøte den 8. april hvor det skal arbeids videre med
vedtekter og roller.
B. Muligheter for brosjyre om region Øvre Romerike:
Et firma ønsker å lage en selvfinansierende (annonseinntekter) regionsbrosjyre. ØRU
kommunene som region vil ha større potensial for et slikt tiltakt enn kommunevise
brosjyrer. Firmaet vil og produsere en nettversjon.
Konklusjon: ØRU bes fortsette dialogen med selskapet, med sikte på at det produseres en
slik regionsbrosjyre etter valget 2011
C. Revisjon – felles sak til behandling:
Framdrift med vurdering av revisjonsordningen på Romerike har stoppet opp. Saken om
framtidig organisering av revisjonen med perspektiv for hele Romerike er imidlertid
moden for å tas opp til vurdering. Det er kommunestyrene, som formelt, må fatte vedtak
om at vurdering av revisjonsordningene skal iverksettes. Det foreligger utkast til felles
saksframlegg:
Konklusjon: Felles saksframlegg fremmes for ØRU styret for videre oversendelse til
kommunene. Det legges opp til at kommunene behandler saken før valget.
D. Politivedtekter:
Det er tidligere, av Ullensaker kommune, utarbeidet felles saksframlegg angående
politivedtekter. Politidirektøren på Romerike har overprøvd vedtak fattet av Nes
kommunestyre.
Konklusjon: På grunnlag av politidirektørens tilbakemelding til Nes kommune utarbeider
ØRU direktør et nytt felles saksframlegg.
E. RUTER – tilbakemelding fra AFK:
Det planlegges fra Ruters side lokale møter mellom kommunene og Ruter. AFK vil delta
på disse møtene. Målet er å evaluere hvordan kommune opplevde dialogen ved forrige
gangs ruteendring for å få det bedre i framtid. Møtene planlegges med oppstart februar
/mars. AFK v/Danielsen avholder jevnlig oppfølgende møter med direktør for Ruter.
Ordførerne forventer at kommunikasjonen med Ruter forbedres.
Konklusjon: Tatt til orientering
F. TV 8 - Informasjon:
ØRU direktør har avhold møte med representant for TV 8. Selskapet skal sammen med
Visit Romerike, Visit Follo og Vest regionen produsere ca 32 programmer med fokus på
de gode historiene.
Konklusjon: Tatt til orientering
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G. Diverse statusoppdateringer:
• ØRU samferdselsstrategi:
Sendt på høring før årsskiftet. Når alle høringsuttalelser er mottatt oversendes
strategien og høringsuttalelsene til det faglige nettverk for oppfølging før den
fremmes til ØRU-styret og til kommunene.
Konklusjon: Tatt til orientering
•

Eiermelding:
ØRU direktør avventer fortsatt tilbakemeldinger, for å kunne ha en samlet
oversikt over kommunalt eide selskaper, fra en del kommuner. Av det materialet
som er registrert framkommer det mangler. Det må prioriteres å rydde opp i
manglene.
Konklusjon: Det legges opp til å fremme en sak til kommunene før valget med
en samlet framstilling og oversikt over kommunalt eide selskaper.
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