
Side 1 av 6 

 
 
 
 
 

Sør-Gardermoen 28. mars 2011 
ØRU-styrets medlemmer:  
Ordfører/rådmann i Eidsvoll 
Gjerdrum 
Hurdal 
Nannestad 
Nes 
Ullensaker 
Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus 
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Sak nr.: 20/11 GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Vedtak: 

Dagsorden godkjent 
 

Sak nr.: 21/11 REFERAT FRA STYREMØTE  – 18.02.11 
 
Vedtak: 

Referat godkjent 
 
 

Sak nr.: 22/11 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 11.03.11 
 
Vedtak: 

Referatet tatt til orientering 
 
 

Sak nr.: 23/11 INFORMASJON FRA AKERSHUS 
FYLKESKOMMUNE 

 

Behandling: 

AFK v/fylkesordfører orienterte om følgende saker: 
• Jessheim videregående skole: Fylkestinget har vedtatt at nye Jessheim VGS skal bygges 

for 1500 elever. I tillegg til studieforberedende utdanningsprogrammer 
(studiespesialisering samt musikk, dans og drama) vil det bli tilbud om helse- og sosialfag, 
service og samferdsel og teknikk og industriell produksjon. 

• Videregående utdanning generelt: Over 80 % av elevene i Akershus gjennomfører og 
består etter 3år. For 2011 er det en nedgang, med unntak av Hvam VGS, i antall søkere til 
skolene på Øvre Romerike. På sikt vil Øvre Romerike, basert på faktisk  og forventet 
befolkningsvekst,  trenge flere elevplasser.  

• Plansamarbeid: Det er konfliktområder mellom forvaltning av arealer til prioritert 
utvikling av tettsteder kontra jordvern. Staten er vag i synet på forvaltning av disse 
områdene. AFK har fått 3 mill kr av staten til å følge opp planprogrammene.  

 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 
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Sak nr.: 24/11 INFORMASJON OM BARNEVERNVAKTEN 
 
Behandling: 

Leder for Barnevernvaktens kontaktutvalg Arild Kjempekjenn og leder av Barnevernvakten 
Olaug Øverland orienterte om vaktens arbeidsområde, aktuelle saker og problemområder.  
Lørenskog kommunene er vertskommune for barnevernvakten. Alle kommunene på 
Romerike, med unntak av Skedsmo kommune, er med på ordningen. Den enkelte kommune 
har beredskap på dagtid, mens barnevernvakten dekker utvidet åpningstid. Det er et problem 
at ordningen ikke har heldøgns åpningstid, da særlig i forhold til lørdager, søndager og 
helligdager hvor henvendelser da rutes til nasjonal barnevernsvakt.  Leder av barnevernvakten 
oppfordret kommunene til å møte på samarbeidsmøtene.  
 
Det ble tatt opp at det på Romerike ikke er behandlingstiltak for mennesker som utøver vold -  
alternativ til vold. Volden er som regel knyttet til egen familie og går da også ofte ut over 
barn.  
 
Barnvernvakten ble oppfordret til å synliggjøre behov- og budsjettmidler i forbindelse med 
kommende budsjettprosess for 2012.  
 
Vedtak: 

Tatt til orientering.  
 

 

Sak nr.: 25/11 ØRUs ÅRSKONFERANSE - STATUS 
 
Behandling: 
Direktør for ØRU oppdaterte styret om forberedelser til ØRUs årskonferanse. 
 

I forkant av årskonferansen den 5. mai kl 0900 - 1200 vil det bli avviklet et seminar om 
offentlig innkjøp og regelverk for offentlig støtte.  Målgruppe for seminaret er 
formannskapsmedlemmer, rådmenn og deres ledergrupper, innkjøpere, revisjon og ledere IKS 
selskaper. 
 
Vedtak: 

Status for opplegg ØRU årskonferanse tatt til orientering.  
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Sak nr.: 26/11 HANDLINGSPLANER - STATUS 
 
Behandling: 

ØRU direktør oppdaterte styret om arbeidet med handlingsplaner som oppfølging av ØRU-
strategier. 
 
På en del områder er det igangsatt handlingsplaner og det er viktig disse planene fanges opp 
slik at alt blir sammenstilt. Videre er strategiområdene dels av politisk karakter og dels av 
ikke politisk karakter. Hvor går grensesnittet mellom hva politikerne skal ta hånd om kontra 
hva som administrasjonen skal følge opp? Problemstillingen blir et av temaene på kommende 
årskonferanse.  
 
Det vil være viktig å prioritere handlingsplaner ut i fra den kapasitet og ressurstilgang 
kommunene rår over i kommende 4 års perspektiv, slik at ØRU kommunene får gjennomført 
det arbeidet en faktisk setter i gang.   
 
Rådmennene v/leder av rådmannsforum i samarbeid med ØRU sekretariat gis i oppdrag å 
utarbeide skisse om hvem gjør hva og videre framdrift. Skissen presenteres på kommende 
styremøte. 
 

Vedtak: 

Leder rådmannsgruppa og ØRU sekretariatet følger opp 
 

 

Sak nr.: 27/11 FELLES FOLKEVALGTOPPLÆRING 
 

Behandling: 

Rådmannsutvalget har diskutert mulighetene for felles folkevalgtopplæring for de seks 
kommunene. Rådmannsutvalgets vurderinger ble presentert og tatt opp til diskusjon.  
 

For kommunene er det viktig å gjennomføre opplæring lokalt i forhold til egne behov, samt at 
politikerne har behov for å bli kjent innad i den enkelte kommunene.  
 
Det vil likeledes være behov for felles folkevalgtopplæring i forhold til ØRU samarbeidet 
generelt og  særskilt i forhold til styre- og representantskapsarbeid felles for ØRU 
kommunene. 
 

 

Vedtak. 

A. Rådmenn og  ØRU direktør syr sammen opplegg for felles opplæring. Opplegg bør 
foreligge før valget.  

B. ØRU direktør har ansvar for oppfølging. 
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Sak nr.: 28/11 FELLES EIERMELDING 
 
Behandling: 

Forslag til felles eiermelding ble behandlet på styremøte 3. september 2010. Bearbeidet 
dokument, ut i fra mottatt innspill på møtet og påfølgende gjennomgang av rådmannsutvalget, 
ble presentert for styret. Ved gjennomgang av dokumentet kom det fram forslag til endringer.   
 

Vedtak:  

1. Oppsett av dokumentet endres som foreslått.   
2. Forslag til vedtak felles saksframlegg: NN kommunestyre tar felles eiermelding til 

orientering og slutter seg til at det utvikles felles eierskapsstrategi for ØRU 
kommunene.  

3. Etter en kvalitetssikring av dokumentet samt felles saksframlegg, oversendes sak om 
felles eiermelding til kommunal behandling. 

 
 

Sak nr.: 29/11 FORSLAG TIL FELLES SAKSFRAMLEGG – 
REVISJON 

 
Behandling: 

Det vises til styremøte 18. feb sak 19 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.   
 
ØRU styret diskuterte forelagte utkast fra ØRU sekretariatet  til et felles saksframlegg.  
Det ble konkludert med at ØRU styret tar med foreliggende forslag til felles saksframlegg til 
det felles møte med lederne av kontrollutvalgene. Det vil være kontrollutvalgene som 
fremmer sak og forslag til vedtak for kommunestyrene. 
 

Vedtak:     

A. Forslag til felles saksfremlegg ble diskutert. 
B. ØRU styret avklarer organiseringen av det videre arbeidet  i samråd med 

kontrollutvalgenes ledere. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Side 6 av 6 

Sak nr.: 30/11 BREV OM SELLAFIELD 
 
Behandling: 

Brev fra Neptune Network om Sellafield er sendt alle ordførere. Ordføreren i Eidsvoll ønsket 
å diskutere om kommunene skal gjøre noe eller ikke i sakens anledning. Med de siste dagers 
hendelser er dette temaet blitt meget aktuelt.  
 

Vedtak:  

ØRU direktør utarbeider utkast til brev til neste styremøte 
 

Sak nr.: 31/11 EVENTUELT 
 

A. eKommune 2011 – KS konferanse10-11 mai i Oslo:  
Årlig nasjonal KS konferanse om den digital utviklingen. Mange av programpostene 
(som velferdsteknologi, meldingsløftet helse- og omsorg, efaktura)  omhandler temaer 
som inngår i ØRU kommunenes IKT strategi fram mot 2020. Konferansen har som 
målgruppe politikere, rådmenn, ledere og ansatt som er involvert i den digitale 
utvikling i kommunene. 
Konklusjon: Tatt til orientering ved at ØRU sekretariatet oversender invitasjonen til 
kommunene.   

 
B. 8. april  avholder ØRU styret arbeidsseminar om vedtekter og roller: 

Skisse til opplegg ble gjennomgått. Arbeidsseminaret avholdes på Tunet kl 0900-1500.  
Konklusjon: Tatt til orientering 
 

C. Planprosess  
ØRU direktør orienterte av man administrativt arbeidet med et felles grunnlag til 
høringsuttalelse til ”Planstrategi og planprogram for areal og transport i Oslo og 
Akershus”. 
 

D. ØRN – nærmer seg avvikling: 
Ved avvikling av ØRN vil det antatt være midler til disposisjon for eierne. Det er 
suverent opp til den enkelte kommunene hva den enkelte eier gjør med sin andel. ØRU 
styret reflekterte på at midlene etter avvikling av ØRN kan være hensiktsmessig å 
avsette til næringsfond. Det ble foreslått å utarbeide et felles saksfremlegg med forslag 
om felles næringsfond. I saken bør det innarbeides statutter mv for et slikt fond.  
Konklusjon: ØRU direktør utarbeider forslag til felles saksfremlegg og innstilling til 
felles vedtak. Forslaget om felles næringsfond tas opp på kommende ØRU 
årskonferanse. 
 

E. 8. mai – brev fra forsvarsdepartementet til kommunene om markering av dagen: 
Det er ulik praksis blant ØRU kommunene i forhold til markering av dagen. 
Konklusjon: Tatt til orientering. 
 

F. OSL og flystøyutvalget: 
ØRU bør se på samarbeidsmodellen og hva som er en hensiktsmessig organisering. 
Konklusjon: Saken tas opp på kommende styremøte og følges deretter opp i avtalt 
møte med OSL den 27. mai 
 


