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Sør-Gardermoen 15. april 2011 
ØRU-styrets medlemmer:  
Ordfører/rådmann Eidsvoll  
Gjerdrum 
Hurdal 
Nannestad 
Nes 
Ullensaker 
Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus 

 
Referat   
15. april 2011.  
 
Tid: Kl 0900 -1130 
Sted: Tunet 
  
Dagsorden : 
 
Sak nr.: 32/11 GODKJENNING AV SAKSLISTE............................................................... 2 
Sak nr.: 33/11 LEVERANDØRUTVIKLING....................................................................... 2 
Sak nr.: 34/11 REFERAT FRA STYREMØTE  – 25.03.11 ................................................. 2 
Sak nr.: 35/11 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 11.04.01 ........................................... 2 
Sak nr.: 36/11 INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE........................ 3 
Sak nr.: 37/11 ØRIKS ÅRSMELDING................................................................................. 3 
Sak nr.: 38/11 ØRUS ÅRSMELDING 2010 ......................................................................... 3 
Sak nr.: 39/11 BREV OM SELLAFIELD ............................................................................. 4 
Sak nr.: 40/11 FORSLAG TIL NY BOSETTINGSORDNING FOR FLYKTNINGER - 

HØRINGSUTTALELSE ............................................................................. 4 
Sak nr.: 41/11 OPPDATERING ÅRSKONFERANSEN ...................................................... 4 
Sak nr.: 42/11 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR FORVALTNINGSPLAN FOR 
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Ullensaker Espelund/Bruknapp  
Hurdal Bålsrud /Nærem 
Nes Blekkerud/Pedersen 
Gjerdrum Von Clemm/forfall 
Eidsvoll Teslo/forfall 
Nannestad Amundsen/Bråthen  
Akershus FK Jegstad/forfall 
ØRU Adriansen/Hoel 
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Sak nr.: 32/11 GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

Vedtak: 

Dagsorden godkjent 
 
 

Sak nr.: 33/11 LEVERANDØRUTVIKLING 
 

Behandling: 

NHO v/Skjølaas og Hagelien orientert om regionalt program for leverandørutvikling. 
Hovedstadsregionen har som mål å øke kunnskapen  om - og hvordan gjennomføre innovative 
offentlige anskaffelser. Portalen www.leverandorutvikling.no gir utfyllende informasjon om 
programmet. 
 
Vedtak:  
Tatt til orientering. 
 

 

Sak nr.: 34/11 REFERAT FRA STYREMØTE  – 25.03.11 
 
Vedtak: 

Referat godkjent  
 

Sak nr.: 35/11 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 11.04.01 
 
Behandling: 

Leder av rådmannsutvalget gav en kort orientering om referatet  
 
Vedtak: 

Tatt til orientering  
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Sak nr.: 36/11 INFORMASJON FRA AKERSHUS 
FYLKESKOMMUNE 

 
 

Behandling: 

AFK v/fylkesordfører orienterte om følgende saker: 
• AFK og Ruter vil i løpet av våren invitere 3 og 3 ØRU kommuner til møte i forhold til 

grunntilbud om kollektivtrafikktilbud. Varslede møter ble godt mottatt. Det ble imidlertid  
påpekt at det oppleves som vanskelig for kommunene å komme i dialog med Ruter.  

• Planstrategi for areal og transport Oslo og Akershus vil bli endt ut på høring. Høringsfrist 
er 1. juli 2011. I forhold til ØRU kommunene legges det opp til behandling av forslag til  
felles høringsuttalelse for deretter kommunevis behandling. Det planlegges etablert et 
felles sekretariat for AFK og Oslo kommune om videre planlegging. 

• AFK vurderer innføring av parlamentarisme fra kommende valgperiode 
 
Vedtak: 

Tatt til orientering  
 

Sak nr.: 37/11 ØRIKS ÅRSMELDING  
 

Behandling: 

ØRIKs årsmelding med regnskap ble behandlet på rådmannsmøtet 01.04.11 og følgende 
vedtak ble gjort: Årsrapport og regnskap inkluderes i ØRUs årsmelding og regnskap. 
 
Det ble redegjort for at revidert regnskap vil bli fremlagt på styremøte 27 mai 2011. Frist for 
avleggelse av regnskap er 1. juli for § 27 samarbeid.  
 
Vedtak: 

Tatt til orientering. 
 
 

Sak nr.: 38/11 ØRUS ÅRSMELDING 2010 
 
Behandling  

Utkast til ØRU styrets årsmelding, verbaldel, ble behandlet. Årsmeldingen er redigert på 
tilsvarende måte som ØRU-styrtets årsmelding 2009.  Komplett årsmelding med regnskap vil 
bli fremmet for godkjenning og signatur på styremøte 27. mai 2011. 
 
Vedtak: 

ØRU direktør bearbeider årsmeldingen med de momenter som framkom i møte. For øvrig tatt 
til orientering. 
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Sak nr.: 39/11 BREV OM SELLAFIELD 
 
Behandling: 

Under behandling av sak 30/11 på styremøte 25.03.11 ble følgende vedtatt: 
ØRU direktør utarbeider utkast til brev til neste styremøte. Utkast til brev fremmes for 
behandling. Utkast til brev forelå til behandling. Brevet ble godkjent og signert i møte. 
 

Vedtak: 

Brev vedtatt oversendt til Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim 
 

 

Sak nr.: 40/11  FORSLAG TIL NY BOSETTINGSORDNING FOR 
FLYKTNINGER - HØRINGSUTTALELSE  

 
Behandling: 

Forslag til felles høringsuttalelse utarbeidet i samråd med kommunene forelå til behandling. 
 
Vedtak 

Høringsuttalelse vedtatt oversendt til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
(BLD). 
 
 

Sak nr.: 41/11 OPPDATERING ÅRSKONFERANSEN 
 
Behandling: 

Leder av rådmannsutvalget og ØRU-direktør oppdaterte styret om forberedelser til ØRUs 
årskonferanse. 
 
Vedtak: 

Tatt til orientering  
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Sak nr.: 42/11 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR 
FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA 2016 – 
2021- HØRINGSUTTALELSE 

 
Behandling: 

”Forslag til planprogram for forvaltningsplan for vannregion Glomma” er sendt på høring til 
styrene i vannområdene og kommunene. I stedet for at kommunene avgir egne uttalelser som 
sannsynligvis vil være ganske likelydende ble det tilslutning til at ØRU avgir en felles 
uttalelse.  
Alle ØRU-kommunene tilhører vannregion Glomma og har følgende tilhørighet til 
vanområder: 
• Vannområdet Leira-Nitelva; Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum.   
• Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma; Hurdal, Eidsvoll, Nes, Nannestad, Ullensaker. 
• Vannområdet Øyeren; Ullensaker, Nes.  
• Vannområdet Mjøsa; Eidsvoll. 
 

Vedtak 

Høringsuttalelse vedtatt.  
 
 

Sak nr.: 43/11 EVENTUELT 
 
A. Samarbeidsmodell mellom kommunene/flystøyutvalget og OSL: 

Forslag til ny samarbeidsmodell ble diskutert i felles møte med OSL 4. juni 2010. 
Konklusjon: Forslag til ny modell tas opp på kommende styremøte i mai, for deretter 
videre oppfølging i felles møte med OSL. 
 

B. Utredning av kommunelegeordning: 
Rådmannen i Nannestad orienterte om pågående utredning. Det planlegges en ekskursjon 
for å få informasjon om alternative modeller for samarbeid om kommunelegordning. 
Konklusjon: Tatt til orientering.   

 
C. Utredning Brann og redning: 

Rådmannen i Nannestad (PA) orienterte ØRU styret. Arbeidet i prosjektgruppa går bra. 
Framdriften i prosjektet har imidlertid blitt noe forsinket på grunn av behov for avklaring 
av prosjektets økonomiske rammer. Arbeidet med ferdigstillelse av rapport har derved 
blitt ca en måned forsinket. 
Konklusjon: Frist for ferdigstillelse av rapport forskyves med 1 måned til innen utgangen 
av juni måned 2011. 
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D. Oslo regionen: 
• Ordfører i Hurdal oppdaterte ØRU styret om møte i Oslo regionen. Grenseløs 

region for tilgang om barnehageplass på tvers av kommunegrensene har vært en 
suksess for de det gjelder. Det er imidlertid få foreldre som har benyttet seg av 
ordningen.  

• Oslo regionene planlegger å arbeide med omdømmebygging. Det er utarbeidet et 
høringsnotat med svarfrist 30. juni 2010. Det er ønskelig med innspill fra 
regionene og da ØRU. 

• Buskerud FK er anbefalt tatt med i Oslo regionen fra 2012 
• Neste møte 31. mai i Drammen. Kommunene ble oppfordret til å delta. 

Konklusjon: Tatt til orientering. 
  

 
 


