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Sak nr.: 44/11 GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

Vedtak: 

Dagsorden godkjent. 
 
 

Sak nr.: 45/11 REFERAT FRA STYREMØTE  – 15.04.11 
 
Vedtak: 

Referat godkjent 
 

Sak nr.: 46/11 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 13.05.01 
 

Behandling: 

Leder av rådmannsutvalget gav en kort orientering om referatet. Det ble bemerket at ØRU 
styret ber om å bli orientert om kommende samarbeidsavtale mellom kommunene og Ahus 
om pasientforløp. 
 
Vedtak: 

Rådmennene bes oppdatere ØRU styret om kommunenes kommende samarbeidsavtale med 
Ahus om pasientforløp. Referat forøvrig tatt til orientering. 
 

 

Sak nr.: 47/11 INFORMASJON FRA AKERSHUS 
FYLKESKOMMUNE 

 
Behandling 

AFK v/fylkesdirektør regional utvikling informerte om følgende saker: 
• Oslo pakke 3 går sin gang. Prosjektet er p.t. underfinansiert, men det er en 

tilgjengelige ubrukte midler som benyttes slik at kontinuitet sikres i påvente av videre 
finansiering. Det blir ny runde våren 2012 for å lande planlegging av prosjektet 
inkludert å finne finansieringsformer. Diskusjon må tas opp i forhold til Stortingets 
forutsetning om bompengefinansiering. 

• RUTER og møter med kommunene er i gang. 
• Det ble tatt opp at AFK har avholdt felles møte med stortingsrepresentanter fra fylket 

og kommunene. ØRU var godt representert på møte. Samferdsel var et av temaene 
som ble tatt opp. Det ble pekt på at slike møter kan utvikles til en god arena, forutsatt 
at det er viktige og interessante temaer som tas opp. Det ble uttrykt ønske om å kunne 
melde inn saker.   

 

Vedtak: 

Tatt til orientering.  
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Sak nr.: 48/11 ORIENTERINGER 
 

Behandling: 

A. Status forprosjekt Lokalmedisinsk senter – PA rådmannen i Eidsvoll orienterte: 
Prosjektet er i rute. Innspill som framkom på ØRU årskonferanse 2011 er tatt med i det 
videre arbeidet. Utkast til sluttrapport vil antatt foreligge til ekstraordinært ØRU 
styremøte 16. juni. Det legges opp til felles sak til kommunal behandling høsten 2011. 

B. Status utredning av brannvesenet på Øvre Romerike – PA rådmannen Nannestad 
kommune orienterte:  
Det jobbes med å komme i mål med utredningen til sommerferien. Gruppen er enig om at  
følgende elementer er viktig premiss for framtidig organisering: ROBUSTHET – 
SIKKERHET – FAGMILJØ 
 

Vedtak: 

Tatt til orientering 
 
 

Sak nr.: 49/11 ETABLERERTJENESTEN 
 
Behandling: 

Daglig leder Innovasjon Gardermoen orienterte om aktiviteten til Etablerertjenesten i 2010 på 
Øvre Romerike. Av de som har deltatt på kursene er det etablert 35 bedrifter i 2010 spredt på 
alle ØRU kommunene. Det legges opp til samordnet kursprogram ØRU/SNR/FOLLO. 
Etablerertjenesten samarbeider med servicekontor for næringslivet i Oslo kommune, spesielt 
tilrettelagt for fremmed språklige. Det ble pekt på at enkelte kommuner har fond som etablere 
kan søke på. Etablerer tjenesten kan, om ønskelig, bistå kommunene med vurdering av 
søknader/kriterier mv. for tildeling av midler fra slik fond. Servicetorgene i kommunene er 
viktig kanal i forhold til informasjon om tilbudet. 
 
Vedtak: 

Det legges opp til ny orientering om ett års tid. For øvrig tatt til orientering. 
 
 

Sak nr.: 50/11 ØRUs ÅRSREGNSKAP 2010 
 
Vedtak:  

Sak utsatt 
 
 
 
 

Sak nr.: 51/11 ØRUs ÅRSMELDING 2010 
 
Vedtak: 

Sak utsatt 
 



Side 4 av 8 

 

Sak nr.: 52/11 EVALUERING ÅRSKONFERANSEN 2011 
 
Behandling: 

ØRUs årskonferanse har i innværende valgperiode vært gjennomført etter samme modell i 
alle fire årene. Basert på erfaringene og tilbakemeldingene bør det vurderes om 
årskonferansen skal videreføres i sin nåværende form eller gjennomføres på en annen måte. 
 
I de nye vedtekter legges det opp til at det i tillegg til årskonferansen også skal gjennomføres 
minst to felles kommunestyremøter. Det ble diskutert hvordan årskonferansen og de felles 
kommunestyremøter kan harmoniseres i tid og innhold og hvilken innflytelse dette bør/kan ha 
på årskonferansen.    

 
Basert på føringer er det utarbeidet evalueringsspørsmål til deltakerne på årskonferansen..  
Evalueringsspørsmålene er tenkt tatt i bruk fra nest årskonferanse. Innhenting av svar 
forutsettes gjort elektronisk. 
 
Det kom fram følgende tilbakemeldinger i møte: 
 
Om ØRU årskonferanse: 

• Alle kommunene ser verdien av ØRU årskonferanse 
• Det bør være møteplikt for kommunenes formannskapsmedlemmer. Ved forfall  

innkalles vara.  
• Viktig at formannskapene for de seks kommunene kommer sammen i perspektiv av å 

være regionalpolitikere. Det enkelte ordfører bør informere sitt formannskap om 
viktigheten av konferansen med fokus på det regionale. 

• Konferansen har funnet en bra form som vi må bygge videre på – videreutvikle 
• Legge opp programmet med få temaer (2 temaer ble nevnt) med fokus viktige/aktuelle 

felles regionale problemstillinger som gjerne har perspektiv fram i tid. 
• Ordførerne bør i større grad delta i utviklingen av gruppeoppgavene. 
• Det ble stilt spørsmål om å gi føringsvedtak  burde vurderes. 
• Det bør også vurderes om rådmennene bør delta i gruppedikusjonene. 
• Sette opp datoer for ØRU årskonferanse tidlig i valgperioden og at datoene 

bekjentgjøres for formannskapene. 
 
 
Om felles kommunestyremøter: 

• Alle kommunene er positive til felles kommunestyremøter i valgperioden og ser 
verdien av å bringe folkevalgte sammen ved felles informasjon og meningsutveskling.  

• Det bær være møteplikt for kommunestyremedlemmene. Ved forfall innkalles vara. 
Ordførerne bør i tillegg informere og motivere kommunestyrene, ref det regionale 
perspektivet/utviklingen, om viktigheten av disse møtene. 

• Saker på disse møtene kan være informasjon om regionale temaer og felles aktuelle 
saker som f.eks utforming av eierstrategi for felles eide selskaper. Ordførerne bør stå 
for agendaen med tyngde. 

• En ser juridiske problemer med å fatte vedtak på felles kommunestyremøter, men at 
kommunene etter felles diskusjon på samme arena deretter fatter vedtak lokalt.  
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• Hyppighet: To møter i valgperioden og eventuelt i tillegg vurdere ytterligere møter ut i 
fra om det  oppstår aktuelle saker i perioden. 

• Sette opp datoer for felles kommunestyremøter tidlig i valgperioden og at datoene 
bekjentgjøres for kommunestyrene. 

 
Om forslag til opplegg for evaluering: 

• Foreslåtte opplegg fikk tilslutning. 
 

Vedtak: 

ØRU styret slutter seg til framtidig evalueringsform samt det som ble uttalt i møte. 
 
 

Sak nr.: 53/11  PROFILERING OSLOREGIONEN - HØRING  
 

 
Behandling: 

Høringsbrev fra Samarbeidsalliansen for Osloregionen om forprosjektrapporten 
”Omdømmebygging for Osloregionen” er sendt ut på høring.  Høringsadressater er regionsråd 
og fylkeskommuner. Hensikten med høringen er å avklare medlemmenes ambisjoner når det 
gjelder omdømmebyggingen for Osloregionen. Det er bedt om signaler på følgende 
problemstillinger: 
 

• Kan partene slutte seg til forprosjektrapportens anbefalinger av faglig innretning og 
målgrupper som et utgangspunkt for en felles ømdømmesatsing i Osloregionen? 

• Er man som ledd i arbeidet med å etablere en felles omdømmesatsing i Osloregionen 
positive til å delta i en utredning for å avklare ambisjonsnivå og organisasjonsmodell 
som kan sikre finansiering og gjennomføring av det praktiske omdømmearbeid? 

• Er partene positive til at samarbeidsalliansen som et første trinn i det videre arbeidet 
med å legge til rette for en felles omdømmesatsing gjennomfører en nullpunktsanalyse 
i tråd med anbefalingene fra Apeland Informasjon AS? 

 
Vedtak: 
ØRU-styret har behandlet forprosjektrapporten ”Omdømmebygging for Osloregionen” og 
slutter seg til anbefalingene an faglig innretning og målgrupper.  
ØRU er positiv til å delta i en utredning for å avklare ambisjonsnivå og organisasjonsmodell 
som kan sikre finansiering og gjennomføring av det praktiske omdømmearbeid og er også 
positiv til at det gjennomføres en nullpunktanalyse for å legge til rette for en felles 
omdømmesatsing. 
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Sak nr.: 54/11 REISELIVSSTRATEGI FOR AKERSHUS – HØRING 
 

Behandling : 

Akershus fylkeskommune har gjennomført en høring av ”Reiselivsstrategi for Akershus 2011 
– 2014”. Høringsfristen var 6. mai 2011. Imidlertid har få eller ingen av kommunene gitt noen 
høringsuttalelser. Det ble derfor tatt opp å avgi uttalelse på regionsnivå. Det som det i 
høringsbrevet spesielt ble ønsket synspunkter på var: 

• Reiselivsstrategiens prioriteringer og innsatsområder. 
• Kommunenes og fylkeskommunens rolle i forhold til utvikling av reiselivet. 
• Forholdet til Hovedstadsregionen for øvrig i arbeidet med utviklingen av reiselivet, 

bl.a. med hensyn til profilering av Hovedstadsregionen. 
 

Vedtak  

ØRU-styret har behandlet utkastet til ”Reiselivsstrategi for Akershus 2011 – 2014” og slutter 
seg i hovedsak til strategiens prioriteringer og innsatsområder. En felles profilering gjennom 
Oslo og Osloregionen anbefales fremfor å søke å profilere Akershus separat. Både nasjonalt 
og internasjonalt vil Oslo gi større trekkraft enn Akershus. 
Kommunenes muligheter til å bidra til utvikling av reiselivet er begrenset. Fylkeskommunen 
har større mulighet og ressurser til aktivt å bidra til utvikling gjennom destinasjonsselskapene. 
Lokal forankring anbefales gjort gjennom regionsrådene. 
 
 

Sak nr.: 55/11 FELLES STRATEGI FOR GODS OG LOGISTIKK I 
OSLOREGIONEN – FORANKRING 

 
Behandling: 

Samarbeidsalliansens prosjekt ”felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen” ble vedtatt 
igangsatt av styret vinteren 2010. Prosjektet skal supplere tidligere vedtatt ”samordnet areal- 
og transportstrategi for Osloregionen” og bygger på overordnede mål fra denne. 
Arbeidet drives av en prosjektledelse med representanter for Oslo kommune og Akershus og 
Østfold fylkeskommuner, en prosjektgruppe med regionrådenes representanter og hvor også 
statsetatene deltar, og med faglig bistand fra konsulenter fra CIVITAS og SITMA. 
 
Det foreligger nå en foreløpig versjon av gods- og logistikkstrategien for Osloregionen, og 
dokumentet er sendt ut til regionrådene for forankring og kvalitetssikring. Videre framdrift 
innebærer at strategiforslaget etter forankrings/kvalitetssikringsprosessen revideres, for så å 
sendes ut på en åpen høring til alle medlemskommuner/-fylkeskommuner samt andre aktører 
(høsten 2011). Endelig behandling av strategien i Osloregionens styre vil etter planen skje 
vinteren 2012. Strategien vil være en del av grunnlaget for samarbeidsalliansens innspill til 
Nasjonal transportplan 2014-2023, og skal legge til rette for bedre samordning av overordnet 
fysisk planlegging i Osloregionen. 
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ØRUs representant i arbeidsgruppen er Erlend Eggum, Ullensaker kommune. Gjennom det 
faglige nettverk for tekniske sjefer forelå det utarbeidet forslag til uttalelse/forslag til vedtak. 
 
Vedtak: 

ØRU støtter hovedtrekkene i strategidokumentet og tar dette til orientering.  
En tyngre godsetablering slik det pekes på kan gi positive effekter for regionen.  
I lokaliseringsspørsmål bør det ses ut over Gardermoen næringspark for å finne de optimale 
arealene. 
 
 

Sak nr.: 56/11 REGIONAL PLANSTRATEGI OG REGIONALT 
PLANPROGRAM – HØRING 

 
Behandling:  
Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har sammen sendt ut utkast til regional 
”Planstrategi og planprogram for areal og transport i Oslo og Akershus” på høring. 
Utkastet er sendt til den enkelte kommune og ØRU.  I samsvar med føringer fra foregående 
styremøte forelå det et utarbeidet forslag til felles høringsuttalelse fra ØRU styret. Det er 
forutsatt at den enkelte kommune gir sine egne uttalelser. Felles uttalelsen er derfor holdt på 
et mer generelt og overordnet nivå. Forslaget til uttalelse er behandlet av rådmannsutvalget. 
 

I møte ble det foretatt visse rettelser av forslag til felles høringsuttalelse.  
 

Vedtak: 

Forslag til felles uttalelse, med de rettelser som framkom i møte, godkjent. 
 
 

Sak nr.: 57/11 OPPFØLGING SAMARBEIDSMODELL MELLOM 
FLYSTØYUTVALGET OG OSL 

 
Behandling: 

Saken har tidligere vært drøftet på kontaktutvalgsmøtene ØRU – AFK – OSL  4. juni 2010 og 
3. desember  2010. Det har etter dette vært avholdt et arbeidsmøte, 28. april 2011, mellom 
OSL og ØRU ved rådmannen i Ullensaker og ØRU-direktør. Basert på drøftingene på 
arbeidsmøtet forelå det et utarbeidet utkast til vedtekter for et  Miljø og støyutvalg for Oslo 
lufthavn Gardermoen. Utkastet til vedtekter kommer, etter denne behandlingen, opp til 
drøfting i påfølgende kontaktutvalgsmøte ØRU – AFK – OSL. Til utkastet til vedtekter er å 
bemerke at det ved siden av etableringen av et Miljø – og støyutvalg også legges opp til 
dialog/møter med andre omkringliggende kommuner som ikke er med i selve utvalget, og 
etablering av et naboforum med interesserte foreninger/grupperinger. Ved behandlingen av 
utkast til vedtekter kom det fram forslag i møte til endring av § 3. utvalgets sammensetning 
ved at alle seks ØRU ordførerne forslås inn i utvalget og ikke fire ordførere som foreslått i 
utkastet.  
 
Videre prosess er at etter at utkast til vedtekter for Miljø og støyutvalg for Oslo lufthavn 
Gardermoen har blitt behandlet i påfølgende  kontaktutvalgsmøte ØRU – AFK – OSL (27. 
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mai) vil det bli utarbeidet en sak til ØRU styret om ny samarbeidsmodell og vedtekter.  Saken 
fortsettes oversendt til kommunal behandling før kommende  kommunevalg. 
 

 
Vedtak: 

Flertall med ønske om at alle kommunene skal inn i utvalget. For øvrig tatt til orientering. 
 
 

Sak nr.: 58/11 EVENTUELT 
 

A. Det avholdes rådsmøte i Osloregionen 31. mai i Drammen: 
Det ble minnet om at mottakerlisten til møte er ordførere og rådmenn. 
Konklusjon: Tatt til orientering.  
 

B. ØRU årskonferanse 2011 – og det som ble tatt opp om ATP plan ØRU 
Konklusjon: Det som framkom om  ATP plan ØRU settes opp for oppfølging 


