Sør-Gardermoen 21. juni 2011
ØRU-styrets medlemmer:
Ordfører/rådmann i Eidsvoll
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Hurdal
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Sak nr.: 59/11

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Vedtak:
Dagsorden godkjent

Sak nr.: 60/11

REFERAT FRA STYREMØTE – 27.05.11

Vedtak:
Referat godkjent

Sak nr.: 61/11

ØRUs ÅRSREGNSKAP 2010

Behandling:
Revisjonens uttalelse om årsregnskap 2010 forelå ikke ved behandling av saken. Det framkom
for øvrig ingen merknader til årsregnskapet.

Vedtak:
ØRUs Årsregnskap 2010 godkjent, med det forbehold om at det ikke framkommer vesentlige
merknader fra revisjonen. Revisjonens uttalelse oversendes styret så snart den foreligger.

Sak nr.: 62/11

ØRUs ÅRSMELDING 2010

Behandling:
Det framkom ingen merknader til årsmeldingen
Vedtak:
ØRU-styrets årsmelding 2010 godkjent. ØRU direktør innhenter styrets signaturer.
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Sak nr.: 63/11

SAMFERDSELSSTRATEGI FOR ØVRE ROMERIKE

Behandling:
Styret har tidligere behandlet utkast til Samferdselsstrategi for Øvre Romerike og vedtatt at
den skulle sendes på høring, styresak 100/10. Det kom inn 6 høringsuttalelser. Saken ble
deretter oversendt det faglige netteverk av tekniske sjefer for vurdering av høringsuttalelsene
og videre behandling av strategien og har konkludert med at disse ikke gir grunnlag for
endringer av samferdselsstrategien. Teksten i samferdselsstrategien har derfor ikke blitt endret
siden styrets forrige behandling av den. På denne bakgrunn ble det foreslått at
samferdselsstrategien oversendes kommunestyrene for å vedtas. Det forelå forslag til felles
saksframlegg.
Vedtak:
ØRU styret slutter seg til samferdselsstrategien og oversender den til kommunene for
behandling

Sak nr.: 64/11 VEDTEKTER FOR MILJØ- OG STØYUTVALG FOR
OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN

Behandling:
Organiseringen av flystøyutvalget for Gardermoen har vært drøftet av utvalget selv og
kommunene gjennom ØRU de par siste årene. I en sluttfase har ØRU’s direktør og rådmannen
i Ullensaker drøftet konkret utforming av vedtekter med OSL. Etter sluttdrøfting i
kontaktutvalget mellom ØRU og OSL ble saken lagt frem for behandling i ØRU-styret og til
sluttbehandling i kommunene. Det forelå felles saksframlegg til kommunal behandling.
Vedtak:
ØRU-styret slutter seg til forslag til vedtekter for Miljø- og støyutvalg for Oslo lufthavn
Gardermoen datert 27.05.11. Saken oversendes kommunene for sluttbehandling.

Sak nr.: 65/11

FELLES IKT-TJENESTER

Behandling:
Rådmannsutvalget har gjennomført et møte med IKT Lillehammer 17. juni 2011 samt
gjennomførte et rådmannsmøte med hovedfokus på IKT. Leder av rådmannsutvalget
orienterte om møtet og diskusjonene.
Vedtak:
Tatt til orientering
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Sak nr.: 66/11 ORIENTERING OM SAMARBEID OM
HELSETJENESTER/LOKALMEDISINSK SENTER
Behandling:
Rådmannen i Eidsvoll orienterte om status for arbeidet og utkast til rapport om Samarbeid om
helsetjenester/Lokalmedisinsk senter. Rapport vil, slik det legges opp til, foreligge til
behandling for styret i august. Arbeidet har vært krevende da rammene for
samhandlingsreformen kom i april, samt at Ahus har prosesser gående på strategiske valg.
Vedtak:
Tatt til orientering. Det avholdes ekstraordinært styremøte fredag 12. august for behandling av
rapport og utkast til felles sak.

Sak nr.: 67/11
AHUS

ORIENTERING OM SAMARBEIDSAVTALEN MED

Behandling:
Rådmannen i Eidsvoll orientert om status for arbeidet med samarbeidsavtalen med AHUS og
avtalen om pasientforløp.
Den generelle samarbeidsavtalen forelå for ½ års tid siden til behandling i ØRU og deretter i
kommunene. Avtalen om pasientforløp vil bli en underliggende avtale til den generelle
samarbeidsavtalen. Samhandlingsreformen vil, med virkning fra 2012, slå inn i forhold til
avtalen om pasientforløp. Det er viktig at avtalen blir balansert (likeverdighet) mellom Ahus
og kommunene. Rådmannen i Eidsvoll og Ullensaker representer ØRU kommunene i arbeidet
med utforming av avtale om pasientforløp.
Vedtak:
Tatt til orientering

Sak nr.: 68/11

MARKARÅDET

Behandling:
Det forelå brev fra departementet om opprettelse av Markarådet. I henhold til brevet skal
Romerike ha en representant i rådet. Romerike består av to regioner og det vil være rimelig at
begge regionsråd er representert i Markarådet.
Vedtak:
ØRU direktør henvender seg til departementet med forslag om at det utpekes 1 representant til
Markarådet fra kommunene på Øvre Romerike og 1 representant fra Nedre Romerike.
Ordførerne i Gjerdrum og Nannestad, forutsatt at utvidelsen aksepteres, avklarer seg i mellom
hvem som skal representere Øvre Romerike i Markarådet
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Sak nr.: 69/11

EVENTUELT

Ingen saker til behandling.
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