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Sør-Gardermoen 24. januar 2011 
ØRU-styrets medlemmer:  
Ordfører/rådmann i Eidsvoll 
Gjerdrum 
Hurdal 
Nannestad 
Nes 
Ullensaker 
Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus  - Tone Øverlid 

 
Referat  
21. januar 2011 
 
Tid: Kl 0900 -1200 
Sted: Tunet 
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Ullensaker Espelund/Bruknapp  
Hurdal Bålsrud /Nærem 
Nes Blekkerud/Seland 
Gjerdrum Von Clemm/Christensen 
Eidsvoll Teslo/Hovde 
Nannestad Amundsen/Bråthen 
Akershus FK forfall /Øvrelid (sak 4) 
ØRU Adriansen/Hoel 
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Sak nr.: 1/11 GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

Vedtak: 

Dagsorden godkjent 
 
 

Sak nr.: 2/11 REFERAT FRA STYREMØTE  – 03.12.10 
 
Vedtak: 

Referat godkjent 
 
 

Sak nr.: 3/11 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 14.01.11 
 
Vedtak: 

Referatet tatt til orientering 
 
 

Sak nr.: 4/11 INFORMASJON OM PLANSAMARBEID OM AREAL OG 
TRANSPORT 

Vedlegg: Presentasjon fra AFK 

 
Behandling: 

Regional planstrategi fra AFK er sendt kommunene på høring med høringsfrist 1. mars 2011. 
Følgende tilhørende planprogrammer planlegges sendt på høring i 2011: 

- Ny plan for utdanning 
- Næring innovasjon og nyskapning  
- Areal og transport  

 
Areal og transportdelen av planstrategien er løftet ut i egen prosess. Dette arbeidet ledes av 
Miljøverndepartementet med deltakelse fra Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. 
Arbeidet med planstrategien ATP med tilhørende planprogram vil bli sendt ut på høring i 
nærmeste fremtid.   
 
Det ble besluttet at ØRU avgir felles høringsuttalelse for regional planstrategi og planstrategi 
for areal og transport.  
. 
Vedtak: 

1. ØRU direktør utarbeider utkast til felles høringsuttalelse for regional planstrategi og 
planstrategi for areal og transport. 

2. ØRU styret uttrykte bekymring for fremdriften i prosessen og harmoniseringen av 
denne opp mot NTP prosessen. Presentasjonen ble for øvrig tatt til orientering. 
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Sak nr.: 5/11 DELTAKELSE I ARBEIDSGRUPPER OG 
PROSJEKTER 

 
Behandling: 

Det er utarbeidet en oversikt over arbeidsgrupper og prosjekter som ØRU deltar i eller selv 
har initiert. Oversikten skal sikre riktig prioritering og bruk av ressurser. Arbeidsgrupper og 
prosjekter som ikke er registrert bes meldt inn. 
 
Vedtak: 

ØRU styret tar oversikten så langt til orientering. Dokumentet ajourføres i det videre arbeidet. 
 
 

Sak nr.: 6/11 HØRINGSUTTALELSE – NY 
FOLKEHELSELOV OG NY KOMMUNAL HELSE – OG 
OMSORGSLOV 

 
Behandling : 

Arbeidsgruppen Lokalmedisinsk senter har utarbeidet forslag til felles høringsuttalelse for 
ØRU. Høringsuttalelsen omfatter både forslag til ny folkehelselov og forslag til ny kommunal 
helse og omsorgslov. Forslaget ble behandlet på rådmannsmøte 14. januar og vedtatt fremmet 
til  styremøte 21. jan.  
 

Vedtak: 
ØRU styret slutter seg til utkast til hørings uttalelse, samt høringsuttalelsen fra KS som 
vedlegges ØRU uttalelsen. 
 
 

Sak nr.: 7/11 UTREDNING BRANN OG REDNINGSTJENESTEN PÅ 
ØVRE ROMERIKE – FINANSIERING 

 
Behandling: 

Revidert kostnadsoverslag tilsier at utredning brann og redningstjenesten vil koste  
kr 300 000,- i tillegg til den arbeidstid som medgår. ØRU vil søke FMOA om skjønnmidler til 
dekning av kostnadene. Selv om det er meget sannsynlig, vil det likevel være usikkert om 
man får tildelt skjønnsmidler og hvor mye man eventuelt får tildelt. For å sikre fremdriften av 
prosjektet er det nødvendig med en garanti fra ØRU-kommunene om finansiering av 
utredningen utover det som eventuelt finansieres av skjønnsmidler. Et forslag til felles 
saksframlegg om dette forelå til behandling. Saksframlegget justeres ved at det tas inn en 
tabell med kostnadsfordeling pr. kommune.  
 

Vedtak:   
Revidert saksframlegg sendes til kommunene. 
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Sak nr.: 8/11 STUDIETUR 
 
Behandling: 

Det er lagt til grunn en studietur for 2011. På grunn av kommunevalget høsten 2011finner 
styret det hensiktsmessig å utsette studieturen til 2012. 
 

Vedtak: 
Studietur utsatt til 2012 

Sak nr.: 9/11 EVENTUELT 
 
 
Behandling: 

 
A. Forvaltningsplan for vannregion Glomma er på høring v/Østfold fylkeskommune med 

frist 22. juni 2011:   
Vannregion Glomma omfatter store deler av Østlandet med i alt 9 fylker derav Hedmark, 
Oppland, Akershus, Oslo og Østfold. Forvaltningsplanen for vannregion Glomma skal 
sikre helhetlig beskyttelse og fremme bærekraftig bruk av vassdrag, kystvann og 
grunnvann. Forvaltningsplanen utarbeides i henhold til Forskrift om rammer for 
vannforvaltningen.  
Konklusjon: Rådmannen i Nannestad utformer forslag til felles høringsuttalelse fra ØRU. 

 

B. Revisjonsordningene på Romerike: 
Intensjonen om å vurdere revisjonsordningene på Romerike har stoppet opp. Tråden bør 
tas opp igjen. 
Konklusjon: Styreleder ØRU tar kontakt med politisk ledelse for revisjonsordningene på 
Romerike. Leder av Rådmannsutvalget i ØRU alternativt nestleder tar tilsvarende 
administrativ kontakt.  

 
 


