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Sak nr.: 70/11 GODKJENNING AV SAKSLISTE
Saksframlegg:
Dagsorden til godkjenning.
Vedtak:
Dagsorden godkjennes. Følgende saker meldt inn under eventuelt:
• Status arbeidsgruppen felles idrettsanlegg på Øvre Romerike.

Sak nr.: 71/11

REFERAT FRA STYREMØTE – 21.06.11

Saksframlegg:
Ingen merknader til protokoll har innkommet.
Behandling:
Revisors beretning til årsregnskapet for 2010 ble fordelt. Ingen merknader til revisors
beretningVedtak:
Protokoll fra 21.06.11 godkjennes
Direktør utarbeider svar til revisjonens brev 2/2011.

Sak nr.: 72/11

MARKARÅDET

Saksframlegg:
Basert på vedtak på styremøte 12.juni henvendte ØRU direktør seg til
Miljøverndepartementet med forslag om at det utpekes 1 representant til Markarådet fra
kommunene på Øvre Romerike og 1 representant fra Nedre Romerike. I svar brevet fra MD
opprettholder MD sin beslutning om at Romerike betraktes som en region og at ØRU og SNR
må samarbeide om å utpeke representant og vararepresentant til rådet.
Vedtak:
Representasjon i Markarådet avklares mellom styrelederne i ØRU og SNR.

Sak nr.: 73/11

ARC – QLAIR CONFERENCE, HYM OG ECM

Behandling:
Styreleder for ØRU og direktør orienterte om saker som ble behandlet på ARC QLAIR
Conference, HYM og ECM i Brussel 5. – 6. juli 2011. Forholdet til ARC bør diskuteres på et
felllesmøte med AFK.
Vedtak:
Tas til orientering.
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Sak nr.: 74/11

ORIENTERING FRA AFK

Utgår.

Sak nr.: 75/11 SAMARBEID OM HELSETJENESTER LOKALMEDISINSK SENTER
Behandling:
Rådmann i Eidsvoll redegjorde kort om prosjektgruppens arbeid og tilrådninger:
Tilrådning samarbeidstiltak:
På bakgrunn av regionens utfordringer og de oppgaver og plikter som følger av
samhandlingsreformen fra 2012, samt innmeldte behov fra kommunene tilrår prosjektgruppa
at kommunene på Øvre Romerike etablerer interkommunalt samarbeid om følgende
behandlingstiltak:
•
•
•
•

Spesialisert korttidsenhet med anslagsvis 30 plasser
Lindrende enhet med 16 plasser
Tilbud for utagerende personer med demens med anslagsvis 17 plasser
Rehabiliteringstilbud med 34 plasser

Prosjektgruppa tilrår videre at kommunene etablerer et interkommunalt samarbeid innen
følgende områder:
•
•
•

Miljørettet helsevern
Interkommunalt nettverk innen legetjenesten i sykehjem
Felles satsning på kompetanseutvikling for å møte samhandlingsreformen.

Kommunene får fra 2016 plikt til å etablere et heldøgns omsorg for personer med behov for
øyeblikkelig hjelp, herunder observasjons- og etterbehandlingsplasser tilknyttet legevakt.
Lovkravet ble kjent i april og vedtatt av Stortinget 14. juni 2011. Prosjektgruppa ser at dette
forsterker behovet for en felles legevakt i regionen, men har ikke hatt kapasitet til å utrede
dette i henhold til nye lovkrav innen de frister og ressurser som er satt for prosjektgruppas
arbeid. Prosjektgruppa tilrår derfor at felles legevakt med tilhørende tjenester utredes med
sikte på å etablerere tjenesten innen 2016, herunder behovet for:
•
•
•

Observasjonssenger
Døgnbemannet øyeblikkelig hjelp senger
Etterbehandlingssenger, der en har behov for legekompetanse på døgnbasis

Prosjektgruppa tilrår videre at det igangsettes et felles regionalt prosjekt ”Folkehelse ØRU”
for å styrke regionens samlede innsats innen folkehelse for å utjevne helseforskjellene. (Kap.
7)
Tilrådning organisering:
Prosjektgruppa tilrår at de foreslåtte behandlingstiltak organiseres som administrativt
vertskommunesamarbeid i henhold til kommunelovens § 28b. Interkommunalt samarbeid
innen miljørettet helsevern tilrås organisert som et IKS i henhold til kommuneloven
Side 3 av 7

bestemmelser for dette. De øvrige samarbeidstiltak organiseres innenfor rammene av det
ordinære samarbeidet i ØRU. (Kap 8).
Tilrådning lokalisering av tiltak
I henhold til mandatet skal prosjektgruppa utrede innhold, organisering og lokalisering av et
lokalmedisinsk senter i ØRU. Prosjektgruppa har lagt til grunn at dette ikke nødvendigvis
innebærer at alle samarbeidstiltak lokaliseres på samme sted.
Gjennom Stortingets vedtak om Samhandlingsreformen 14.06.11 har kommunene fått store
utfordringer og plikter allerede fra 01.01.2012. Prosjektgruppa har på bakgrunn av dette lagt
til grunn at det er av vesentlig betydning for befolkningen og kommunene at tilbud etablereres
så raskt som mulig. Rask etablering frigjør kapasitet i kommunene for de oppgaver som må
løses lokalt og gjør det mulig for kommunene å løse de nye oppgaver og plikter.
Prosjektgruppa har på bakgrunn av dette lagt følgende faktorer til grunn for en helhetlig
tilrådning når det gjelder lokalisering av samarbeidstiltakene:
•

•
•

•

Lokaliseringen må sikre kvalitet i tilbudet og styrke regionen samlet. Tverrfaglig
kompetanse, robuste fagmiljøer som er mobile vil være avgjørende for å lykkes med i
arbeidet.
Lokaliseringen må tilfredsstille faglige krav til helsetjenester f.eks tilgang til
lab/røntgen for de tiltak som krever dette.
Det legges til grunn at det kan være betydelige driftsmessige synergieffekter av
samlokalisering av tiltak der dette er mulig. Dette bør ha høyt fokus i
detaljplanleggingen av tilbudene.
Det legges til grunn at det kan være synergieffekter ved samarbeid med AHUS for
noen tiltak. (Kap. 9)

Prosjektgruppas tilrådninger er enstemmig.
På vegne av prosjektgruppen ble det fremmet følgende forslag til styrevedtak:
1. Styret i ØRU slutter seg til rapportens tilrådninger om etablering av interkommunale
samarbeidstiltak innen helse.
2. Rapporten oversendes kommunene og Ahus til behandling. På bakgrunn av
kommunenes plikter og oppgaver fra 01.01.2012 anmoder styret om rask behandling
av saken.
3. Styret ber Rådmannsutvalget utarbeidet forslag til opplegg og framdrift for
planlegging av konkrete samarbeidstiltak fra og med 01.01.12.
og følgende forslag til vedtak i kommunestyrene:
1. Kommunestyret i NN kommune vedtar å etablere tilbud om spesialisert korttidsenhet,
lindrende enhet, tilbud til personer med utagerende demens og tilbud om rehabilitering
i et interkommunalt samarbeid med øvrige kommuner i ØRU fra 01.01.12. Tiltakene
organiseres som administrativt vertskommunesamarbeid i henhold til kommunelovens
§.28b. Rådmannen får fullmakt til å utarbeide avtale med de samarbeidende
kommuner og Ahus. Avtalen skal legges fram for kommunestyret xxxx
2. Kommunestyret i NN kommune vedtar å etablere enhet for miljørettet helsevern i
samarbeid med de øvrige kommunene i ØRU. Rådmannen får fullmakt til å utarbeide
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avtale med de samarbeidende kommuner. Avtalen skal legges fram for
kommunestyret xxxx
3. Kommunestyret i NN slutter seg til de øvrige forslag til samarbeidstiltak.
Prosjektgruppen ble gitt ros for et omfattende og godt og grundig arbeid. Flertallet påpekte
nødvendigheten av komme rakst i gang med de foreslåtte samarbeidstiltak.
Ullensaker kommunes representant fremmet følgende forslag:
”Styret i ØRU slutter seg til rapportens tilrådninger om etablering av interkommunale
samarbeidstiltak innen helse og anbefaler at kommunestyrene fatter følgende forslag:
1. Kommunestyret i NN har behandlet rapporten fra forprosjektet ”Samarbeid om
helsetjenester ”Lokalmedisinsk senter” på Øvre Romerike. Kommunestyret
slutter seg til rapporten og dens anbefalinger legges til grunn for det videre
arbeidet med å avklare det endelige innholdet i et lokalmedisinsk senter på
Øvre Romerike inkl. legevakt og hvordan dette samarbeidet skal organiseres
og finansieres.
2. ØRU styret leder det videre arbeid som bør munne ut i en endelig sak til
kommunestyrene i løpet av første halvår 2012.”

5 representanter støttet innstillingen, 1 representant støttet forslaget fra Ullensaker.
Vedtak:
1. Styret i ØRU slutter seg til rapportens tilrådninger om etablering av interkommunale
samarbeidstiltak innen helse.
2. Rapporten oversendes kommunene og Ahus til behandling. På bakgrunn av
kommunenes plikter og oppgaver fra 01.01.2012 anmoder styret om rask behandling
av saken og anbefaler at kommunestyrene fatter følgende vedtak:
a. Kommunestyret i NN kommune vedtar å etablere tilbud om spesialisert
korttidsenhet, lindrende enhet, tilbud til personer med utagerende demens og
tilbud om rehabilitering i et interkommunalt samarbeid med øvrige kommuner
i ØRU fra 01.01.12. Tiltakene organiseres som administrativt
vertskommunesamarbeid i henhold til kommunelovens §.28b. Rådmannen får
fullmakt til å utarbeide avtale med de samarbeidende kommuner og Ahus.
Avtalen skal legges fram for kommunestyret xxxx
b. Kommunestyret i NN kommune vedtar å etablere enhet for miljørettet
helsevern i samarbeid med de øvrige kommunene i ØRU. Rådmannen får
fullmakt til å utarbeide avtale med de samarbeidende kommuner. Avtalen skal
legges fram for kommunestyret xxxx
c. Kommunestyret i NN slutter seg til de øvrige forslag til samarbeidstiltak.
3. Styret ber Rådmannsutvalget utarbeidet forslag til opplegg og framdrift for
planlegging av konkrete samarbeidstiltak fra og med 01.01.12.
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Sak nr.: 76/11

UTREDNING AV BRANNSAMARBEID

Behandling:
Rådmannen i Hurdal redegjorde for arbeidsgruppen som har utredet brannsamarbeid mellom
kommunene på Øvre Romerike sitt arbeid. Det er ønskelig å få arbeidsgruppens rapport,
ROS-analyse med vedlegg og kart politisk behandlet i de eksisterende kommunestyrene og
saken fremmes derfor for styret. Et samarbeid om brann-og redningstjenesten på Øvre
Romerike ville gi en kvalitativ og en beredskapsmessig styrking av brann – og
redningstjenesten samtidig som løsningen og ville innebære økonomiske gevinster.
Det ble fremmet følgende forslag til vedtak:
Arbeidsgruppens rapport, ROS-analyse med vedlegg og kart oversendes kommunene for
videre behandling og anbefaler at kommunestyrene fatter følgende vedtak:
1. Det etableres, med basis i brannfaglige vurderinger og stordriftsfordeler, ett felles
brannvesen for kommunene på Øvre Romerike.
2. Det utlyses ikke nye faste stillinger før vedtak om ny organisering foreligger.
3. Modeller for organisering av et nytt felles brannvesen, kostnadsfordeling, bemanning
og praktisk gjennomføring av nyorganiseringen utredes av prosjektgruppen og legges
fram for politisk behandling innen februar 2012.
Fra Ullensaker kommune ble det fremmet et alternativt forslag til vedtak i kommunestyrene:
1. NN kommune slutter seg til intensjonen om å etablere ett felles brannvesen for
kommunene på Øvre Romerike, med basis i de brannfaglige vurderinger og
stordriftsfordeler som er vist i utredningen.
2. Modeller for organisering av et nytt felles brannvesen, kostnadsfordeling, bemanning
og praktisk gjennomføring av nyorganiseringen utredes av prosjektgruppen og legges
fram for politisk behandling innen februar 2012. Det er en forutsetning at det kan
dokumenteres en økonomisk gevinst for alle deltagerne.

3. Det utlyses ikke nye faste stillinger før vedtak om ny organisering foreligger.
Til forslaget fra Ullensaker: 5 representanter støttet innstillingen, 1 representant støttet
forslaget fra Ullensaker.
Vedtak:
Arbeidsgruppens rapport, ROS-analyse med vedlegg og kart oversendes kommunene for
videre behandling og anbefaler at kommunestyrene fatter følgende vedtak:
1. NN kommune slutter seg til intensjonen om å etablere ett felles brannvesen for
kommunene på Øvre Romerike, med basis i de brannfaglige vurderinger og
stordriftsfordeler som er vist i utredningen.
2. Modeller for organisering av et nytt felles brannvesen, kostnadsfordeling, bemanning
og praktisk gjennomføring av nyorganiseringen utredes av prosjektgruppen og legges
fram for politisk behandling innen februar 2012. Det er en forutsetning at det kan
dokumenteres en gevinst for alle deltagerne.
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3. Det utlyses ikke nye faste stillinger før vedtak om ny organisering foreligger.

Sak nr.: 77/11
•

EVENTUELT

Status Arbeidsgruppen felles idrettsanlegg på Øvre Romerike.
Ordfører i Nannestad etterspurte status om den administrative arbeidsgruppen som
skulle utrede felles idrettsanlegg på Øvre Romerike.
Rådmannen i Eidsvoll påtok seg å avklare status med arbeidsgruppens leder med
tilbakemelding på ØRU-styremøte 2. sep.
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