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Sør-Gardermoen 13. juni  2012 
ØRU-styrets medlemmer:  
Ordfører/rådmann i Eidsvoll 
Gjerdrum 
Hurdal 
Nannestad 
Nes 
Ullensaker 
Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus 
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Deltakere: 
Ullensaker Espelund/Bruknapp  
Hurdal Bålsrud /Nærem 
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Gjerdrum Østensen /Eriksen 
Eidsvoll Madsen/Hovde 
Nannestad Amundsen/Bråthen 
AFK Salvesen/Kierulf 
ØRU  Adriansen 
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Sak nr.: 45/12 GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Vedtak: 

Dagsorden godkjennes. 
Under eventuelt behandles mulighetsstudie – arenaer  - OL i Norge 2022. 

Sak nr.: 46/12 REFERAT FRA STYREMØTE  – 27.04.12 
 

Behandling: 

Ingen merknader til protokoll har innkommet. 
 
Vedtak: 

Protokoll fra 27.04.12 godkjennes. 
 

Sak nr.: 47/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTENE 11.05.12 OG 
30.05.12 

Behandling: 

Leder for rådmannsutvalget refererte kort fra rådmannsmøtene 11. og 30. mai. 
 
Vedtak: 

Referatene tas til orientering. 
 
 

Sak nr.: 48/12 INFORMASJON FRA AKERSHUS 
FYLKESKOMMUNE 

 
Behandling: 

a. Akershus fylkeskommune v/ fylkesaksjonsleder Vicki Olafsen informerte  høstens 
TV- aksjon og oppfordret kommunene å fortsatt støtte TV-aksjonen i år som tidligere. 
I 2012 går pengene til Amnesty.  

b. Det ble videre informert om følgende: 
• Planstrategien vil bli rullert.  

Siden den er ganske ny vil det kun bli små endringer. 
• Plansamarbeid Oslo kommune og Akershus fylkeskommune (AFK). 

Det er nå fattet vedtak i begge kommune og saken er oversendt til 
Miljøverndepartementet (MD) for videre behandling. 

• Regional plan for masseforvaltning. 
Det er satt i gang et arbeid for å utarbeide en regional plan for 
masseforvaltning, herunder uttak og deponering av masse. 

• Felles næringsselskap Oslo kommune og AFK. 
Partene har ikke kommet til enighet om et felles næringsselskap og AFK vil 
vurdere andre alternativer. 

• Elevvekst i videregående skole. 
Elevveksten i videregående skole blir større enn beregnet. AFK vil iverksette 
tiltak for å møte dette. 
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• Akershusmuseene. 
Fremtidig organisering av Akershusmuseene er under vurdering. Endelig 
forslag vil bli sendt på høring. 

• Utvidet bruk av TT-kort 
En utvidet bruk av TT-kort vil bli vurdert med tanke på at unge 
funksjonshemmede også vil kunne ha behov for en slik tjeneste. 

 
Vedtak: 

Tas til orientering. 
 

Sak nr.: 49/12 HØRINGSUTTALELSE – PLANPROGRAM 
REGIONAL PLAN FOR HANDEL, SERVICE OG 
SENTERSTRUKTUR 

 

Behandling: 

På oppdrag av RU hadde Tekniske sjefers forum utarbeidet et forslag til felles høringsuttalelse 
– planprogram regional plan for handel, service og senterstruktur. Forslaget ble behandlet på 
RU-møtet 11. mai 2012 og det ble gitt en frist til 23. mai for å komme med innspill og 
merknader. Innen fristens utløp var det ikke mottatte noen merknader. Forslaget ble fremmet 
for ØRU-styret for endelig behandling. 
 
Forslaget til felles høringsuttalelse ble drøftet. I tillegg til forslaget til en felles 
høringsuttalelse hadde flere av kommunene utarbeidet egne uttalelser som i varierende grad 
bygget på forslaget til felles uttalelse. Uttalelsene fra ØRU-kommunene vil derfor bestå av en 
felles høringsuttalelse gitt via ØRU og individuelle uttalelser med noe annen ordlyd. 
  
Vedtak: 

Forslaget til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Akershus fylkeskommune som ØRU-
kommunenes felles høringsuttalelse.  

 

Sak nr.: 50/12 SAMMENDRAG FRA ØRUs ÅRSKONFERANSE 
  
Behandling: 

På ØRUs årskonferanse var det informert om at man ville utarbeide et referat/sammendrag fra 
årskonferansen. Sammendraget skulle oversendes kommunestyrene for å orientere om 
årskonferansen og saker behandlet på denne. Forslaget til sammendrag ble drøftet. Det 
fremkom ingen merknader til forslaget.  
 
Vedtak: 

Sammendraget godkjennes og oversendes kommunestyrene til orientering. 
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Sak nr.: 51/12 MANDAT TIL ARBEIDSGRUPPE EIERSTRATEGI 
 
Behandling: 

Saken var behandlet i RU og RU foreslo følgende mandat for en arbeidsgruppe som skal 
utarbeide en felles eierstrategi for ØRU- kommunene: 
 
Arbeidsgruppen skal utarbeide et forslag til felles eierstrategi for ØRU kommunene. 
Eierstrategien skal omfatte: 

• Overordnet målsetning for felles selskaper, IKSer og samarbeid etter 
kommunelovens §27 og § 28, 

• Retningslinjer for antall og utvelgelse av medlemmer til styrer og 
representantskap i AS’er og IKSer, 

• Retningslinjer for eierinnflytelse basert eierandel i AS’er og IKS’er, 

• Retningslinjer for sammensetning av styrer for § 27 samarbeid og nemnder for 
§ 28 samarbeid, 

• Retningslinjer for prosesser for eierstyring. 
 

Det ble videre foreslått at RU skulle utgjøre arbeidsgruppen med ØRU-styret som 
styringsgruppe og at arbeidet med utarbeidelse av en felles eierstrategi burde ses i 
sammenheng med revidering av avtaler etter KL §27 og § 28 og at det samme sekretariatet 
også burde benyttes i utarbeidelsen av felles eierstrategi. Sekretariatet vil bestå av ØRU-
direktør samt to jurister fra kommunene.   
 
Vedtak: 

Forslaget til mandat og organisering godkjennes.. 
 

Sak nr.: 52/12 ORIENTERING OM ØRU VEST 
 
Behandling: 

Styreleder for ØRU informerte om status og pågående og planlagte aktiviteter i ØRU VEST.  
 
En intensjonsavtale om samarbeid ble vedtatt i kommunestyrene våren 2010. Målet i 
intensjonsavtalen er (pkt 2): 
 

Et samarbeid skal gi gevinst enten i form av kvalitetsheving eller effektivisering. 
Det er også et mål å redusere sårbarhet og skape mer robuste fagmiljøer, med bredere 
kompetansen enn det som er mulig å få til i mindre kommuner, når man står alene.  

 
Intensjonsavtalen inneholder en setning som kommunene i ØRU Vest er svært «tro til»:  

 

5. AVGRENSNING 

Kommunene er enige om at dette samarbeidet på ingen måte skal tre i stedet for det 
etablerte ØRU samarbeidet.  

 
Dersom det fremstår som hensiktsmessig, skal intensjonsavtalen ikke være til hinder for at en 
eller flere av kommunene i stedet etablerer et samarbeid med en eller flere andre kommuner i 
ØRU.   
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Siden har det blitt jobbet administrativt for å sette i gang samarbeid på ulike områder. Fram til 
formannskapene ble innkalt til møte 1. september 2011 var det jobbet med 
samarbeidsprosjekter innenfor følgende områder: 

• Kommunen som avløpsmyndighet  
• Prosjektplan for ENØK  
• Samarbeid om tjenesteyting mellom skolene - PPT og kommunene  
• Veiledning av nyutdanna lærere  
• Innføringsklasse fremmedspråklige elever  
• Samarbeid om tilsyn på barnehageområdet 
• Felles opplæring og introduksjon innenfor helse/omsorg 
• Introduksjonsbrosjyre for vikarer  
• Felles kontrollerfunksjon og felles innkjøpskoordinator  
• Felles dokumentsenter  

 
 
I forbindelse med budsjett 2012 gjorde Gjerdrum kommunestyre et vedtak om å vurdere ulike 
innsparingsalternativer, blant annet kommunesammenslåing / utvidet kommunalt samarbeid, 
noe som satte fart i prosessen  
 
Ordførerne ble mer involvert i arbeidet i januar 2012 - og kommunestyrene behandlet en sak 
for en mer konkret oppfølging av arbeidet og ordførerne ble styringsgruppe for arbeidet. 
Ordfører i Hurdal, Runar Bålsrud, er valgt som leder for styringsgruppen. 
 
Nytt felles formannskapsmøte ble avholdt 21. mars. Temaene var: 

• orientering om kommunestyrenes vedtak om videre utvikling av ØRU Vest-
samarbeidet, 

• drøfting av strategier og mål for utvidet og styrket samarbeid mellom de tre 
kommunene - innenfor ØRU, 

• organisering av det videre arbeid. 
 
29.- 30. mars ble det gjennomført en felles rådmanns-ledersamling - hvor ordførerne og  
hovedtillitsvalgte også deltok. På samlingene innledet blant annet Geir Vinsand om 
samarbeidsalternativer og det var gruppearbeid i forhold aktuelle områder å samarbeide videre 
på. Ordførere og rådmenn hadde gruppearbeid hvor prosessen for et strategidokument ble 
startet opp og det ble lagt en møteplan for arbeidet med strategidokumentet. 
 
Strategidokumentet har nå vært på høring hos hovedtillitsvalgte og det skal gjennomføres et 
møte mandag 11. juni hvor også hovedtillitsvalgte er invitert. Det er utarbeidet et felles 
saksframlegg og dette - sammen med strategidokumentet skal til politisk behandling i midten 
av september - første kommunestyremøte etter sommerferien. 
 
Svein Holsæther har vært og er engasjert som sekretær for arbeidet. 
 
Vedtak: 

Tas til orientering. 
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Sak nr.: 53/12 REPRESENTANT TIL REFERANSEGRUPPE FOR 
FOLKEHELSE 

 
Behandling: 

Det var vist til brev fra Akershus fylkeskommune. I brevet var det bedt om at regionsrådene 
skulle utpeke hver sin politiske representant til referansegruppen for folkehelse. Første møte i 
referansegruppen er 13. juni. 
 
Vedtak: 

Ordfører i Hurdal, Runar Bålsrud utpekes som ØRUs representant i referansegruppen. 
Ordfører i Gjerdrum, Anders Østensen, utpekes som vararepresentant. 
 

Sak nr.: 54/12 ØRUs ÅRSREGNSKAP 2011 
 

Behandling: 

ØRUs årsregnskap var tidligere presentert ØRU styret og tatt til orientering.  Årsregnskapet 
ble fremmet på nytt for underskrift av styrets medlemmer. 
 
Vedtak: 

ØRUs årsregnskap for 2011 godkjennes.  
 

Sak nr.: 55/12 ØRUs ÅRSMELDING 2011 
Saksframstilling: 

ØRUs årsmelding er var tidligere presentert ØRU styret og tatt til orientering.  Årsmeldingen  
ble fremmet på nytt for underskrift av styrets medlemmer. 
 
Vedtak: 

ØRUs årsmelding for 2011 godkjennes.  
 
 
 

Sak nr.: 56/12 EVENTUELT 
 
Ordfører i Hurdal presenterte et forslag om mulighetsstudie – arenaer  - OL i Norge 2022. Det 
vises til vedlegg. ØRU-styret støttet forslaget og bifalt initiativet. 
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Vedlegg 
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