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Sak nr.: 1/13

Madsen
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GODKJENNING AV SAKSLISTE

Vedtak:
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Dagsorden til godkjenning.

Sak nr.: 2/13

REFERAT FRA STYREMØTE – 07.12.12

Behandling::
Ingen merknader til referatet har innkommet.
Vedtak:
Referat fra 07.12.12 godkjennes.

Sak nr.: 3/13

REFERAT FRA RÅDMANNSMØTET 14.12.12

Behandling:
Referat fra rådmannsmøte 14.12.12 var sendt ut i egen ekspedisjon. Det ble bedt om at
RU sak 110/12 Regional planlegging – felles stilling tas opp til fornyet vurdering i AU.
Vedtak:
Referatet tas til orientering.

Sak nr.: 4/13

REFERAT FRA RÅDMANNMØTET 18.01.13

Behandling:
Referat fra rådmannsmøte 18.01.13 var sendt ut i egen ekspedisjon.
Vedtak:
Referatet tas til orientering.

Sak nr.: 5/13

INFORMASJON FRA AKERSHUS
FYLKESKOMMUNE

Behandling:
Akershus fylkeskommune informerte om følgende saker:
 Det har tidligere blitt informert om at Oslo byråd ville innstille på at det ikke lenger
skulle samarbeides om et felles næringsselskap for Oslo og Akershus. Dette ble
nedstemt i bystyret og nye samtaler mellom Oslo og Akershus fylkeskommune er på
gang.
 TV-aksjonen 2013 vil være til inntekt for nasjonalt arbeid med demens og altzheimer.
 AFK minnet også om Fylkesutvalgets høringer med kommunene om
kommuneplanene.
Vedtak:
Tas til orientering.
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Sak nr.: 6/13

INFORMASJON OM AKTUELLE SAKER

Behandling:
 Felles omdømmeprosjekt Romerike: Det ble vist til vedtak på felles møte SNR og
ØRU 5. sep 2012. Det er lagt ut et konkurransegrunnlag på nettsidene med tilbudsfrist
25. januar 2013.
 Felles areal og transportutfordringer for kommunen på Romerike Det ble vist til
vedtak på felles møte SNR og ØRU 5. sep 2012. Det er lagt ut et konkurransegrunnlag
på nettsidene med tilbudsfrist 25. januar 2013.
 Fagskoleutdanning på Romerike: Det ble vist til vedtak på ØRU-styremøte 26. oktober
2013. Et innledende møte med AFK, Fagskolen Innlandet og to representanter for
næringslivet ble gjennomført 16. januar 2013. På møtet var et enighet om at man
burde arbeide videre med saken og det vil bli forsøkt å få til et større møte med
representanter for næringslivet, kommunale og fylkeskommunale politikere, AFK og
Fagskolen Innlandet for å avklare behovet for en fagskoleutdanning på Romerike
innen logistikk.
 Etablerertjenesten: Drift av Etableretjenesten for Øvre og Nedre Romerike i perioden
2013 – 2015 har vært lagt ut på anbud. To tilbud ble mottatt. Etter forhandlinger ble
felles tilbudet fra Innovasjon Gardermoen og Aceton akseptert. Det vil si at det er de
samme som har driftet etableretjenesten på Romerike i prøveperioden som vil driften
den i de kommende tre år.
 Arbeidsgruppe internasjonal profilering av Osloregionen: Osloregionen har etablert et
prosjekt for å etablere en felles plattform for internasjonal profilering av Oslo regionen
og invitert delregionen til å delta med representanter i arbeidsgruppen. ØRU direktør
vil undersøke mulighetene til å får leid inn en person med fagkompetanse som kan
representere ØRU i arbeidsgruppen. Det er viktig å sikre at det blir sammenheng
mellom det felles omdømmeprosjekt for Romerike og Oslo-regionens
profileringsplattform.
 Osloregionens styremøte: Fra styremøte ble følgende referert:
o Det er tilsatt ny leder av Osloregionens sekretariat. Ny leder blir Øyvind
Såtvedt.
o Det planlegges en studietur til Hamburg for Osloregionens styre i tiden 11. -12.
april 2013.
o På styremøte ble det også gitt en orientering fra sekretariatet for
plansamarbeidet for Oslo og Akershus.
o ØRU-styreleder foreslo på møtet at Osloregionens rådsmøte i 2014 burde
gjennomføres i Eidsvoll i anledning grunnlovsjubileet. Dette ble bifalt.

Vedtak:
Tas til orientering.

Sak nr.: 7/13

NYTT VANNVERK ULLENSAKER KOMMUNE

Vedlegg:
Lysark – Nytt vannverk Ullensaker kommune.
Behandling:
Ullensaker kommune ved prosjekt ansvarlig Jostein Skjefstad informerte om kommunens
arbeid med å etablere et nytt vannverk med Hurdalssjøen som kilde.
I drøftingen av saken ble det anført at det ville være ønskelig at den enkelte kommune
avklarte om den enkelte kommune kunne tenke seg å koble seg til det nye vannanlegget. Det
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be også påpekt at det også ville være ønskelig med en felles faggruppe som kunne avklare
kommunenes fremtidige vannbehov og mulig samarbeid.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak nr.: 8/13

LOKALMEDISINSK SENTER/HELSEHUS

Behandling:
Med henvisning til seminaret om helsehus 8. november i Ullensaker rådhus hvor det var
enighet om at det skulle utarbeides et forslag til et felles saksframlegg om helsehus ble
forslaget til felles saksframlegg presentert og drøftet.
Vedtak:
Forslag til felles saksframlegg: «Felles lokalmedisinsk senter (LMS) ØRU» justeres i samsvar
med momenter fremkommet under styrets drøfting og oversendes kommunene for politisk
behandling..

Sak nr.: 9/13

INNFØRING AV eHANDEL OG eFAKTURA

Behandling:
Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe i regi av eStab som har vurdert innføring av eHandel og
eFaktura.i ØRU-kommunene. Arbeidsgruppens rapport og forslag til felles saksframlegg ble
presentert og gjennomgått av ØRU-styret.
Vedtak:
Forslag til felles saksframlegg godkjennes og oversendes sammen med arbeidsgruppens
rapport til kommunene for politisk behandling.

Sak nr.: 10/13

FELLES BYGGETILSYN

Behandling:
Tekniske sjefers forum (TSF) har etter pålegg fra RU gjennomført en evaluering av det felles
byggetilsyn for Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker kommune. TSF har i
sin evalueringsrapport anbefalt at dagens ordning med felles byggetilsyn organisert som et
vertskommune samarbeid videreføres og at den bemannes med to stillinger som opprinnelig
vedtatt. Det ble videre anbefalt at antall stillinger økes til tre når Nes kommune tiltrer
ordningen
RUs vedtak:
RU støtter anbefalingen om videreføring av det felles byggetilsyn med vedtatt bemanning og
organisasjonsmodell.. En eventuell økning av stillingsrammen vil bli vurdert i forbindelse med
kommende budsjettprosesser. Saken fremmes til kommunestyrene når forslag til nye
vedtekter er utarbeidet.

Vedtak:
Tas til orientering
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Sak nr.: 11/13 FELLES SKANNESENTRAL FOR ØRUKOMMUNENE VED VALGET I 2013
Vedlegg:
Utkast til felles saksframlegg: Felles skannesentral for kommunene på Øvre Romerike ved
Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013.
Behandling:
Et forslag til felles saksframlegg: «Felles skannesentral for kommunene på Øvre Romerike
ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013» var oversendt til RU fra Nannestad kommune.
Forslaget ble drøftet i RU og det var konsensus at sakens politiske sider tilsa at den burde
behandles at ØRU-styret uten innstiling fra RU.
Forslag til vedtak:
Forslag til felles saksframlegg: «Felles skannesentral for kommunene på Øvre Romerike ved
Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013» godkjennes og oversendes kommunene for politisk
behandling.

Sak nr.: 12/13

FELLES STUDIETUR MED SNR

Behandling:
Basert på positive erfaringer med felles studietur for SNR og ØRU-styret ble det fra SNR
foreslått at det også i 2013 legges opp til en felles studietur. Mål for turen blir Helsingfors
regionen og Vaanta kommune, Finlands flyplasskommune. Aktuelle temaer kan være: skole
og utdanningssystem, storflyplasseffekter, infrastrukturutfordringer i storbyområder.
Studieturen planlegges gjennomført i siste uke av september, uke 39.
Vedtak:
ØRU-styret støtter forslaget.

Sak nr.: 13/13

ØRUs ÅRSKONFERANSE 2013

Behandling:
Basert på tidligere føringer hadde ØRU-sekretariat utarbeidet en skisse til program for ØRUs
årskonferanse 2013. Programskissen ble fremmet for drøfting for videre arbeid med
programmet.
Vedtak:
ØRU-sekretariat arbeidet sammen med AU videre med programmet for ØRU-årskonferanse
2013 i samsvar med momenter fremkommet under drøftingen av programskissen.

Sak nr.: 14/13

EVENTUELT

Intet spesielt å referatføre.
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