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Sør-Gardermoen 9. april 2013 
ØRU-styrets medlemmer:  
Ordfører/rådmann i  
Eidsvoll 
Gjerdrum 
Hurdal 
Nannestad 
Nes 
Ullensaker 
Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus 

 
Referat fra  styremøte i ØRU 
5. april 2013 
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Deltakere:   

Eidsvoll kommune Madsen               /Hovde 

Gjerdrum kommune Østensen   

Hurdal kommune Rognstadtangen   

Nannestad kommune Amundsen  

Nes kommune Blekkerud  

Ullensaker kommune Espelund  

Akershus fylkeskommune Jegstad /Kierulf 

Øvre Romerike Utvikling  Adriansen 
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Sak nr.: 23/13 GODKJENNING AV SAKSLISTE 

 

Vedtak: 

Dagsorden godkjennes.. 

 

Sak nr.: 24/13 REFERAT FRA STYREMØTE  – 01.03.13 

 

Behandling: 

Ingen merknader til referatet har innkommet. 

 

Vedtak: 

Referat fra 25.01.13 godkjennes. 

 

 

Sak nr.: 25/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTET 22.03.13 

 

Behandling: 

Referat fra rådmannsmøte 22.03.13 er sendt ut i egen ekspedisjon.  

 

Vedtak: 

Referatet tas til orientering. 

 

 

Sak nr.: 26/13 DIALOG MED AKERSHUS BONDELAG 

 

Behandling: 

Utgår pga forfall. Settes opp på sakslisten på styremøte i juni eller september. 

 

Sak nr.: 27/13 INFORMASJON FRA AKERSHUS 
FYLKESKOMMUNE 

 

Behandling: 

Akershus fylkeskommune informerte om status og behov for økning av studieplasser på de 

videregående skoler. Ved søknadsfristens utløp 1. mars hadde var det 24087 søkere til de 

forskjellige studieplasser på Vg 1, 2 og 3 og læreplasser. Flere har imidlertid søkt på flere 

studieplasser. Til sammen har fylkeskommunen ca 20 000 elevplasser. Behovet forventes å 

vokse til ca 28 800 elevplasser.  

I år har det vært en liten økning på studiespesialisering og en liten nedgang i antall søkere på 

media og kommunikasjon.. 

 

Vedtak: 

Tas til orientering. 
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Sak nr.: 28/13 UTBYGGING AV GANG OG SYKKELVEIER I 
AKERSHUS – PLANER 

 

Vedlegg:  

Saksprotokoll fra Fylkestinget 11-02-2013 Tilleggsbevilgning til investering i gang og 

sykkelveier på Romerike. 

 

Behandling: 

Det vises til vedlegg. Viktig at kommunene har planer som er vedtatt og klare. 

 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

Sak nr.: 29/13 REGIONSRÅDENE SOM SAMHANDLINGSARENA 
FOR REGIONALT UTVIKLINGSARBEID 

 

Vedlegg: 

FU sak 48/13 – Regionrådene som samhandlingsarena for regionalt utviklingsarbeid – 

strategisk tilnærming. 

 

Behandling: 

Fylkesutvalget Akershus fylkeskommune har hatt til behandling en sak: «Regionsrådene som 

samhandlingsarene for regionalt utviklingsarbeid – strategisk tilnærming». Se vedlegg. 

I samsvar med vedtaket ønsker AFK å starte en prosess med sikte på en omforent forståelse 

av egnede samarbeidsområder. AFK ønsker å være en offensiv og strategisk 

samarbeidspartner. 

 

Vedtak: 

Styret er positiv til fylkeskommunens initiativ og ser gjerne at AFK involverer seg sterkere i 

regionrådenes arbeid innen relevante saksområder. 

Sak nr.: 30/13 ØRUs ÅRSMELDING 

 

Behandling: 
I årsmeldingen bør det også tas med noe om ØRUs økonomi selv om regnskapet ikke 

fremlegges før i juni. Videre bør temaene for årskonferansen tas med og punktet «Andre fora» 

avgrenses til aktiviteter direkte relatert til ØRU. 

    

Vedtak: 

Verbaldelen til ØRUs årsmelding godkjennes med de merknader som fremkom under møtet. 
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Sak nr.: 31/13 FELLES EIERMELDING 

 

Behandling: 

Det vises til tidligere vedtak. Et utkast til eiermelding ble behandlet av ØRU-styret 7. 

desember 2012 og på RU-møtet 14. desember. Basert på innspillene fra begge møter ble 

utkastet justert i samsvar med gitte føringer.  

Det nye utkastet består av fire deler hvor del 1 er et sammendrag av de tre øvrige deler, jfr 

innspill på ØRU-styremøte.  

Eiermeldingens del 5 som vil være en oversikt over de forskjellige avtaler og vedtekter for de 

forskjellige samarbeid forutsettes utarbeidet i løpet året. Disse vil det ta noe tid å 

revidere/utarbeide fordi det vil være egne prosesser 

RU behandlet utkastet til felles eiermelding på sitt møtet 22. mars og vedtok å fremme den til 

ØRU-styret med anbefalingen at den oversendes kommunene for politisk behandling. 

 

Styret vurderte det nye utkastet som forstatt noe ordrikt og det burde foretas en ytterligere 

«språkvask». Det var videre konsensus om at ØRU-styret burde drøfte mer inngående de deler 

av eiermeldingen som omhandler eierpolitikk og eierstrategi.   

 

Vedtak: 

ØRU-sekretariat innkaller ØRU-styret til en drøfting av forslaget til felles eierpolitikk og 

eierstrategi før sommeren 2013.  

Det foretas en ny «språkvask» av utkastet til eiermelding. 

 

Sak nr.: 32/13 ØRUs ÅRSKONFERANSE 

 

Vedlegg: 

Programskisse 6 

 

Behandling: 

ØRU-direktør gjennomgikk programskisse 6 for årskonferansen. Til programskissen var å 

bemerke at det fortsatt ikke var endelig bekreftet om NIBR kunne holde det foredraget som 

var avtalt. En viss usikkerhet var også knyttet til Fuller-Gee’s foredrag som følge av hans 

andre forpliktelser. . 

 

Vedtak: 

Tas til orientering. Selv om foredragsrekkefølgen ikke ville bli som ønsket, bør programmet 

ved behov justeres for å få med Fuller-Ges’s foredrag. 

 

Merknad i ettertid: 

NIBR har medelt at de likevel ikke kan holde det foredraget som opprinnelig avtalt. 

 

Sak nr.: 33/13 LIVSSYNSUAVHENGIGE SERMONIROM 

 

Behandling : 

Human-Etisk forbund har henvendt seg til ordfører i Ullensaker kommune med anmodning 

om at det etableres et livssynsuavhengig sermonirom. Human-Etisk Forbund har også 

tidligere henvendt seg til kommunene på Øvre Romerike for å få kommunene til å etablere 
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livssynsnøytrale sermonirom, jfr brev til kommunene 5.sep 2008. Ved behandling av brevet i 

ØRU-styremøte 12. sep 2008 ble følgende vedtatt: 

 
 Det sendes brev til Humanetisk forbund fra ØRU på vegne av ØRU-kommunene, 
hvor det framgår 
• at behovet for livssynsnøytrale lokaler er til stede 
• at kommunene ikke har økonomiske muligheter til å prioritere 

etablering/bygging av et sentralt seremonirom i regionen 
• at bistanden heller kan bestå i å tilrettelegge for  - og utnytte bruk av 

eksisterende lokaliteter i den enkelte kommune 
• at kommunene vil bistå i en kartlegging av aktuelle eksisterende lokaliteter 
• at det på bakgrunn av foranstående ikke anses hensiktsmessig å opprette et 

felles kommunalt arbeidsutvalg 
 

Under drøftingen fremkom det at ingen av kommune foreløpig har noen livssynsnøytrale 

sermonirom. Det nærmeste er Stalsberghagen i Skedsmo kommune. Varaordfører i Hurdal 

kommune opplyste imidlertid at det i tilknytning til den nye skolen i Hurdal ville bli bygget et 

slikt sermonirom og at man hadde fått økonomisk støtte til dette fra fylkeskommunen. 

 

Vedtak: 

Det sendes et svarbrev til Human-Etisk Forbund hvor det opplyses at saken har vært drøftet 

på ØRU styremøte og at det vil bli bygget et livssynsnøytralt sermonirom i tilknytning til den 

nye skolen i Hurdal kommune. 

 

Sak nr.: 34/13 INNKJØPSSTRATEGI OG INNKJØPSREGLEMENT 

 

Behandling: 

På kommunestyremøte den 09.12.2009 vedtok Nannestad kommunestyre: ”Ordføreren bes ta 

initiativ til at ØRU foretar en organisatorisk, kvalitativ og økonomisk evaluering av den felles 

innkjøpsordning. Evalueringen bør foretas av ekstern ekspertise”. 

ØRU styret ble informert om vedtaket i sitt møte 23.04.10 og det ble vedtatt at det skulle 

følges opp. Etter forutgående behandling i rådmannsutvalget og arbeidsutvalget vedtok ØRU-

styret på sitt møte 03.09.10: ”Evalueringen av ØRIK gjennomføres av et eksternt 

konsulentfirma med riktig kompetanse. Evalueringen gjennomføres i 2011 og finansieringen 

legges inn i ØRUs budsjett.” 

 

Etter forutgående anbudsprosess ble oppdraget tildelt KPMG med oppstart august 2011. 

Oppdraget ble avsluttet desember 2011. Rapport og tiltaksplan etter evalueringen har vært 

behandlet og vedtatt i kommunestyrene i 2012. De fleste anbefalte tiltak er nær knyttet opp til 

implementering av eHandel som nå er politisk behandlet i alle kommuner unntatt en..  

 

To av de foreslåtte tiltak er: 

- Utarbeide felles innkjøpsstrategi for ØRU kommunene 

- Oppdatere eksisterende felles reglement for innkjøp 

 

Det er ønskelig å komme i gang med arbeidet med de to nevnte tiltak. Det anbefales at det 

settes ned en arbeidsgruppe bestående av leder for ØRIK og de innkjøpsansvarlige i den 

enkelte kommune. I tillegg tilrådes det at det etableres en politisk referansegruppe med 1 

representant fra hver kommune.  

Arbeide planlegges igangsatt våren 2013 og skal være avsluttet våren 2014. 
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I ØRIKs budsjett for 2013 er det avsatt kr 100 000,- til formålet. 

 

Vedtak: 

Prosjektet godkjennes og organiseres som anbefalt.  

Forslaget til felles saksframlegg godkjennes og oversendes kommunene for politisk 

behandling. 

Sak nr.: 35/13 SAKER TIL ORIENTERING 

 

Behandling: 

Det ble gitt en kort oppdatering om følgende saker 

 Status vannforsyning/vannverk Hurdalssjøen. 

Informasjon om nyttvannverk Hurdalssjøen settes opp på saksliste på styremøte til 

høsten. 

 Helsehus. 

 

Sak nr.: 36/13 EVENTUELT  

 

 Styreleder orienterte fra møtet mellom AFK, SNR, ØRU og Høgskolen i Oslo og 

Akershus 4.april.. 

 ØRU-direktør orienterte om behovet for å justere ØRUs budsjett i samsvar med vedtatt 

aktivitet og øket bemanning i ØRIK.  
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Vedlegg 1 
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Vedlegg 2 
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Vedlegg 3 

Programskisse 6 ØRUs årskonferanse 2013 
 

Torsdag den 25,april 2013 

1200 – 1300 Lunsj 

1300  - 1320 Åpning av konferansen. 
Programmet for konferansen 
ØRU strategi 
v/styreleder og nestleder for ØRU 

1320– 1400 Årsmeldinger: 

 ØRU-styrets – årsmelding 2012 

 Øvre Romerike Interkommunale Innkjøpstjeneste 2012  

 Status Øvre Romerike Brann og Redning (10 min) 

 Status Lokalmedisinsk senter/Helsehus (10 min) 

 Status Revisjon (10 min) 

Informasjon fra eStab – DGI v/leder eStab 

1400 – 1445 Fylkesordfører 
Plansamarbeid Oslo – Akershus fylkeskommune v/Plansekretariatet 
Diskusjon 

1445 – 1530 Utviklingen på Romerike – Effekten av Gardermoen v/Strategi og analyse 

1530 – 1545 Kaffepause 

1545  – 1630 Bærekraftig utvikling i kommunene (NIBR), alternativt 
Hvem flytter til Romerike?(NIBR) 

1630 – 1800 Gruppediskusjoner Utviklingen på Romerike 

1800 – 1830 Oppsummering av gruppediskusjoner – gjennomgang i plenum 

1830 Avslutning for dagen 

1930 Middag og sosialt samvær 

 
Fredag den 26. april 2013 

0700 Frokost 

0830 – 0915 Urban design v/Michael j Fuller-Gee 

0915 -1015 Gruppediskusjoner inkludert kaffepause 

1015 – 1030 Oppsummering av gruppediskusjonene 

1030 – 1115 Profilering – Romerike, delregionene og kommunene v/ Geelm.Kiese 

1115 - 1145 Gruppediskusjoner - profilering 

1145 - 1200 Oppsummering av gruppediskusjonene 

1200 - 1215 Avslutning av konferansen v/styreleder 

1215 – 1300 Lunsj. Avreise. 

  

 

 


