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

Eidsvoll kommune Madsen               Hovde 

Gjerdrum kommune Østensen  Ødegaard 

Hurdal kommune Bålsrud  Nærem 

Nannestad kommune Amundsen Glomsaker 

Nes kommune Blekkerud Pedersen 

Ullensaker kommune Espelund Bruknapp 

Akershus fylkeskommune Salvesen Michelsen 
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Øvre Romerike Utvikling  Adriansen 

Sak nr.: 37/13 GODKJENNING AV SAKSLISTE 

 

Vedtak: 

Dagsorden godkjennes. 

Sak 44/13 utgår. 

 

Sak nr.: 38/13 ORIENTERING FRA ØRBR 

 

Behandling: 

Styreleder for ØRBR og Brannsjef ØRBR orienterte om budsjettet for ØRBR for 2013 og 

bakgrunnen for økningen i forhold til vedtakene i kommunestyrene. Det vises til vedlagte 

redegjørelse (Vedlegg 1). Styreleder understreket i sin redegjørelse viktigheten av en god 

dialog mellom selskapet og eierkommunene 

 

I den etterfølgende drøfting ble det foreslåtte at det ville være gunstig at ØRBR og 

rådmennene i felleskap gikk gjennom budsjettet mer i detalj herunder også organisasjonskart 

og bemanningsplan. Forslaget ble støttet. 

 

Vedtak: 

ØRBR og rådmennene tar en felles gjennomgang av ØRBRs budsjettet for 2013. 

 

Sak nr.: 39/13 ORIENTERING OM ROMERIKE REVISJON 

 

Behandling: 

Styreleder for interimsstyret for Romerike Revisjon orienterte om behandling av vedlagte 

bekymringsmelding fra ØRRD (Vedlegg 2) og gav uttrykk for at den ville bli tatt til 

etterretning i det videre arbeid. Prosessen med å finne egnede lokaler for det nye selskapet var 

ikke sluttført. 

 

I den etterfølgende drøfting ble det fra ØRU-styret gitt klart uttrykk for at totalkostnadene ved 

leie av lokaler burde være den faktor som burde tillegges størst vekt ved valg av lokaler. Man 

kunne heller ikke se at aktuelle lokaliseringssteder på Øvre Romerike kunne betraktes som 

mer usentralt enn aktuelle steder på Nedre Romerike. Det ble anmodet om at dette ville bli 

videreformidlet til interimsstyret. 

 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

Sak nr.: 40/13 REFERAT FRA STYREMØTE – 05.04.13 

 

Behandling: 

Ingen merknader til referatet har innkommet. 

 

Vedtak: 

Referat fra 05.04.13 godkjennes. 
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Sak nr.: 41/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTENE 6. OG 7. JUNI 

 

Behandling: 

Referat fra rådmannsmøtene 6. og 7. juni var sendt ut i egen ekspedisjon.  

Leder Rådmannsutvalget orienterer fra møtene. 

 

Vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Sak nr.: 42/13 INFORMASJON FRA AKERSHUS 
FYLKESKOMMUNE 

 

Behandling: 

Akershus fylkeskommune informerte om følgende: 

 

a. Infrastruktur for ladbare biler i Akershus  

 

 Fylkestinget har satt av midler for samarbeid med kommunene om utbygging av 

ladepunkter (normalladepunkter, ikke hurtiglading). Bakgrunn er at offentlig 

ladeinfrastruktur ikke følger den raske utviklingen i salg av elbiler. 

 Nå ønsker AFK dialog om mulige fellesprosjekter og om de ulike behovene for 

ladeinfrastruktur i kommunene. 

 Må gjerne være fokusert på egen virksomhet, det å tilby ansatte lademulighet på jobb, 

eller økt bruk av elbiler i egen virksomhet. Oppegård er godt eksempel, kommunen 

kjøpte inn elbiler til hjemmehjelpen og fylkeskommunen gav tilskudd til etablering av 

ladepunktene. 

 Et mål til midler fra fylkeskommunen er å gi kommuner en god pris på ny generasjons 

ladepunkter (mode 3, type 2) og ikke videre utbygging av vanlig stikk (schuko) som 

ladepunkt. 

 Den viktigste normalladingen skjer hjemme og på jobb, når elbilen likt fossilbilen er 

parkert over lang tid. 

 AFK ser gjerne regional søknad/innspill – og fylkeskommunen kan også bidra til en 

workshop el. lign. for å lage kommunale handlingsplaner eller strategier for utbygging 

av ladeinfrastruktur. 

 

b. Akershus fylkeskommune gir ut Akershusstatistikk 1/2013 Tall og fakta om Akershus i 

juni. Informasjon og 6 trykte eksemplarer vil bli sendt ut til hver kommune, i tillegg 

legges heftet ut på fylkeskommunens nettsider så snart som mulig. 

 

Akershusstatistikk i nåværende form ble gitt ut første gang i desember 2011. Flere forhold 

omtales både på kommunenivå og delregionnivå – i tillegg til fylkesnivå. Det er videreført 

kjente tema fra tidligere statistikkhefter, men det er endret og justert på innhold der det har 

vært nødvendig. I dette heftet presenteres fakta om befolkningsutvikling, innvandring, 

bolig- og tettstedsutvikling og samferdsel. Heftet omfatter videre relevante temaer som 

kan knyttes til folkehelse som blant annet helse, levekår, levevaner, tannhelse og kultur. 
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Utdanning, kompetanse, næringsliv, sysselsetting og pendling blir også presentert. 

Kapittelet om klima og miljø er fornyet siden forrige heftet i 2011.  

c. Akershus fylkeskommune i samarbeid med Oslo kommune arrangerer METREX 

konferanse 18.- 20. september 2013. Metrex er et nettverk for Europeiske storbyområder.  

 

Et viktig mål for METREX-konferansen i Oslo og Akershus er å framstille 

plansamarbeidet i en internasjonal og nasjonal kontekst, med muligheter for drøfting, 

sammenlikning og læring i forhold til andre storbyregioner. I tillegg vil konferansen gi 

gode muligheter for å promotere Osloregionen internasjonalt og å videreutviklenettverk 

mellom storbyregionale aktører til nytte for framtidig samarbeid. Program for konferansen 

er under utarbeidelse, og vil bli sendt ut så snart som mulig. 

 

d. Akershus fylkeskommune i samarbeid med HyER arrangerer 30.-31. oktober en 

internasjonal konferanse « Regional Power for Clean Transport»  

 

Målet er å lære mer om utviklingen i Europeisk politikk innen temaet og diskutere 

hvordan det regionale nivået kan spille en rolle i implementeringen av EU- pakken «Clean 

Power for Transport: A European alternative fuels strategy» Målgruppen er nasjonale og 

regionale politikere, industrien, FoU miljøer, offentlig ansatte og andre interessenter i 

transport og energisektoren. Konferansen avholdes på Radisson Blue Plaza hotel, Oslo. 

Informasjon og program vil bli sendt ut i løpet av denne uken. 

 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

 

Sak nr.: 43/13 ORIENTERINGER FRA ØRU 

 

Behandling: 

 Innkjøpsleder Tor Kjærstad og prosjektleder Torbjørn Bjørklund orienterte om status 

og framdrift av eHandelsprosjektet. 

Det vises til vedlagte kopi av lysark (Vedlegg 3) 

 ØRU-direktør gav en kort orientering om 1814 arrangementer. 

Det ble vist til nettsiden til Eidsvoll 1814: www:eidsvoll1814.no og den oversikten 

som ligger der og som viser hva som skjer på nasjonalt nivå, i Eidsvoll 1814 regi og 

hva som skjer i Eidsvoll kommune. Det ble anbefalt at ØRU-kommunene 

harmoniserte eventuelle egne arrangementer i forbindelse med Grunnlovsjubileet med 

øvrige arrangement. 

 Rådmannen i Ullensaker informerte om status og framdrift for felles helsehus. 

Han gav et kort referat fra et internt notat. Notatet er vedlagt referatet (Vedlegg 4) og 

det vises til dette.  

 

Vedtak: 

Tas til orientering 

 

Sak nr.: 44/13 ORIENTERING OM OSLOREGIONENS 
PROFILERINGSSTRATEGI 
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Behandling: 

Saken utgår. 

Sak nr.: 45/13 BRUK AV REGIONALT TILSKUDD – 
PLANSAMARBEIDET OSLO OG AKERSHUS 

 

Behandling: 

Akershus fylkeskommune har informert regionsrådene at fylkeskommunen vil støtte 

regionsrådene med inntil kr 300 000,- til hver av de fire delregionene i Akershus for «å styrke 

arbeidet med regionalt planarbeid i kommunene. Midlene er en støtte i forbindelse med 

gjennomføringen av drøftingsfasen av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

og/eller til andre pågående regionale planprosesser».  

 

I ØRU er det følgende prosesser knyttet til areal og transportplanlegging på gang: 

 Fellesprosjekt med SNR om en analyse av felles areal- og transportutfordringer for 

kommunene på Romerike. Analysen skal i tillegg tjene som innspill til et pågående 

arbeid vedrørende plansamarbeid mellom Oslo og Akershus samt tjene som grunnlag 

for en fremtidig bypakke for Romerike. Avtale er inngått med Analyse & Strategi. 

 Oppfølging av konklusjonene på årskonferansen om å etablere et felles i felles 

plankart for kommunene på Øvre Romerike og ønsket om bedret regional planlegging. 

 

Oppfølgingen av konklusjonene på Årskonferansen 2013 ble drøftet på RU-møtet den 6. juni 

og konklusjonene fra drøftingene er at RU vil tilrå at det gis en bestilling til TSF om å: 

 Lage et felles plankart basert på gjeldende kommuneplaner. 

 Lage en plan for en bedre samordning og harmonisering av planprosessene i 

kommunene 

 Skissere en plan hvordan veksten i regionen som følge av utviklingen på Gardermoen 

kan møtes. 

 

Når det gjelder den forestående drøftingsfasen i plansekretariatets arbeid foreslås det følgende 

prosess: 

 

 Det foretas så bearbeiding av datamaterialet i foreliggende utredninger av ekstern 

konsulent. 

 Forberedende drøftinger i TSF, RU og ØRU-styret basert på høringsdokumentet og 

bearbeidet datamateriale. 

 Felles drøftingsmøte med formannskapene. 

 Kommunene gjennomfører egne prosesser knyttet til drøftingsfasen og utarbeiding av 

eventuelle egne uttalelser 

 Felles diskusjoner i ØRU-styret basert på kommunenes innspill 

 Det utarbeides en felles uttalelse fra ØRU som sendes som regionens innspill. 

 

De prosesser som allerede er på gang og den kommende behandling av drøftingsdokumentet 

fra plansamarbeidet sekretariat henger tett sammen og er på mange måter elementer med 

samme mål: å etablere en regional plan for areal og transport.  Det ble derfor foreslått at de 

midler som er stilt til disposisjon av Akershus fylkeskommune benyttes til å understøtte de tre 

prosesser, men med prioritet til anskaffelse av konsulenttjenester til bearbeiding av 

foreliggende utredninger fra plansekretariatet. 
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Vedtak: 

De kr 300 000,-  som er stilt til disposisjon av Akershus fylkeskommune benyttes til 

understøtte pågående og kommende prosesser innen areal og transportplanlegging, 

Anskaffelse av konsulenttjenester til bearbeiding av foreliggende utredninger fra 

plansekretariatet prioriteres. 

Sak nr.: 46/13 AVTALE MED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 

 

Behandling: 

Det har vært konstruktive politisk/administrative møter mellom ØRU, SNR og Høgskolen i 

Oslo og Akershus og man er blitt enige om en overordnet samarbeidsavtale mellom 

høyskolen og SNR/ØRU (Vedlegg 5). SNR-styret har godkjent avtalen. Avtalen ble fremmet 

styret med anbefaling om at styret slutter seg til denne. 

 

Vedtak: 

Avtalen med HIOA godkjennes. Det forutsettes at avtalen følges opp med konkrete 

handlinger. 

. 

 

Sak nr.: 47/13 VEDTEKTER FOR JERNBANEFORUM FOR 
HOVEDBANEN OG GARDERMOBANEN (JHG) 

 

Behandling: 

I SNR har det vært en prosess omkring vedtektene for Jernbaneforum for Hovedbanen og 

Gardermobanen (JHG). Denne prosess er sluttført og vedtektene ble vedtatt på SNRs 

styremøte 04.06.2013. Vedtektene er oversendt ØRU med anmodning om at de godkjennes av 

ØRU-styret. 

 

Vedtak: 

Vedtektene for Jernbaneforum for Hovedbanen og Gardermobanen (JHG) godkjennes. 

Det utarbeides et felles saksframlegg som sammen med vedtektene oversendes kommunene 

for politisk behandling.  

 

Sak nr.: 48/13 ØRUs ÅRSKONFERANSE - REFERAT 

 

Behandling: 

I samsvar med rutinen etablert etter Årskonferansen 2012, er det utarbeidet et sammendrag får 

inneværende års konferanse. Sammendraget er forutsatt oversendt til kommunene til politisk 

behandling. 

 

Vedtak: 

Forslag til felles saksframlegg godkjennes og oversendes kommunene for politisk behandling. 

 

Sak nr.: 49/13 SAMARBEID OM  BARNEVERN 

 

Behandling: 
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Samarbeid om barnevern ble drøftet på RU-møtet Det var konsensus at før man går inn i 

realitetsdrøftinger må det avklares hva det er hensiktsmessig å samarbeide om. Følgende 

utkast til mandat til en arbeidsgruppe ble foreslått: 

 
BARNEVERN – SAMARBEIDSMULIGHETER PÅ ØVRE ROMERIKE 
 
Mandat 
Vurdere fellesløsninger for de deler av barnevernstjenesten i alle eller mellom enkelte 
kommuner på Øvre Romerike (ØRU), som det kan være naturlig å samarbeide om.  
 
Gjennomgangen skal få frem hvilke områder det er hensiktsmessig for kommunene å 
samarbeide om. Den skal også ta stilling til nivå på samarbeidet for den enkelte 
kommune.  
ØRU-kommunene er ulike i størrelse med innbyggertall fra 2600 – 30000 og behov 
og nytte vil kunne være forskjellig. 
 
Gjennomgangen skal belyse styrker og svakheter i dagens praksis på områdene: 
• Internkontrollsystemer og forvaltningspraksis sett i lys av lover og forskrifter 
• Ledelse, styring, kvalitetssikring, organisering og kompetanse 
 
Videre skal følgende tema gjennomgås: 
• Dokumentasjonspraksis og oppfølging av vedtak 
• Bruk av fosterhjem og oppfølging av tilsynsføreransvaret 
• Ressurs/- økonomisk styring 
• Bruk av konsulenttjenester 
• Tverrfaglig samarbeid internt i kommunen og samarbeidet med eksterne 
instanser 
 
Rapporten skal belyse styrker og svakheter i tjenesten og komme med forslag til 
forbedringer. 

 

Vedtak: 

Forslag til mandat godkjennes og oversendes kommunene for politisk behandling. 

 

Sak nr.: 50/13 FELLES EIERMELDING 

 

Vedlegg: 

Felles eiermelding – del 4 - Eierstrategi 

 

Behandling: 

På møte 15. mai gikk ØRU-styret gjennom eiermeldingens del 3 – Eierpolitikk. På møtet var 

det enighet om at del 4 – Eierstrategi skulle gås gjennom på første ordinære styremøte. 

 

Etter gjennomgang av del 4 vil hele eiermeldingen bli «språkvasket» og fremmet samlet for 

ØRU-styret for oversendelse til politisk behandling i kommunene. 

 

Vedtak: 

Eiermeldingen «språvaskes» og fremmes samlet for ØRU-styret før oversendelse til 

kommunene for politisk behandling. 
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Sak nr.: 51/13 MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 

 

Behandling: 

Prosjektbeskrivelsen ble fremmet for ØRU-styret. Det ble informert om at det ville bli sendt 

en søknad til FMOA om skjønnsmidler for delfinansiering av  prosjektet. 

 

Vedtak: 

Prosjektet og prosjektbeskrivelsen: «Mot vold i nære relasjoner- en felles satsing på Øvre 

Romerike», godkjennes. 

 

Sak nr.: 52/13 EVENTUELT  

Intet å referatføre 
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Vedlegg 2 
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Vedlegg 3 
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Vedlegg 4 
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Vedlegg 5 
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