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Sak nr.: 56/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN 

 

Vedtak: 

Dagsorden godkjennes. 

Følgende saker behandles under Eventuelt: 

 Etableringen av Romerike Revisjon. 

 Evaluering av ØRU 

 ØRBRs budsjett 

 

Sak nr.: 57/13 REFERAT FRA STYREMØTE 14. JUNI 2013 

 

Behandling: 

Merknad til referatet:. Ny sak 51: Mot vold i nære relasjoner ble ettersendt og har ikke 

kommet med i referatet. 

 

Vedtak: 

Referat fra styremøte 14. juni kompletteres og sendes ut på nytt. 

 

Sak nr.: 58/13 REFERAT FRA STYREMØTE 28 JUNI 2013 

 

Behandling: 

Ingen merknader til utsendt referat har fremkommet. 

 

Vedtak: 

Referat fra styremøte 28. juni godkjennes. 

 

Sak nr.: 59/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 28 AUGUST 2013 

 

Behandling:: 

Referat fra rådmannsmøte 28. august er sendt ut i egen ekspedisjon. 

 

Vedtak: 

Referat fra rådmannsmøte 28. august tas til orientering. 

 

Sak nr.: 60/13 INFORMASJON FRA AKERSHUS 
FYLKESKOMMUNE 

 

Behandling: 

Akershus fylkeskommune orienterte om følgende: 

 

 Fylkesordfører Nils Åge Jegstad har fått stortingsplass. Anette Solli er innstilt som ny 

fylkesordfører. Vedtas formelt 23. september. 
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 Plansamarbeidet. Lederansvaret for styringsgruppen og administrativ 

koordineringsgruppe er nå overtatt av Oslo kommune jf. avtale om deling av 

lederansvaret mellom Akershus og Oslo. 

 Fylkesrådmannen har innstilt på avslag på søknad om midler til Nes Arena. Saken blir 

endelig avklart og diskutert i fylkestinget 23.09.13. 

 

 Høring Interreg programmet for Sverige og Norge for perioden 2014-2020: 

 

Interreg er EUs program for grenseoverskridende samarbeid i Europa. Interreg skal 

bidra til å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom 

grenseoverskridende samarbeid. Programmet ble etablert i 1991 for å styrke 

samarbeidet mellom naboregioner som var delt av nasjonale grenser innenfor og på 

grensen av EU. Norge har deltatt i Interreg-samarbeidet siden 1996.  

 

De norske og svenske regjeringene har gitt fylkeskommunene og regionene langs den 

svensk-norske-grensen i oppdrag å utarbeide det nye programmet for europeiske 

territorielt samarbeid i grenseregionen.  

Programmet gir muligheter for å søke finansiering av konkrete utviklingsprosjekt i 

samarbeid med andre parter i regionen.  

Det er oversendt regionrådene, som en av flere høringsinstanser, en kortversjon av 

programdokumentet. Dette til informasjon og med muligheter til å fremme 

synspunkter om programdokumentet. Siktemålet er at et ferdig programdokument skal 

oversendes regjeringene 13. desember 2013. Regjeringene vil deretter oversende et 

felles forslag til EU-kommisjonen for endelig godkjenning. Svarfrist er 20. september 

2013. 

Akershus fylkeskommune er i ferd med å revidere sin internasjonale strategi. Målet er 

en tilnærming der vi ser på hvordan vi gjennom internasjonalt arbeid kan styrke vår 

måloppnåelse innenfor allerede vedtatte politiske prioriterte områder slik at AFK 

sikrer et spisset og målrettet internasjonalt arbeid. AFK ønsker at kommunene og 

regionrådene gjøres i stand til utnytte muligheter innen det internasjonale. Om 

ønskelig kan AFKs internasjonale koordinator komme på ØRU styrets møte 

29.november for å orientere om arbeidet med strategien og de ulike programmene. 

 

 Påmelding til konferanse om Grønn transport 

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

internasjonale konferansen « 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 fuel strategy» Målgruppen er 

nasjonale og regionale politikere, industrien, FoU miljøer, offentlig ansatte og andre 

interessenter i transport og energisektoren. Konferansen avholdes på Radisson Blu 

Plaza hotel, Oslo. Påmelding via Akershus fylkeskommunes nettsider 

http://www.akershus.no/nyheter/?article_id=201261.  

 

 Påmelding til METREX konferansen 

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune er vertskap for en internasjonal 

konferanse i regi av METREX nettverket 18.- 20. september. Nettverket består av 50 

sentrale metropolområder i Europa, inkludert Oslo og Akershus. Hensikten med 

nettverket er utveksling av informasjon, kunnskap og erfaring i metropolområder, med 

hovedfokus på planarbeid og utvikling. AFK vil gjennom METREX konferansen få en 

http://www.akershus.no/nyheter/?article_id=201261
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unik anledning til å drøfte det regionale plansamarbeidet i et perspektiv sett fra både 

EU og andre europeiske storbyer. I tillegg til METREX nettverket er deltagere fra 

Oslo og Akershus spesielt invitert. Det er tildelt plasser for i alt 22 deltagere fra 

Akershus. Fra Akershus inviteres fylkesordfører, hovedutvalg plan-, næring og miljø, 

hovedutvalg for samferdsel, særskilte representanter fra administrasjonen i Akershus 

fylkeskommune og regionrådene. Brev med link til påmelding er sendt regionrådenes 

sekretærer. Vi ønsker at flest mulig organisasjoner blir representert.. 

 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

 

Sak nr.: 61/13 ØRUs ÅRSREGNSKAP 2012 

 

Behandling: 

Utsettes.. 

 

Sak nr.: 62/13 ØRUs ÅRSMELDING 2012 

 

Behandling: 

Utsettes.  

Sak nr.: 63/13 REVIDERT BUDSJETT 2013 

 

Vedlegg: 

Revidert budsjett 2013 for ØRU.(Vedlegg) 

 

Behandling:: 

ØRU sekretariat og ØRIK vil i 2013 gjennom tilskudd få en inntektsøkning og samtidig en 

utgiftsøkning. Endringene er som følger: 

 For ØRU:  

Forventet tilskudd fra Akershus fylkeskommune vil øke med kr 300 000,-  

 Samlede utgifter til konsulenter forventes å øke fra kr 300 000.- til 700 000,-. 

 

 For ØRIK: 

I samsvar med vedtak vil ØRIK inneværende år få et tilskudd fra kommunene i 

forbindelse eHandelsprosjektet på kr 930 000,-. 

Disse midler vil dekke årets kostnader til eHandelsprosjektet, rekrutteringskostnader 

og økte lønnskostnader. 

 

Vedtak: 

Forslaget til revidert budsjett 2013 for ØRU godkjennes. 
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Sak nr.: 64/13 REPRESENTANTER TIL POLITISK 
STYRINGSGRUPPE PLAN FOR HANDEL, SERVICE OG 
SENTERSTRUKTUR 

 

Behandling: 

AFK har vedtatt et planprogram for ny regional plan for handel, service og senterstruktur. Det 

faglige planarbeidet vil bli koordinert av en administrativ prosjektgruppe som allerede er 

etablert. I tillegg ønsker AFK å etablere en politisk styringsgruppe sammensatt av fylkes- og 

lokalpolitikere fra Akershus. I den forbindelse bes hvert av regionrådene å oppnevne en 

representant til styringsgruppen. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Ordfører i Nannestad kommune, Anne-Ragni K. Amundsen oppnevnes som ØRUs 

representant i den politiske styringsgruppen for regional plan for handel, service og 

senterstruktur. 

Ordfører i Ullensaker kommune, Harald Espelund, oppnevnes som vararepresentant.  

 

Sak nr.: 65/13 FELLES ROS-ANALYSE 

 

Vedlegg: 

Lysark - Øvre Romerike ROS-analyse, regionalt nivå 

 

Behandling: 

De seks ØRU-kommunene har gjennomført en felles ROS analyse. I tillegg er det også 

gjennomført kommunevise ROS.  

Prosjektgruppen presenterte sin endelige rapport inkludert kostnadsoverslag for det videre 

arbeidet på rådmannsmøte 28. august og følgende ble vedtatt: 

 

 Rapporten presenteres for ØRU-styret med anbefaling om at den oversendes 

kommunene for politisk behandling. 

 Prosjektgruppen utarbeidet et forslag til felles saksframlegg som oversendes ØRU-

sekretariatet innen 6. september. 

 Beredskapsgruppen følger opp rapporten og utarbeider tiltaksplan. 

 Kommunenes vurdering om deler av rapporten burde unntas offentlighet distribueres 

til prosjektgruppen og internt i RU innen 3. september.  

 

Henrik Schiander fra PwC presenterte rapporten. 

 

Vedtak: 

Den overordnede ROS-analyse tas til orientering. 

Rapporten oversendes kommunene for politisk behandling. 

Forslag til felles saksframlegg godkjennes. 
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Sak nr.: 66/13 HVERDAGSREHABILITERING 

 

Vedlegg: 

Lysark.- Hverdagsrehabilitering (Vedlegg 3) 

 

Saksframstilling: 

Sak om hverdagsrehabilitering ble fremmet for RU 7. juni og det ble vedtatt at saken fremmes 

for ØRU-styret. Prosjektleder i Ullensaker kommune orienterte. 

 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

 

Sak nr.: 67/13 ORIENTERING OM OSLOREGIONENS 
PROFILERINGSSTRATEGI 

 

 

Behandling: 

Samarbeidsalliansen Osloregionen ble stiftet 17. desember 2004. Pr. 01.01.13 består alliansen 

av 72 kommuner og tre fylkeskommuner i hovedstadsområdet: Oslo kommune, Akershus, 

Buskerud og Østfold fylkeskommuner, samtlige kommuner i Akershus og Østfold, samt 13 

kommuner i Buskerud, 6 i Vestfold, 1 i Telemark, 3 i Oppland og 7 i Hedmark. 

Samarbeidsalliansens mål er å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig 

region i Europa 

Osloregionens strategiske føringer er at Osloregionen skal utvikles som en strategisk allianse 

med hovedmål å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i 

Europa. Det er derfor etablert et eget prosjekt med oppgave å etablere en felles plattform for 

internasjonal profilering av Osloregionen. Sekretariatsleder for Samarbeidsalliansen 

Osloregionen, Øyvind Såtvedt og prosjektleder Bjarte Frøyland orienterte om prosjektet.  

 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

 

Sak nr.: 68/13 PROFILERING OG SYNLIGGJØRING AV ROMERIKE 

 

Behandling: 

På fellesmøte for ordførerne på Romerike ble det vedtatt å iverksette et arbeide for å få 

utarbeidet et strategisk grunnlag for profilering og synliggjøring av Romerike, delregionene 

og kommunene. 

 

I konkurransegrunnlaget er bakgrunnen for prosjektet beskrevet slik::  
Befolkningen i Oslo og Akershus er forventet å øke med ca. 300 000 i løpet av 
kommende 20-års periode. Den prosentvis største veksten vil komme på Romerike.  
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I tillegg til en meget stor befolkningsvekst ventes det en betydelig vekst i antall 
arbeidsplasser samt antatt og markert økt næringsvirksomhet på Romerike. Noe som 
fører til ytterligere økt innpendling til regionen.  
Kommunene på Romerike ønsker nå i langt sterkere grad enn tidligere å synliggjøre 
regionens fortrinn og de muligheter som regionen kan tilby både for regionens egne 
innbyggere/virksomheter og for de som i dag bor, arbeider og er etablert utenfor 
regionen. Innbyggere og næringsliv med konkurransedyktig kunnskap og kompetanse 
er i sterk grad ønsket inn i regionen. 
I tillegg skal regionen generelt sett også gjøres mer kjent og attraktiv. 

 
Det strategiske utredningsarbeidet skal være med å danne grunnlag for en langsiktig 

handlingsplan 5 – 10 år med flere årlige tiltak for å synliggjøre regionen.  

 

Etter forutgående konkurranse ble GeemuydenKiese tildelt oppdraget og daglig leder Andres 

Wabø presenterte funnene fra kartleggingen av det strategiske grunnlag for utarbeidelse av en 

strategi og informerte om funn, analyser og anbefalinger. 

 

 

Vedtak: 

Tas til orientering. Følges opp med eget møte om temaet..   

 

Sak nr.: 69/13 FELLES EIERMELDING 

 

 

Behandling: 

De forskjellige deler av eiermeldingen har vært behandlet at ØRU-styret flere ganger. Del 1 – 

Sammendrag, del 2 – Formål og bakgrunn, del 3 – Eierpolitikk, ble innholdsmessig godkjent 

på eget møte 15. mai 2013. Del 4 – Eierstrategi, ble innholdsmessig godkjent på ØRU 

styremøte 14. juni 2013. For alle deler av eiermeldinger ble det vurdert at en «språkvask» 

ville være gunstig.  

Av hensyn til styringen av etablerte og nye samarbeid var det uttrykt et behov for å få den 

«Felles eiermelding for kommunene på Øvre Romerike» vedtatt i alle de seks ØRU-

kommunene i løpet av høsten, slik «eierorganene» for samarbeidene får et formelt dokument 

som grunnlag for eierstyringen. En forutsetning for prosessen var at eiermeldingen skulle 

revideres neste år og ytterligere forbedringer av eiermeldingen foretas da. 

På møtet fremkom det nye merknader til utkastet fra ordføreren i Nannestad og det var 

enighet om at disse skulle sendes til ØRU-sekretariatet innen medio uke 38.  .  

 

Vedtak: 

Fremførte merknader sendes ØRU-sekretariatet innen medio uke 38. 

Videre behandling av utkastet til «Felles eiermelding for kommunene på Øvre Romerike» 

usettes inntil innspillene fra Nannestad er behandlet. 

 

Sak nr.: 70/13 FELLES LØNNSKONTOR  

 

Behandling: 

Arbeidet med nytt HR- og lønnssystem har avdekket at etableringen av en felles 

lønnsfunksjon kan være formålstjenlig, både av hensyn til den enkelte arbeidstaker i 
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kommunene og med tanke på å ha nødvendig robusthet og kompetanse innen 

lønnsfunksjonen.  

Saken ble drøftet i AU-møtet 2. september og AUs tilrådning var at RU gis i oppdrag å 

gjennomføre en vurdering om det bør etableres en felles lønnsfunksjon for ØRU-kommunene 

eller ikke, samt bemanning, gevinster og kostnader dersom en felles lønnsfunksjon anbefales 

etablert. 

 

Vedtak: 

RU bes om å gjennomføre en vurdering om det bør etableres en felles lønnsfunksjon for 

ØRU-kommunene eller ikke, samt bemanning og gevinster dersom en felles lønnsfunksjon 

bør etableres.  

Vurderingen igangsettes etter at det nye lønns- og personalsystemet er ferdig innført i alle 

kommunene.. 

 

Sak nr.: 71/13 EVALUERING AV ØRU-KOMMUNENES IKT 
SAMARBEID 

 

Behandling: 

Slik det står i «Felles IKT – strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 

2020» er «…alle ØRU-kommuner i en økonomisk situasjon som krever at IKT drift 

kontinuerlig effektiviseres. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre med dagens organisering, 

må denne vurderes relativt tidlig i strategiperioden.» 

Etter at den felles IKT strategi ble vedtatt i kommune har også kommunenes bestiller- og 

strategifunksjon blitt endret og med virkning fra sommeren 2011 ble et Felles IKT strategi- og 

bestillersekretariat etablert etter kommunelovens § 28 med Ullensaker kommune som 

vertskommune. 

Utviklingen innen IKT-drift, DGIs utfordringer og behovet for å evaluere erfaringene med 

den nye IKT strategi- og bestiller funksjonen, tilsier at det kan være hensiktsmessig å 

gjennomføre en total evaluering av kommunenes samlede IKT-samarbeid.        

 

Saken har vært behandlet i AU og AU tilrådning var at RU gis i oppdrag å fremme et forslag 

hvordan en slik evaluering kan/bør organiseres, mandat for evaluering, tidsplan samt 

finansiering. Forslaget fremmes ØRU-styret senest 29. november.  

 

Vedtak: 

RU gis i oppdrag å fremme et forslag til mandat for en evaluering av ØRU-kommunenes 

samlede IKT-samarbeid. Forslaget inkludert finansiering og tentativ tidsplan fremmes ØRU-

styret senest 29. november. Det forutsettes av evalueringen foretas av ekstern kompetanse. 

 

 

 

Sak nr.: 72/13 IVARETAKELSE AV ØRU-STYRETS 
ARBEIDSGIVERANSVAR 

 

Saksframstilling: 

ØRU-styret er ØRU-direktørens foresatte og har arbeidsgiveransvaret for ØRU-direktøren. 

Styreleder har ivaretatt funksjonen på styrets vegne.   
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På grunn av ordningen med rullerende ett års funksjonstid for ledelsen i ØRU-styret, har det 

vært vanskelig å få en god nok oppfølging av arbeidsgiveroppgavene 

I rollen som arbeidsgiver ligger oppfølging av arbeidsavtalen, herunder: 

- medarbeidersamtale 

- arbeidsforhold - HMS, herunder 

 - lederoppfølging 

 - arbeidsoppgaver 

- lønnsforhold 

 

I tillegg ligger ØRUs vedtekter til grunn for arbeidsgiveroppfølgingen. 

 

Hvordan styret bør ivareta sin arbeidsgiverrolle og sitt arbeidsgiveransvar har vært drøftet på 

ordførermøter og det var enighet om at to ordførere bør ivareta denne oppgaven for hele 

valgperioden. 

 

For å beholde styringslinjen gjennom styreleder var det enighet om at arbeidsgiverrollen 

overfor ØRU-direktør skulle ivaretas av styreleder assistert av to andre ordførere valgt for 

hele valgperioden. Det ble påpekt at de som skulle utpekes burde har interesse og gjerne 

erfaring med tilsvarende ansvar. Det ble videre foreslått at hvis en av de valgte til 

«arbeidsgivergruppen» samtidig også skulle inneha vervet som styreleder, kunne 

arbeidsgivergruppen begrenses til  disse to. 

 

Vedtak: 

I styret velges det to ordførere som sammen med styreleder og på styret vegne ivaretar  

arbeidsgiverrollen og arbeidsgiveransvaret over for ØRU-direktør. Valget gjelder for hele 

valgperioden for kommunevalget. 

Dersom en av de valgte til «arbeidsgivergruppen» samtidig også skulle inneha vervet som 

styreleder, begrenses «arbeidsgivergruppen til  disse to. 

Valg gjøres på neste ordførermøte. 

   

Sak nr.: 73/13 EVENTUELT  

 

• Etableringen av Romerike Revisjon. 

     Forhold omkring etableringen av Romerike Revisjon IKS ble drøftet  

 Ingen vedtak. 

  

• Evaluering av ØRU-samarbeidet 

 Settes opp som egen sak på styremøte. 

  

• ØRBRs budsjett 

 ØRBRs budsjett for 2013 og 2014 ble drøftet. 

 

 Vedtak: 

ØRU-styret ber rådmannsutvalget opprette en dialog med ØRBR på administrativt 

nivå for å kvalitetssikre budsjettforutsetningene og regnskap for 2013. Utredningen og 

kommunestyrevedtakene samt endrede forutsetninger utenfor styrets kontroll i forhold 

til utredningen skal legges til grunn for dialogen. 
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Vedlegg 1 
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Vedlegg 2 
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Vedlegg 3 
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