Sør-Gardermoen 26. mars 2013
ØRU-styrets medlemmer:
Ordfører/rådmann i Eidsvoll
Gjerdrum
Hurdal
Nannestad
Nes
Ullensaker
Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus
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Deltakere:
Eidsvoll kommune
Gjerdrum kommune
Hurdal kommune
Nannestad kommune
Nes kommune
Ullensaker kommune
Akershus fylkeskommune
Øvre Romerike Utvikling

Madsen
Østensen
Bålsrud
Amundsen
Blekkerud
Espelund
Schytz

Hoel
Eriksen
Nærem
Glomsaker
Pedersen
Gangsø
Michelsen
Adriansen
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Sak nr.: 17/14

GODKJENNING AV DAGSORDEN

Vedtak:
Dagsorden godkjennes.

Sak nr.: 18/14

REFERAT FRA STYREMØTE 31. JANUAR 2014

Vedtak:
Referat fra styremøte 31. januar godkjennes.

Sak nr.: 19/14
2014

REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 7. FEBRUAR

Vedtak:
Referat fra rådmannsmøte 7. februar tas til orientering.

Sak nr.: 20/14 INFORMASJON FRA AKERSHUS
FYLKESKOMMUNE
Behandling:
Akershus fylkeskommune informerer om følgende saker:
 Akershusstatistikk 1/2014 – Oversikt over noen faktorer som kan påvirke folkehelsen,
er utarbeidet. Den vil være tilgjengelig på AFKs nettsider
 25. april vil det bli gjennomført et felles møte med ØRU om «Samarbeid kommunene
og Akershus fylkeskommune - Den gode Akershusskolen»
Vedtak:
Tas til orientering.

Sak nr.: 21/14

INFORMASJON OM PÅGÅENDE AKTIVITETER

Behandling:
Det vil bli orientert kort om følgende saker:
 Status fagskole logistikk
Møte med representanter for næringen ble gjennomført 5. mars i Bring sine lokaler på
Berger. Bra representasjon fra næringen. Møte vil bli fulgt opp med en
informasjonskapanje for å rekruttere elever til utdanningen.
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 Møte med HIOA
Nytt møte ikke avtalt.
 Forskyvning av kontaktutvalgsmøte ØRU-AFK-OSL
Nytt møte vil bli 13. juni, før ØRU-styremøte.
 Eiermelding.
RU planlegger et arbeidsmøte i 17. mars for å fortsette arbeidet med eierpolitikken.
 Status arbeidet med felles plan for idrettsanlegg
På møtet med i drettrådene i kommunene ble det avtalt at Ullensaker idrettråd skulle
invitere de andre idrettsrådene til et drøftingsmøte for å lage en oversikt over anlegg
man anser det er/kan være behov for inkludert forslag til lokalisering/fordeling av
anleggene. Møtet er ikke gjennomført og arbeidsgruppen avventer resultatet fra møtet.

Vedtak:
Tas til orientering.

Sak nr.: 22/14

FINANSIERING AV ROMERIKSLØFTET

Behandling:
På styremøte 31. januar ble ØRU-styret informert om folkehelseprosjektet «Romeriksløftet».
Styret støttet prosjektet. Finansiering av prosjektet er imidlertid ikke helt avklart.
Prosjektleder har på denne bakgrunn fremsendt et søknad om kr 200 000.- for å få igangsatt
prosjektet. AU har drøftet saken og anbefaler at søknaden innvilges og at beløpet fordeles på
de deltakende kommuner etter folketall.
Vedtak:
Søknaden om midler til «Romeriksløftet» innvilges. Beløpet fordeles på kommunene etter
folketall. ØRU forskutterer beløpet i påvente av politisk behandling i kommunene.

Sak nr.: 23/14

ÅRSKONFERANSEN 2014

Vedlegg:
Program for ØRUs årskonferanse.
Vedtak:
Foreslått program for ØRUs årskonferanse godkjennes.

Sak nr.: 24/14

FELLES MØTE FOR KOMMUNESTYRENE

Behandling:
AU har drøftet opplegg for felles møte for kommunestyrene og vil foreslå følgende:
 Møtet gjennomføres med en «kinosal» - organisering.
 Møtet gjennomføres i tiden 1600 – 2000.
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 Det legges opp til servering før møtet.
 Programskisse:
o Åpning v/ leder av ØRU-styret, ordfører i Hurdal kommune, Runar Bålsrud.
o Forvaltningsreformen og modernisering v/ Kommunal og
moderniseringsminister Jan Tore Sanner
o Pause
o Erfaringer med prosesser i forbindelse med kommunesammenslåing:
 Fylkesordfører i Oppland Gro Lundby
 Odd Tore Fygle
o Oppgaver og forvaltningsreformen i Danmark – Erfaringer fra studieturen
v/ ordfører i Hurdal kommune Runar Bålsrud
o Meningsutveksling
o Avslutning v/ styreleder for ØRU ordfører Runar Bålsrud
Etter utsendelse av dagsorden og saksframstillinger ble det avklart at Kommunal og
moderniseringsministeren kun hadde anledning for delta hvis møtet ble gjennomført 6.
november. Egnede og ledige lokaler denne dagen: Nannestad kommunehus eller Gjerdrum
kulturhus.
Vedtak:
Felle møte for kommunestyrene gjennomføres 6. november kl 1600 – 2000 i Gjerdrum
kulturhus. Skissen til program legges til grunn for det videre arbeid..

Sak nr.: 25/14

LOKALE ENERGIUTREDNINGER

Behandling:
På tilsvarende måte som i 2010 og 2012 ble Hafslund Netts Lokale energiutredninger
presentert for kommunene I forbindelse med utarbeidelsen av utredningen, har Hafslund Nett
engasjert Rejlers Consulting til å bistå med innsamling og sammenstilling av data, samt
utarbeidelse av dokumentet og gjennomføre presentasjonen av utredningene. Utredningene
finnes på:
http://hafslundnett.no/kundeservice/nettleie/artikler/les_artikkel.asp?artikkelid=2002
Bakgrunnen for utredningen finnes i ”Forskrift om energiutredninger” som trådte i kraft
1.1.2003 og ble fornyet i 2012 (FOR 2012-12-07 nr 1158). Forskriften pålegger
områdekonsesjonæren, i dette tilfelle Hafslund Nett, å utarbeide en lokal energiutredning for
hver kommune minimum hvert andre år. Mer informasjon om forskriften og veiledning til
energiutredningen, finnes på NVE sine hjemmesider
Vedtak:
Tas til orientering.

Sak nr.: 26/14

EVENTUELT

Følgende saker ble behandlet:
 Barnevernvakten.
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Det er foreslått endringer i barnevernvaktens vedtekter med en prosess som ikke er i
samsvar med kommunelover.
Vedtak:
Styrleder ØRU sender på vegne av ØRU-kommunene brev til Lørenskog kommune
om saken.
 ØRB.
Grunnlag og prosess i forbindelse med etableringen av ØRB bør evalueres.
Vedtak:
RU utarbeider forslag til mandat for evalueringen.
 Studietur til Danmark.
Programskisse for studieturen samt tidsrom for turen ble drøftet.
Vedtak:
Programskissen legges til grunn for det videre arbeid med studieturen.
Turen gjennomføres i tiden 24. – 26 september 2014.
SNR inviteres til å delta på studieturen.
 Helsehus.
Viktig å fortsatt ha fullt trykk i arbeidet med felles legevakt og helsehus selv om
Eidsvoll kommune ikke vil delta i det samarbeidet. Ny sak må fremmes med justert
kostnadsberegning og kostnadsfordeling. Egen prosjektstilling vil bli utlyst i løpet av
våren.
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Vedlegg 1

Program ØRUs årskonferanse 2014
Torsdag den 8.mai 2014
1200 – 1300
Lunsj
1300 - 1320
Åpning av konferansen.
Programmet for konferansen
ØRU strategi
v/styreleder og nestleder for ØRU
1320– 1420
Årsmeldinger:
 ØRU-styrets – årsmelding 2013
 Øvre Romerike Interkommunale Innkjøpstjeneste 2013
 Evaluering av IKT-samarbeidet
 Romerike Revisjon
1420 – 1500
Om kommunereformen v/statssekretær Jardar Jensen Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
1500 – 1520
Kaffepause
1520 – 1600
Kommunestruktur v/ Geir Vindsand NIVI (Avtalt)
1600 – 1800
Gruppediskusjoner.
1800 – 1830
Oppsummering av gruppediskusjoner – gjennomgang i plenum
Avslutning for dagen
1930
Middag og sosialt samvær
Fredag den 9.mai 2014
0700
Frokost
0830 – 0845
Oppsummering dag 1 v/styreleder
0845 - 0930
Felles eiermelding, eierpolitikk og eierstrategi.
0930 - 1030
Gruppediskusjoner

Eiermeldingen

Eierpolitikken

Eierstrategien
1030 - 1100
Oppsummering av gruppediskusjoner
1100 - 1200
Om endringer i offentlige organisasjoner. Mats Sandmann (Avtalt)
1200 - 1215
Avslutning av konferansen v/styreleder
1215 – 1300
Lunsj. Avreise.
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