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Sør-Gardermoen 15. august 2014 
ØRU-styrets medlemmer:  
Ordfører/rådmann i Eidsvoll 
Gjerdrum 
Hurdal 
Nannestad 
Nes 
Ullensaker 
Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus 

 
Referat fra styremøte i ØRU 16. juni 2014 
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Deltakere:   

Eidsvoll kommune Madsen                

Gjerdrum kommune  Eriksen 

Hurdal kommune Bålsrud  Nærem 

Nannestad kommune Amundsen Glomsaker 

Nes kommune Blekkerud Pedersen 

Ullensaker kommune Espelund Gangsø 

Øvre Romerike Utvikling  Adriansen 
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Sak nr.: 46/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN 

 

Vedtak: 

Dagsorden godkjennes. 

 

Sak nr.: 47/14 REFERAT FRA STYREMØTE 19. MAI 2014 

 

Behandling: 

Ingen merknader har fremkommet til utsendt referat. 

 

Vedtak: 

Referat fra styremøte 19. mai godkjennes. 

 

 

Sak nr.: 48/14 REFRAT FRA RU MØTE 23. MAI 

 

Behandling: 

Referat fra RU møte 23. mai er sendt ut i egen ekspedisjon. 

 

Vedtak: 

Referat fra RU møte 23. mai tas til orientering. 

 

 

Sak nr.: 49/14 INFORMASJON FRA AKERSHUS 
FYLKESKOMMUNE 

 

Behandling:  

Utgår. 

 

 

Sak nr.: 50/14 INFORMASJON FRA KS OM 
KOMMUNEPROPOSISJONEN 

 

Behandling:  

Nils Petter Wiik informerte om KS vurdering av status i kommunereformen. Det vises til 

vedlagte kopi av lysark. ØRU kommunene ble oppfordret til å ha en egen prosess i egen 

kommune om kommunereformen. KS vil bidra i dette.  

  

Vedtak: 

Tas til orientering. 

RU bes om å utarbeide et felles diskusjonsgrunnlag som ØRU-kommunene kan nytte i interne 

prosesser knyttet til kommunereformen.  
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Sak nr.: 51/14 ØRU STYRETS ÅRSMELDING 

 

Behandling: 

Hoveddelen av verbaldelen av ØRU ble behandlet av ØRU- styret, styresak 33/14. 

Årsmeldingen er komplettert med regnskapstall i samsvar med anbefalinger fra ØRRD. 

 

Vedtak:  

ØRU styrets årsmelding 2013 godkjennes. 

 

Sak nr.: 52/14 ÅRSREGNSKAP 2013 

 

Behandling: 

Årsregnskapet for ØRU viser et samlet overskudd på kr: 847 262,-. Inntekten til ØRIK er 

høyere en budsjettert. ØRU-sekretariat har imidlertid et merforbruk i 2013 hvilket i hovedsak 

har sin årsak i at studieturen i 2013 og lønnsoppgjøret ble dyrere en forutsatt i budsjettet. 

ØRRDs merknader til regnskapet for 2012 et hensyntatt i føringen av regnskapet for 2013.   

 

Vedtak:  

RU bes kvalitetssikre regnskapet. 

Årsregnskap 2013 Øvre Romerike Utvikling godkjennes med nevnte forutsetning.. 

 

Sak nr.: 53/14 PARTNERSØK – VANTAA 

 

Behandling: 

Det vises til vedlegg.  

Gjennom Eurocities har Akershus fylkeskommune fått et partnersøk om utvikling av 

flyplassregioner – fra Helsinki-regionen. Informasjonen er oversendt ØRU. 

Saken ble drøftet i AU som vedtok å fremme saken for drøfting i ØRU-styret.  

Akershus fylkeskommune tok også opp saken på Kontaktutvalgsmøte ØRU-AFK-OSL.  AFK 

gav på kontaktutvalgsmøtet uttrykk for at de er positiv til et felles prosjekt om utvikling av 

flyplassregioner sammen med Vantaa. 

 

Etter AU-møtet har det blitt avklart at et samarbeidsprosjekt med Vantaa vil utløse midler fra 

EU tilsvarende Interreg midler. Det vil si at omkring halvparten av kostnadene til prosjektet 

vil kunne bli dekket av EU-midler. 

 

Det Vantaa ser etter er partnere til et utviklingsprosjekt for flyplassregioner som de håper vil 

være gunstig for firmaer, innbyggerne og andre interessegrupper i flyplassregionen.  

Prosjektet vil fokusere på tilgjengelighet til regionen, transport og samferdsel, logistikk,  

bærekraftig utvikling, detaljhandel, lokalisering av næringsvirksomhet, innovasjon i/for små 

og mellomstore bedrifter,  open data, smart cities, informasjons og kommunikasjons teknologi 

(ICT), grønn teknologi, ikke forurensende teknologi og andre high-tech og 

kunnskapsintensive områder. 
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Prosjekteier vil være Vantaa Innovation Institute Ltd. Det er et lokalt utviklingsinstitutt  eid 

av Vantaa by og som arbeider for å øke attraktiviteten av Vantaa regionen, utvikle 

næringsvirksomhet samt støtte veksten og internasjonaliseringen  av lokale selskaper. 

Instituttet har 10 fast ansatte og ble etablert i 2009. 

 

 

Vedtak: 

AFKs positive interesse for samarbeidsprosjektet registreres og AFK bes om å redegjøre mer 

detaljert om hvordan de ser for seg prosjektet gjennomført, finansiert og bemannet. 

 

Sak nr.: 54/14 FINANSIERING OG ORGANISERING AV ØRIK 

 

Behandling: 

Forslaget til alternativ finansiering av ØRIK ble drøftet. I stedet for en finansiering gjennom 

et sekretariatsbidrag var det foreslått en ordning med tilskudd fra kommunene. Det ble 

foreslått at notatet fra Økonomisjefsforum (ØSF)  og notatet fra  ØRIK skulle sendes på 

høring i kommunene. 

 

Vedtak:  
RU bes om å utarbeide et høringsnotat om finansiering og organisering av ØRIK som sendes 

på høring i kommunene. Notatet fra ØSF om alternativ finansieringsmodell og fremtidig 

organisering av ØRIK og notatet fra ØRIK vedlegges høringsnotatet. 

 

Sak nr.: 55/14 FØRERKORT OG ANDRE TJENESTER FRA 
BILTILSYNET 

 

 

Behandling:  

Ordfører i Ullensaker har mottatt følgende e-post fra en av innbyggerne: 

 

Førerkort og andre tjenester fra Biltilsynet 

Hvorfor må folk fra øvre Romerike til Lillestrøm for å få nytt kjørekort. Vi har jo 

Statens Biltilsyn på Jessheim. Hvorfor kan ikke folk som bor rundt Jessheim By få 

bruke denne stasjonen på Jessheim. Det er CA 10 - 12 mil tur retur fra Eidsvoll til 

Lillestrøm. Alle er så opptatt på miljøet og co2, med og bruke Jessheim blir det bedre 

miljø. Befolkningen er stor og tett rundt Jessheim  så Jessheim Biltilsyn må tas i bruk 

for folk som er tilknyttet denne stasjonen. Politikerne i kommunene er valgt av folket 

for og tilrettelegge alle tjenester på en god måte for folket, så dette må politikerne ta 

tak i med Statens Biltilsyn. Ordfører Espelund i Ullensaker kommune gjør en god jobb 

for innbyggerne, han klipper ikke bare snorer, men stiller opp for innbyggerne, han 

har skjønt det. Så jeg ber ordføreren i Jessheim om og få med de andre ordførerne 

som er berørt av dette, ta dette opp med Statens Biltilsyn for folk som bor nært 

Jessheim om og få bruke Statens Tilsyn på Jessheim til alle bil tjenester, Førerkort 

med mere så man slipper og kjøre helt til Lillestrøm. Jeg oppfordrer politikerne til og 

ordne opp i dette, for det er ikke mening i å kjøre helt til Lillestrøm for folk som bor på 

øvre Romerike vi er tross alt i 2014. 

 

Saken er drøftet i AU og det var enighet om at ØRU burde sende et brev til Biltilsynet  
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Forslag til brev ble fremlagt  for ØRU-styret. 

 

Vedtak: 

Forslag til brev til Statens Vegvesen godkjennes. 

 

Sak nr.: 56/14  GJENNOMGANG AV ØRU 

 

Behandling: 

Ettersom ØRIK snart er ferdig evaluert var det foreslått en gjennomgang av ØRU. 

Følgende mandat var foreslått: 

 Beskrivelse av oppgaver og ansvar som ligger til ØRU-sekretariatet dersom ØRIK 

organiseres som et eget vertskommunesamarbeid. 

 Beskrivelse av tilgjengelige ressurser – økonomi og personell 

 Kartlegge hvordan sekretariatet fungerer 

 Kartlegge hvilke ansvar og oppgaver eierne har behov for at skal ligge til ØRU-

sekretariatet, herunder komme med konkrete forslag til tiltak 

 

Det var videre foreslått å delegere rollen med å organisere gjennomgangen til 

Rådmannsutvalget. 

 

Det ble under drøftingen av saken påpekt at ØRU-sekretariatets ansvar og oppgaver var 

nedfelt i gjeldende vedtekter og var uavhengig av ØRIK organisatoriske tilknytning.  En noe 

bredere gjennomføring av evalueringen ble også foreslått. 

  

Vedtak: 

Organiseringen av evalueringen av ØRU delegeres til RU. 

Ordførere/ØRU-styret og ØRU-sekretariat skal involveres i gjennomføringen av 

evalueringen. RU vurderer også behovet for eksterne bidrag i evalueringen. 

Med utgangspunkt i dagens vedtekter skal det gjennomføres en evaluering/kartlegging av 

hvordan sekretariatet fungerer, og basert på en analyse av samarbeidsorganets fremtidige 

behov fremmes  konkrete forslag til endringer av rutiner, ansvarsforhold eller vedtekter.   

 

 

Sak nr.: 57/14 EVENTUELT 

 

Følgende saker ble behandlet under eventuelt: 

 

1. Samarbeid om ungdomsoppfølging og ungdomsstraff: 

I 2011 vedtok Stortinget ungdomsstraffen. Den trer i kraft 1. juli 2014.  

Ungdomsstraffen går ut på at ungdom mellom 15 og 18 år kan idømmes 

ungdomsstraff for «gjentatt eller alvorlig kriminalitet», jf. straffeloven § 28 c. 

Det er en egen straffereaksjon som idømmes av domstolen. 

Straffen innebærer overføring til konfliktrådet. 

 

Arbeid organiseres slik: 

 Samarbeidsavtaler med kommuner 

 Ressursgruppe 
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 Koordineringsgruppe 

 Oppfølgingsteam rundt hver ungdom 

 

Det er forutsatt at både SNR og ØRU er representert i Ressursgruppen. 

 

Vedtak: 

Ordfører i Hurdal, Runar Bålsrud, velges som ØRUs representant i ressursgruppen.  

Ordfører i Nes, Oddmar Blekkerud, velges som vararepresentant. 

RU utpekes som kontaktledd for Konfliktrådet. 

 

2. Eiernees oversikt over og avtale om innskutte verdier og gjeld tilført ØRB. 

Saken er oversendt ØRU-styret fra Representantskapet for ØRB. 

 

Vedtak: 

Saken oversendes til RU. 

 

 

 

 

 


