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Sør-Gardermoen 18. februar 2015 
ØRU-styrets medlemmer:  
Ordfører/rådmann i Eidsvoll 
Gjerdrum 
Hurdal 
Nannestad 
Nes 
Ullensaker 
Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus 

 
Referat fra styremøte i ØRU 
13.februar 2015 
Tid: Kl 0900 - 1400 
Sted: Tunet 
  
Dagsorden: 

 

Sak nr.: 1/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN ........................................................... 2 
Sak nr.: 2/15 REFERAT FRA STYREMØTE 28.11.14 ..................................................... 2 

Sak nr.: 3/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 30.01.15 ........................................... 2 
Sak nr.: 4/15 INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE ........................ 2 
Sak nr.: 5/15 UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR BYREGIONER ................................ 2 

Sak nr.: 6/15 VEDTEKTER DGI IS .................................................................................... 3 

Sak nr.: 7/15 ROMERIKSLØFTET – ENDRING AV ORGANISASJON OG 

PROSJEKTPERIODE .................................................................................. 3 
Sak nr.: 8/15 OPPGJØR FOR INNSKUTTE VERDIER I ØRB ........................................ 4 

Sak nr.: 9/15 ORGANISERING AV ØRIK ........................................................................ 4 
Sak nr.: 10/15 TEMA  ØRUs ÅRSKONFERANSEN 2015 ................................................. 5 
Sak nr.: 11/15 ORDFØRERNES DELTAKELSE I FORSKJELLIGE FORA I 2015 .......... 5 
Sak nr.: 12/15 EVENTUELT ................................................................................................. 5 

 

 

Deltakere:   

Eidsvoll kommune Madsen               Haugestad 

Gjerdrum kommune Østensen  

Hurdal kommune Bålsrud Nærem 

Nannestad kommune Amundsen Glomsaker 

Nes kommune  Pedersen 

Ullensaker kommune Stensby Gangsø 

Akershus fylkeskommune Salvesen Øverli 

Øvre Romerike Utvikling  Adriansen 
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Sak nr.: 1/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN 

 

Vedtak: 

Dagsorden godkjennes. 

 

Sak nr.: 2/15 REFERAT FRA STYREMØTE 28.11.14 

 

Behandling: 

Ingen merknader har fremkommet til utsendt referat. 

 

Vedtak: 

Referat fra styremøte 28.11.14 godkjennes. 

 

 

Sak nr.: 3/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 30.01.15 

 

Behandling: 

Referat fra rådmannsmøte 30.01.15 er sendt ut i egen ekspedisjon. Leder for RU informerte 

kort om aktuelle saker fra møtet. 

 

Vedtak: 

Referat fra rådmannsmøte 30.01.15 tas til orientering. 

 

 

Sak nr.: 4/15 INFORMASJON FRA AKERSHUS 
FYLKESKOMMUNE 

 

Behandling: 

Det ble informert om saker som var behandlet i Fylkestinget på møte 9. februar samt 

fylkeskommunens Akerhusstatistikk 1/2015- Personer med innvandrerbakgrunn i Akershus. 

Protokoll fra fylkestingets møte se: 

http://www.akershus.no/Politikk/Politiske-saker-og-moter/Sakskart-og-protokoller/  

  

Vedtak: 

Tas til orientering. 

 

Sak nr.: 5/15 UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR BYREGIONER  

 

Behandling: 

Leder for Planforum, kommunaldirektør i Ullensaker, Erlend Eggum, gav et kort presentasjon 

av anbefalingene i Asplan Viaks sluttrapport «Areal og transportsamarbeidet på Øvre 

Romerike» samt Planforums anbefaling.  

 

 

 

http://www.akershus.no/Politikk/Politiske-saker-og-moter/Sakskart-og-protokoller/
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Vedtak: 

Sluttrapporten fra Utviklingsprogrammet for byregioner oversendes til kommunene for 

politisk behandling.  Det anbefales ikke en videreføring av arbeidet i form av en fase 2. 

Arbeidet i fase 1 har ikke avdekket forhold hvor det er hensiktsmessig med videre arbeid 

innenfor denne ordningen. 

 

 

Sak nr.: 6/15 VEDTEKTER DGI IS 

 

Behandling: 

Kommunestyrene på Øvre Romerike behandlet høsten 2014 sak om «Evaluering av IKT-

samarbeidet i ØRU». Kommunene besluttet å opprette selskapet «Digitale Gardermoen 

interkommunale samarbeid (DGI IS), ved å fusjonere DGI IKS og eStab.  

  

Nannestad og Nes kommuner godkjente ikke utkast til vedtekter for DGI IS og selskapet er 

ikke gyldig stiftet før samtlige deltakerkommuner har vedtatt samme vedtekert.  

Et justert forslag til vedtekter i samsvar med vedtaket i Nannestad og Nes kommunestyrer 

samt forslag til felles saksframlegg ble drøftet.  

 

Vedtak: 

Forslag til reviderte vedtekter for DGI IS og felles saksframlegg godkjennes og oversendes 

kommunene for politisk behandling. 

 

 

Sak nr.: 7/15 ROMERIKSLØFTET – ENDRING AV 
ORGANISASJON OG PROSJEKTPERIODE 

 

 

Behandling: 

Alle kommunene på Øvre Romerike har inngått et samarbeid om folkehelse, og Folkehelse- 

nettverk Øvre Romerike (FØR) er opprettet. Ett av prosjektene som FØR jobber med er 

Romeriksløftet.  Romeriksløftet ble utviklet i forbindelse med gjennomføring av NM i 

friidrett på Jessheim i 2014 og er et treårig interkommunalt prosjekt for å igangsette nye 

helsefremmende tiltak på Øvre Romerike. Prosjektet vektlegger fysisk aktivitet, ernæring og 

mestring og har fokus på barn og unge, sosial ulikhet i helse, personer med 

funksjonshemninger og fremmed kulturell bakgrunn. 

Prosjektet skal bidra til forpliktende samarbeid mellom det private, offentlige og frivillige. 

Det skal utvikles konkrete konsepter for ulike grupper i befolkningen. En webløsning med 

innehold av fagstoff og en idèbank samt lokale-, regionale- og nasjonale aktiviteter skal også 

utvikles som en del av prosjektet, se www.romeriksloftet.no. 

 

Videre skal Romeriksløftet gjennom samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus bidra til 

dokumentasjon av effekten av igangsatte tiltak, studier og forskningsprosjekter innen 

folkehelse. 

 

Et forslag om å utvide prosjektperioden med 3 år for å:  

http://www.romeriksloftet.no/
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 få etablert de nødvendige samarbeidsarenaene i hver kommune mellom det private, det 

offentlige og de frivillige organisasjonsliv slik at tiltak og aktiviteter blir videreført 

også etter at prosjektperioden er avsluttet, 

 få til bedre dokumentasjon av effektene, 

 få utviklet en idebank med tilstrekkelig mengde med forslag til aktiviteter for alle 

målgruppene for prosjektet. 

 

ble drøftet.  Organisering av prosjektet med et styre/styringsgruppe - gjerne hele eller deler av 

ØRU-styret, en bredt sammensatt referansegruppe og en prosjektleder i minimum 50% stilling 

ble også drøftet.  

De fleste kommunene støttet prosjektet, men det ble også gitt uttrykk for at deler av  

prosjektet syntes å være noe teoretisk og lite konkret. En forankring administrativt samt en 

konkretisering av finansiering ble sett på som nødvendig.  

 

Vedtak: 

Saken sendes RU for avklaring av finansiering, prosjektledelse samt konkretisering av 

aktiviteter og tiltak. 

Saken behandles på nytt i et arbeidsmøte etter RU-møte 26. februar slik at søknad til 

Akershus fylkeskommune kan sendes innen søknadsfristen. 

 

Sak nr.: 8/15 OPPGJØR FOR INNSKUTTE VERDIER I ØRB 

 

Behandling: 

RU behandlet saken på sitt møte 30. januar og følgende ble vedtatt: 

Saksframlegg – oppgjør for innskutte verdier i Øvre Romerike Brann og Redning IKS 

godkjennes og fremmes til ØRU-styret. 

 

Forslaget til saksframlegg ble drøftet og det ble påpekt at saksgangen som var beskrevet i 

framlegg ikke var helt korrekt. 

  

Vedtak: 

Saksframlegg – oppgjør for innskutte verdier i Øvre Romerike Brann og Redning IKS 

oppdateres i samsvar med merknader fremkommet under behandlingen av saken og 

oversendes kommunene for politisk behandling. 

 

Sak nr.: 9/15 ORGANISERING AV ØRIK 

 

Behandling: 

Det ble i ØRU sitt styremøte 16.6.2014 vedtatt i sak 54/2014, at forslag til felles saksframlegg 

for «Finansiering og organisering av Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK)» skulle 

sendes ut på høring til ØRU-kommunenes respektive formannskap før videre behandling i 

ØRU-styret. Høringsfrist var satt til 19.09.2014. 

Basert på høringsuttalelsene utarbeidet ØSF et forslag til felles saksframlegg til RU. 

På RU-møtet 30. januar ble det vedtatt at ØSF skulle ta et møte med leder for ØRIK og 

fremme et revidert forslag til rådmennene for oversending til behandling i ØRU-styret. 

  

Under drøfting av saken fremkom det merknader til forslaget til saksframlegg. Framlegget 

burde også ha et konkret forslag på vertskommune. 
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Vedtak: 

Forslag til felles saksframlegg returneres til RU for oppdatering i samsvar med merknader 

fremkommet under behandlingen av saken. Saken fremmes på nytt til ØRU-styret med 

anbefaling om hvilken kommune som bør være vertskommune for ØRIK. 

 

Sak nr.: 10/15 TEMA  ØRUs ÅRSKONFERANSEN 2015  
 

Behandling: 

ØRUs årskonferansen er planlagt gjennomført 7. – 8. mai på Hurdalsjøen hotell.  

Følgende tema ble foreslått som aktuelle:  

 

 Utdanning – kompetanse 

 Folkehelse. 

 Klima og miljø 

 Kommuneproposisjonen – forventet økonomisk utvikling i kommuneøkonomien 

 

I drøftingen av saken var det enighet om at temaene på konferansen burde være i samsvar 

med ØRUs strategidokument.  Noen av de foreslåtte temaene er også slik at de henger 

sammen, eksempelvis utdanningsnivå og folkehelse. Klima og miljø er meget aktuelle temaer 

og en omvisning i Øko-parken i Hurdal vil kunne passe i under dette temaet. 

Kommuneproposisjonen og forventet økonomisk utvikling i kommuneøkonomien vil i lys av 

fallende oljeinntekter og redusert kroneverdi også være et aktuelt og relevant tema.    

 

Vedtak: 

Intet vedtak fattet. 

 

Sak nr.: 11/15 ORDFØRERNES DELTAKELSE I FORSKJELLIGE 
FORA I 2015 

 

Vedtak: 

Oversikten over ordførernes deltakelse i arbeidsgrupper og prosjekter godkjennes. 

 

Sak nr.: 12/15 EVENTUELT  

 

Saker som ble behandlet: 

 Sustainable Valley Festival 24. – 25. juni 2015. 

Ordføreren i Hurdal orienterte om den planlagte Sustainable Valley Festival som vil 

bli arrangert av Hurdal kommune 24. – 25 juni 2015.  

 

 Kommunereformen. 

Ordføreren i Gjerdrum og rådmannen i Nes informerte om hvilke kommuner som 

hadde tatt kontakt med dem for samtaler relatert til kommunereformen. 


