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Eidsvoll kommune
Gjerdrum kommune
Hurdal kommune
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Sak nr.: 13/15

GODKJENNING AV DAGSORDEN

Vedtak:
Dagsorden godkjennes.

Sak nr.: 14/15

REFERAT FRA STYREMØTE 13.02.15

Behandling:
Ingen merknader har fremkommet til utsendt referat.
Vedtak:
Referat fra styremøte 13.02.15 godkjennes.

Sak nr.: 15/15

REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 26.02.15

Behandling:
Referat fra rådmannsmøte 26.02.15 er sendt ut i egen ekspedisjon. Nestleder for RU
informerte kort om aktuelle saker fra møtet.
Vedtak:
Referat fra rådmannsmøte 26.02.15 tas til orientering.

Sak nr.: 16/15 INFORMASJON FRA AKERSHUS
FYLKESKOMMUNE
Behandling:
Akershus fylkeskommune informerte om inntrykk fra Akershusmesterskapet i Ungt
Entreprenørskap. Det ble videre gitt uttrykk for at ØRU-kommunene burde være representert i
møter relatert til Ungt Entreprenørskap.
Vedtak:
Ordfører i Eidsvoll representerer ØRU-kommunene.

Sak nr.: 17/15 ROMERIKSLØFTET – ENDRING AV
ORGANISASJON OG PROSJEKTPERIODE
Behandling:
Saken ble drøftet på ØRU styremøte 13. februar og det ble vedtatt å sende saken til RU for å
avklare finansiering og prosjektledelse samt konkretisering av aktiviteter og tiltak.
Under drøftingen av saken i ØRU-styret ble det avklart at de fleste kommunene støttet
prosjektet. Akershus fylkeskommune informerte at de også støttet prosjektet og ville bidra til
finansieringen av det.
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Søknadsfristen til Akershus fylkeskommune for støtte til finansiering er 15. mars.
Et justert forslag til felles saksframlegg ble drøftet i RU. Det ble fokusert på betydningen av å
få til tiltak som kunne være med på å bedre folkehelsen i regionen og spesielt for den del av
befolkningen som ikke er særlig fysisk aktive.
RU fattet følgende vedtak:
RU er positiv til et interkommunalt samarbeid om folkehelse på Øvre Romerike og at
det søkes om økonomisk støtte til prosjektet. Det er imidlertid behov for en bedre
avklaring av prosjektets mål, målgrupper og handlingsplaner samt å sikre nødvendig
forankring i kommunene. Det anbefales at RU gis i oppdrag å avklare organisering
av prosjektet og rapporteringsrutiner.
I en egen e-post til rådmennene datert 5. mars 2015 presiserer prosjektleder at vedtak i ØRUstyret vil følge søknaden til andre instanser om økonomisk støtte. Hvordan kommunenes
andel av finansieringen av prosjektet, kr 500 000,-, skal skje, bør derfor fremgå av vedtaket.
Alternative innretning av prosjektet ble drøftet.
Vedtak:
ØRU-styret er positiv til et interkommunalt samarbeid om folkehelse på Øvre Romerike og at
det søkes om økonomisk støtte til prosjektet. For 2015 dekker ØRU kommunenes andel på kr
500 000.-.
RU gis i oppdrag å avklare organisering av prosjektet og rapporteringsrutiner.

Sak nr.: 18/15

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.
Saken ble behandlet på ØRU-styremøte 13. februar og det ble vedtatt å returnere saken til RU
for oppdatering av forslag til felles saksframlegg i samsvar med merknader fremkommet
under drøftingen av saken inkludert forslag til vertskommune.
Et oppdatert forslag til felles saksframlegg om Ny modell for finansiering og organisering av
Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) ble drøftet på RU møtet 26. februar 2015.
Under drøftingen fremkom det flere forslag til endringer av teksten i saksframlegget.
Ullensaker kommune ble utpekt som vertskommune for ØRIK.
RU vedtok at:
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Forslaget til felles saksframlegg om Ny modell for finansiering og organisering av
Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) oppdateres i samsvar med merknader
fremkommet under drøftingene og fremmes til ØRU styret med anbefaling om å
oversende saken til politisk behandling i kommunene.
Det oppdaterte forslaget til felles saksframlegg ble drøftet i ØRU-styret. Det ble gitt uttrykk
for at men burde ha med en begrunnelse for valg av vertskommune og at forslaget til
vertskommuneavtale burde komplettertes.
Vedtak:
RU bes om å oppdatere forslaget til saksframlegg og fremme det på nytt på neste styremøte.

Sak nr.: 19/15

ETABLERERTJENESTEN I 2014

Vedlegg:
Lysark om Etablerertjenestens aktiviteter i 2014.
Behandling:
Daglig leder for IG, Steinar Kristensen, informerte om Etableretjenestens aktiviteter i 2014.
Vedtak:
Tas til orientering.

Sak nr.: 20/15

REVISJONENS BERETNING OG BREV 5/2014

Behandling:
Revisors beretning, Revisjonsbrev 5/2014 og forslag til svar på Revisjonsbrev 5/2014 ble
gjennomgått.
Vedtak:
Sakens dokumenter tas til orientering. Ordførerne tar et eget møte med RRi.

Sak nr.: 21/15

ØRUs ÅRSKONFERANSE 2015

Behandling:
Forslaget til program ble drøftet. Det ble gitt uttrykk for at i lys av det pågående arbeid med
kommunereformen burde det i programmet legges inn en gjensidig orientering om dette.
ØRU-sekretariat informerte om oppdateringer av programmet som hadde skjedd etter at
møtedokumentene var sendt ut.
Vedtak:
Sekretariatet arbeider videre med følgende program:
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Torsdag den 7.mai 2015
1200 – 1300
Lunsj
1300 - 1305
Åpning av konferansen.
Programmet for konferansen v/styreleder
1305 - 1315
ØRU-styrets – årsmelding 2014 v/ØRU direktør
1315 - 1415
Kommunereformen – hva skjer i ØRU kommunene?
Gjensidig oppdatering 10 min pr kommune
1415 – 1500
Klima og miljø – bærekraftig utvikling v/prof Christian A. Klöckner NTNU
1500 – 1700
Guided tur i ØKO-landsbyen v/Hurdal kommune
1700 – 1745
Kommunevise refleksjoner
1745 – 1825
Oppsummering av refleksjonene – gjensidig informasjon i plenum
1825 – 1830
Avslutning for dagen
1930
Middag og sosialt samvær
Fredag den 8.mai 2015
0700
Frokost
0830 – 0845
Oppsummering dag 1 v/styreleder
0845 – 0930
Samarbeid med HIOA v/Tore Hansen, HIOA
Utdanningsstrategier for Øvre Romerike v/Ida Marie Andersen
0930 - 1030
Kommunevise refleksjoner
1030 - 1100
Oppsummering av refleksjonene
1100 - 1200
Kommuneøkonomien i tiden som kommer v/Per Rickard Johansen KS
1200 - 1215
Avslutning av konferansen v/styreleder
1215 – 1300
Lunsj. Avreise.

Sak nr.: 22/15

EVENTUELT

Intet å referatføre.
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Vedlegg
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