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Sør-Gardermoen 16. september 2015 
ØRU-styrets medlemmer:  
Ordfører/rådmann i Eidsvoll 
Gjerdrum 
Hurdal 
Nannestad 
Nes 
Ullensaker 
Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus 

 
Referat fra  styremøte i ØRU 11. september 2015 
Tid: Kl 0900 - 1200 
Sted: Tunet 
  
Dagsorden: 

 

Sak nr.: 45/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN ........................................................... 2 

Sak nr.: 46/15 REFERAT FRA STYREMØTE 12.06.15 ..................................................... 2 
Sak nr.: 47/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 20.08.15 ........................................... 2 
Sak nr.: 48/15 INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE ........................ 2 

Sak nr.: 49/15 KOMMUNEREFORMEN ............................................................................. 2 
Sak nr.: 50/15 GJENNOMGANG AV ØRU ......................................................................... 3 

Sak nr.: 51/15 EVENTUELT ................................................................................................. 3 
 

 

 

 

 

Deltakere:   

Eidsvoll kommune Madsen               Haugestad 

Gjerdrum kommune Østensen Eriksen 

Hurdal kommune Bålsrud Nærem 

Nannestad kommune Amundsen Glomsaker 

Nes kommune Blekkerud  

Ullensaker kommune Stensby Gangsø 

Øvre Romerike Utvikling  Adriansen 
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Sak nr.: 45/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN 

 

Vedtak: 

Dagsorden godkjennes. 

 

Sak nr.: 46/15 REFERAT FRA STYREMØTE 12.06.15 

 

Saksframstilling og behandling: 

Ingen merknader har fremkommet til utsendt referat. 

 

Vedtak: 

Referat fra styremøte 12.06.15 godkjennes. 

 

 

Sak nr.: 47/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 20.08.15 

 

Saksframstilling og behandling: 

Referat fra rådmannsmøte 20.08.15 er sendt ut i egen ekspedisjon. Leder for RU informerte 

kort om aktuelle saker fra møtet. 

 

Vedtak: 

Referat fra rådmannsmøte 20.08.15 tas til orientering. 

 

 

Sak nr.: 48/15 INFORMASJON FRA AKERSHUS 
FYLKESKOMMUNE 

 

Utgår. 

 

Sak nr.: 49/15 KOMMUNEREFORMEN 

 

Saksframstilling og behandling: 

På møtet 12.juni ble styret informert om opplegget for utarbeidelse av et grunnlag for en 

politikerstyrt vurdering av en stor kommune på Øvre Romerike, jfr sammendrag for ØRUs 

årskonferanse 2015. Saken ble tatt til orientering.  

Rådmannen i Eidsvoll gav en statusorientering om i arbeidet samt planlagt prosess. Et 

foreløpig utkast til grunnlagsnotat ble presentert. Det ble informert om at notat var søkt 

utarbeidet så balansert som mulig og man ville kunne finne argumenter både for og mot en 

sammenslåing av kommunene på Øvre Romerike.  Det ble presisert at kommunene har ulike 

behov og interesser og at den enkelte kommune vil måtte utarbeide sitt eget saksframlegg om 

saken. Grunnlagsnotatet er ikke en fullverdig utredning, men en tilstrekkelig kartlegging for 

kommunenes videre arbeid med reformen.  
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Til utkastet ble bemerket at SSB tallene burde oppdateres før endelig fremsendelse og 

behandling i ØRU-styret 27.november 2015. 

  

  

Vedtak: 

Det foreløpige utkast til grunnlagsnotat tas til orientering. Notatet justeres i samsvar  

merknader fremkommet under møtet og fremmes for behandling av ØRU-styret 27. 

november. 

 

 

  

Sak nr.: 50/15 GJENNOMGANG AV ØRU 

 

Vedlegg: 

Gjennomgang av ØRU – forslag til framdrift og mandat, 

 

Saksframstilling og behandling: 

Det vises til vedlegg, oversendt til sekretariatet fra ordføreren i Nannestad. 

Det ble foreslått at RU i den videre prosess skulle fokusere på forhold som sikrer en effektiv 

samhandling og ressursutnyttelse og ikke legge opp til en større prosess. Noe som ble støttet 

av styret. 

 

Vedtak: 

RU utarbeider et forslag til organiseringen av  samarbeidet mellom kommunene på Øve 

Romerike med hovedvekt på effektiv samhandling og ressursutnyttelse. Forslaget forelegges 

ØRU styret på møtet 27. november.  

 

Sak nr.: 51/15 EVENTUELT  

 

Saksframstilling og behandling: 

ØRU sekretariatet reiste spørsmål om det etter valget burde arrangeres felles 

eierskaps/styreverv kurs og felles folkevalgtopplæring for kommunene. 

 

Det var konsensus om at et felles eierskaps/styrevervkurs ville være hensiktsmessig. 

Folkevalgtopplæringen er imidlertid noe den enkelte kommune selv ivaretar. 

 

Vedtak: 

ØRU sekretariatet arrangerer et felles eierskaps/styrevervkurs for kommunene i første kvartal 

2016. 
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Vedlegg til sak 50/15 

 

Gjennomgang av ØRU – forslag til framdrift og mandat 
Bakgrunn 

Øvre Romerike Utvikling (ØRU) er et samarbeidsorgan og regionråd for kommunene på Øvre 

Romerike. Det ble opprettet som et interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens paragraf 

27 og virksomheten defineres som et eget rettssubjekt som følge av vedtektene.  

ØRU-styret har over tid uformelt drøftet nødvendigheten av en gjennomgang for framtidig 

organisering. På denne bakgrunn har arbeidsutvalget (AU) bedt om at rådmannsutvalget (RU) 

kommer med forslag til hvordan dette kan gjøres. 

Endringer og utfordringer 

Innkjøpssamarbeidet er som kjent skilt ut fra ØRU gjennom et vertskommunesamarbeid i 

2015. Videre har det vært betydelige utfordringer med framleggelse og godkjenning av årlige 

regnskap som ØRU-styret formelt er ansvarlig for. I tillegg har det vært vurderinger om 

administrative kostnader står i forhold til ansvar og oppgaveløsning. Dette er blitt aktualisert 

gjennom utskillingen av ØRIK. 

Sekretariatet ligger formelt under ØRU-styret, men praksis er likevel at større 

utredningsoppgaver blir lagt til RU fra styret. Dette gir en redusert administrativ utnyttelse av 

sekretariatet og kan skape uklare ansvarsforhold. 

Framtidig organisering 

Grovt skissert står kommunene ovenfor tre muligheter: 
- Fortsette innenfor rammen av dagens organisering med eventuelle justeringer 

- Kommunene (dvs. RU) overtar sekretariatsfunksjonen 

- Nedlegge ØRU-samarbeidet i sin formelle form. 

Kostnader 

ØRU har betydelige administrative kostnader med tanke på ansvar, oppgaver og funksjon. 

Alle kommunene har relativt anstrengt økonomi, og det påligger både den politiske og 

administrative ledelsen å vurdere kostnader og ressursutnyttelse på dette feltet som på alle 

andre områder. 

Mandat 

Rådmennene har drøftet dette og foreslår at ØRU-styret gir RU følgende mandat: 

RU bes framlegge forslag til framtidig organisering av samarbeidet mellom kommunene på 

Øvre Romerike som sikrer en effektiv samhandling, herunder vurdere spesielt kostnader og 

ressursutnyttelse. Forslaget skal ferdigstilles innen ………………. 

 
 


