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Sør-Gardermoen 3. desember 2015 
ØRU-styrets medlemmer:  
Ordfører/rådmann i Eidsvoll 
Gjerdrum 
Hurdal 
Nannestad 
Nes 
Ullensaker 
Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus 

 
Referat fra styremøte i ØRU 27. november 2015 
Tid: Kl 0900 - 1300 
Sted: Tunet 
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Deltakere:   

Eidsvoll kommune Vika             Haugestad 

Gjerdrum kommune Østensen Eriksen 

Hurdal kommune Bålsrud Nærem 

Nannestad kommune Thue Glomsaker 

Nes kommune Sjøli Pedersen 

Ullensaker kommune Staahle Gangsø 

Akershus fylkeskommune  Michelsen 

Øvre Romerike Utvikling  Adriansen 
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Sak nr.: 52/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN 

 

Vedtak: 

Dagsorden godkjennes. 

 

 

Sak nr.: 53/15 REFERAT FRA STYREMØTE 11.09.15 

 

Behandling og saksframstilling: 

Ingen merknader har fremkommet til utsendt referat. 

 

Vedtak: 

Referat fra styremøte 11.09.15 godkjennes. 

 

 

Sak nr.: 54/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 09.10.15 

 

Behandling og saksframstilling: 

Referat fra rådmannsmøte 09.10.15 er sendt ut i egen ekspedisjon. Leder for RU informerer 

kort om aktuelle saker fra møtet. 

 

Vedtak: 

Referat fra rådmannsmøte 09.10.15 tas til orientering. 

 

 

Sak nr.: 55/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 06.11.15 

 

Behandling og saksframstilling: 

Referat fra rådmannsmøte 06.11.15 er sendt ut i egen ekspedisjon. Leder for RU informerer 

kort om aktuelle saker fra møtet. 

 

Vedtak: 

Referat fra rådmannsmøte 06.11.15 tas til orientering. 

 

 

Sak nr.: 56/15 INFORMASJON FRA AKERSHUS 
FYLKESKOMMUNE 

 

Behandling og saksframstilling: 

Akershus fylkeskommune informerte om følgende saker: 

 

 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 

Det er etablert en politisk arbeidsgruppe med sikte på å få til omforente vedtak i 

Fylkestinget og Bystyret. 
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 H2 

H2 stasjonen er etablert på Gardermoen. Det er et behov for å får til et større 

kundegrunnlag. Kommunene oppfordres til å vurdere og anskaffe H2-biler. ENOVA 

kan gi støtte til slike anskaffelser. 

 

 Nye og oppdaterte statistikkhefter fra Akershus fylkeskommune vil snart bli 

distribuert. 

 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

 

 

Sak nr.: 57/15 KOMMUNEREFORMEN 

 

Behandling og saksframstilling: 

Rådmannen i Eidsvoll gav en kort orientering om i arbeidet med Grunnlagsnotatet: «En 

kommune på Øvre Romerike? Utfordringer og mulige effekter knyttet til kommune-

reformen» . 

Tallene i den sentrale databasen har ikke blitt oppdatert og det har derfor heller ikke vært 

mulig å oppdatere tallvedlegget til notatet. Den enkelte kommune må derfor selv vurdere om 

de vil bruke oppdaterte tall eller ikke.    

 

Det ble påpekt at grunnlagsnotatet er en relativ enkel utredning, men er noe man kan benytte i 

den videre prosess. Hvis kommunene ønsker å gå videre i prosessen vil det kreve et mer 

omfattende arbeid og bruk av eksterne krefter.  

 

Vedtak: 

Grunnlagsnotatet godkjennes og oversendes til kommunene for politisk behandling. 

Kommunene oppdaterer selv notatets vedlagte tallmateriale.  

 

 

Sak nr.: 58/15 MILJØ OG STØYUTVALGET FOR OSLO LUFTHAVN 
GARDERMOEN 

 

Behandling og saksframstilling: 

Ordfører i Nannestad kommune innledet til drøfting. Det er et ønske fra Nannestad sin side å 

få til større aktivitet i Miljø- og støyutvalget. Det ble påpekt at ved høring av støyforskriften 

ble den behandlet som en rent teknisk sak, men forskriften er like mye en miljøsak.  

Det ble foreslått at for å få til mer aktivitet i utvalget kunne et alternativ være å åpne for at 

kommunene kunne delta med to representanter i stedet for en som i dag – en 

hovedrepresentant og en bisitter. 

I den etterfølgende drøfting ble det også anført at det også kunne være riktig med en fornyet 

vurdering av utvalgets hensikt og vedtekter. 
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Vedtak: 

Saken tas opp i Kontaktutvalget for Øvre Romerike Utvikling – Akershus fylkeskommune - 

Oslo Lufthavn samt i Miljø og støyutvalget for Oslo Lufthavn. 

 

 

Sak nr.: 59/15 FELLES UTTALELSE  - SAMORDNET ATP FOR 
OSLOREGIONEN 

 

Behandling og saksframstilling: 

Rådmannsutvalget drøftet på sitt møte 6. november Planforums forslag til felles 

høringsuttalelse til samordnet ATP for Osloregionen, RU-sak 74/15 og fattet følgende vedtak: 

 

«Forslag til felles høringsuttalelse godkjennes og fremme ØRU styret med anbefaling om 

å oversende uttalelsen til kommunene for politisk behandling». 

 

Etter AUs vurdering vil det i denne sak være tilstrekkelig å gi en felles høringsuttalelse fra 

ØRU-styret.  

 

Vedtak 

Forslag til felles høringsuttalelse fra ØRU-styret godkjennes som ØRU-kommunenes 

høringsuttalelse til Osloregionenes samordnede areal og transportstrategi. 

 

 

Sak nr.: 60/15 KOMMUNENS ANSVAR FOR FLYKTNINGER 

 

Behandling og saksframstilling: 

I noen av kommunene i ØRU har det som følge av den store tilstrømningen av flyktninger  

blitt/vil det bli etablert flyktningmottak. Dette vil gi kommunene ekstra utfordringer og 

utfordre kommunenes kapasitet og evne til å ivareta sine oppgaver på en god måte.  

Den enkelte kommune orienterte og egen situasjon. Hovedutfordringene er knyttet til 

helsetjenester, skoletjenester og ivaretakelse av mindreårige flyktninger.  Spesielt den felles 

legevakten på Jessheim merker presset. Det ble påpekt at man også kan forvente at tannhelse 

for flyktninger vil bli en utfordring.   

Prosessene med å etablere akuttmottak var kommet lengst i Eidsvoll og Hurdal kommuner. 

De øvrige kommuner hadde mottatt flere forespørsel, men foreløpig ikke ingen konkrete 

prosjekter på gang. Som følge av den store hotellkapasiteten i Ullensaker var mange 

nødplasser etablert i kommunen.  

Det var konsensus om at det ville være gunstig å få til bedre informasjon og samarbeid 

mellom kommunene innenfor beredskapsplanlegging, tolketjenester, skoletjenester for 

flyktninger o. l. Ikke bare på kort sikt, men også i forbindelse med fremtidig bosetting og 

integrering av de som får opphold. 

 

Vedtak: 

Kommune holder hver andre oppdatert på egen situasjon. Kommunenes rapporter til FMOA 

sendes med kopi til de andre kommunene.   
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Sak nr.: 61/15 GJENNOMGANG AV ØRU 

 

Behandling og saksframstilling: 

Ved behandling av saken på ØRU styremøte 11. september ble følgende vedtatt: 

«RU utarbeider et forslag til organiseringen av samarbeidet mellom kommunene på Øvre 

Romerike med hovedvekt på effektiv samhandling og ressursutnyttelse. Forslaget forelegges 

ØRU styret på møtet 27. november» 

 

Rådmannen i Nannestad presenterte forslaget med konklusjon om at: 

 

Ordførerne bes om å drøfte hvilke områder som er relevante for regionalt samarbeid innenfor 

interessepolitikk og regional utvikling samt at vedtektene justeres i tråd med dette og vedtas i 

den enkelte kommune. 

 

RU anbefalte at nåværende administrative organisering avvikles, og at de (reduserte) 

administrative ressurser legges til rådmannsutvalget. 

 

Vedtak: 

1. Nåværende administrative organisering avvikles. De administrative ressurser legges til 

RU. RU legges inn under ØRU styret. RU får i oppdrag å etablere en mer tilpasset, 

rimeligere administrative løsning enn dagens. 

2. Vedtektene justeres i tråd med dette. 

3. Innholdet i ØRU kommer som en ny sak til respektive kommuner. 

 

 

Sak nr.: 62/15 FORDELING AV VERV 

 

Behandling og saksframstilling: 

Representanter skal som skal velges: 

 Barnevernvaktens Kontaktutvalg: to politiske representanter. 

 Markarådet: Representant for Øvre Romerike. Representanten avklarer med 

representanten for Nedre Romerike om hvem som skal være vararepresentant.  

 

Vedtak: 

Som politiske representanter i Barnevernvaktens kontaktutvalg velges: 

Tommy Kristiansen Nettum, Nannestad.  Ullensaker kommune velger den andre 

representanten. 

 

Ordfører i Nannestad, Hans Thue, velges som Øvre Romerikes representant i Markarådet. 

 

 

Sak nr.: 63/15 ØRU ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 

 

Behandling og saksframstilling: 

Uventede utfordringer i forbindelse med avstemming av regnskapet har gjort at regnskapet 

ikke har blitt ferdigstilt. ØRU direktør og rådmannen i Ullensaker kommune redegjorde om 

situasjonen.  
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Vedtak: 

Informasjonen tas til orientering. 

Rådmannen i Ullensaker holder styret oppdatert.  

 

 

Sak nr.: 64/15 BUDSJETT FOR ØRU 

 

Behandling og saksframstilling: 

Forslag til budsjett for 2016 vil bli fremlagt når regnskapet for 2014 er klart. 

 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

 

 

Sak nr.: 65/15 MØTEPLAN 2016 

 

Saksframstilling: 

RU behandlet forslag til møte plan på sitt møte 6. november og fattet følgende vedtak: 

«Forslag til møteplan godkjennes. Møteplan for AU og styret fremmes ØRU styret» 

 

AU ØRU-styret 

01. feb 19. feb 

07. mar 18. mar 

11. apr 22. apr 

ØRUs årskonferanse 28.-29.  april 

23. mai| 03. juni 

22. aug  

ØRUs ledergruppekonferanse 25.-26. aug 

 09. sep 

26. sep 14. okt 

21. nov 02. des 

 

 

Vedtak: 

Møteplan godkjennes. 

 

 

Sak nr.: 66/15 VALG AV STYRE FOR 2016 

 

Saksframstilling: 

Vervene som leder og nestleder i ØRU styret går på omgang mellom kommunene med ettårig 

funksjonstid. Av formelle årsaker må skifte av leder og nestleder vedtas av sittende styre. 
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Vedtak: 

Ordfører i Nes, Grete Sjøli, og ordfører i Gjerdrum, Anders Østensen, velges som henholdsvis 

styreleder og nestleder for ØRU for 2016. 

 

Sak nr.: 67/15 EVENTUELT 

 

Intet å referatføre. 

 


