Sør-Gardermoen 19. oktober 2016
ØRU-styrets medlemmer:
Ordfører/rådmann i Eidsvoll
Gjerdrum
Hurdal
Nannestad
Nes
Ullensaker
Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus

Referat fra styremøte i ØRU 14. oktober 2016
Tid:
Sted:

Kl 0900 - 1200
Tunet

Dagsorden:
Sak nr.: 55/16
Sak nr.: 56/16
Sak nr.: 57/16
Sak nr.: 58/16
Sak nr.: 59/16
Sak nr.: 60/16
Sak nr.: 61/16
Sak nr.: 62/16
Sak nr.: 63/16
Sak nr.: 64/16

GODKJENNING AV DAGSORDEN ........................................................... 2
REFERAT FRA STYREMØTE 09.09.16 ..................................................... 2
REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 23.09.16 ........................................... 2
INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE ........................ 2
DEMOKRATICAMP..................................................................................... 3
110 SENTRALEN.......................................................................................... 3
ROMERIKE KRISESENTER ....................................................................... 4
POLITIETS LOKALE ORGANISERING .................................................... 4
KOMMUNEREFORMEN ............................................................................. 4
EVENTUELT................................................................................................. 5

Deltakere:
Gjerdrum kommune
Hurdal kommune
Nannestad kommune
Nes kommune
Ullensaker kommune
Akershus fylkeskommune
Øvre Romerike Utvikling

Østensen
Bålsrud
Thue
Sjøli
Staahle
Salvesen

Eriksen
Glomsaker
Pedersen
Michelsen
Adriansen

Side 1 av 15

Sak nr.: 55/16

GODKJENNING AV DAGSORDEN

Vedtak:
Dagsorden godkjennes.

Sak nr.: 56/16

REFERAT FRA STYREMØTE 09.09.16

Saksframstilling og behandling:
Ingen merknader har fremkommet til utsendt korrigert referat.
Vedtak:
Korrigert referat fra styremøte 09.09.16 godkjennes.

Sak nr.: 57/16

REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 23.09.16

Saksframstilling og behandling:
Referat fra rådmannsmøte 23.09.16 er sendt ut i egen ekspedisjon. Leder for RU informerte
kort om aktuelle saker fra møtet.
Vedtak:
Referat fra rådmannsmøte 23.09.16 tas til orientering.

Sak nr.: 58/16 INFORMASJON FRA AKERSHUS
FYLKESKOMMUNE
Saksframstilling og behandling:
Akershus fylkeskommune informerte om følgende saker:
 Plan for masseforvaltning
Planen vil bli fremmet for Fylkestinget 24. oktober.
 Bompenger
Det ble vist til oppslag i media om betydelig økning av bompengesatsene inn til Oslo.
Det ble presisert at økningen kun ville gjelde vinterdager med ekstraordinær høy
luftforurensing og at det kun ville være noen meget få dager i året.
 Akershus fylkeskommunes statistikkhefter.
Akershusstatistikk 3 2016 Befolkningsprognoser for Akershus 2016 – 2031 er nå
publisert. Kommunene ble oppfordret til å bruke informasjonen. De nye prognosene
fra AFK gir en sterkere vekst i perioden 2016 til 2031 enn i prognosene fra 2014. I
AFKs prognoser øker folketallet på Øvre Romerike med 35,1 prosent fra 2016 til
2031. Veksten på Nedre Romerike blir litt lavere, 33,5 prosent. Befolkningen i Follo
Side 2 av 15

vil øke med 26,4 prosent mens det i Asker og Bærum vil være en vekst på 24,3
prosent.
En stor del av befolkningsveksten i Akershus vil komme som følge av at barnefamilie
flytter ut av Oslo.
I tilknytning til orienteringen ble fylkeskommunen oppfordret til å følge opp svakheter i
elevtransporten både med hensyn til størrelse på bussene og tider for transportene.
Vedtak:
Tas til orientering.

Sak nr.: 59/16

DEMOKRATICAMP

Saksframstilling og behandling:
Det er avtalt ny runde med Eidsvoll 1814 og Demokraticamp for Øvre Romerike våren 2017.
Denne gang ønsker Ungt Entreprenørskap et tettere samarbeid med ØRU etter samme modell
som man har andre steder i fylket, og som også innebærer at gjennomføringen blir mer
konsentrert og effektivisert enn tidligere. Man ønsker å kjøre alle skoler samtidig ved at f.eks.
fire skoler starter mandag og slutter tirsdag, mens de neste starter tirsdag og avsluttes onsdag.
Deretter en finale med de to beste lagene fra hver skole til en superfinale hos Eidsvoll 1814
påfølgende mandag. UE tenker seg en gjennomføring i uke 11: 13.-15. mars med finale 20.
mars. Alle kommunene har medlemskap i Ungt Entreprenørskap, slik at det er ingen
kostnader for skolene tilknyttet dette. John Obstfelder i Ungt Entreprenørskap Akershus / JA
Akershus informerte om opplegg og planer. Det vises til vedlagte kopi av lysark.
Vedtak:
Hver kommune etablerer egen jury for kommunens interne konkurranse. Navn på
kontaktperson i hver kommune sendes til ØRU sekretariat som formidler informasjonen
videre til UE.
Ordførerne i Hurdal, Nannestad og Ullensaker stiller som kandidater til juryen for finalen på
Eidsvoll 1814.

Sak nr.: 60/16

110 SENTRALEN

Saksframstilling og behandling:
110 sentralen er planlagt lagt til Ski. Brannsjef ØRB innledet til drøfting om selskapsform og
eventuelle tilleggsoppgaver sentralen bør/kan ta på seg. Det vises til vedlagte lysark.
Vedtak:
ØRU styret ønsker ny drøfting av saken på neste styremøte 2. desember. Det anmodes om at
det før møtet utarbeides forslag til:
 Formål med selskapet.
 Eieravtale
 Alternative organisasjonsmodeller med rollebeskrivelser.
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Sak nr.: 61/16

ROMERIKE KRISESENTER

Saksframstilling og behandling:
Romerike krisesenter har gått fra å være et vertskommunesamarbeid til et IKS. Eierstyringen
av IKSet byr på utfordringer for eierkommunene. Rådmannen i Nes innledet til drøfting.
Det ble påpekt at styring av interkommunale samarbeid medfører spesielle utfordringer. Det
går ikke på organisasjonsform, men mer på viljen til å styre samt å få etablert gode systemer
og rutiner. Utfordringene øker med antall deltakende kommuner i samarbeidet.
Vedtak:
Romerike krisesenter bør beholde nåværende organisasjonsform.
Krisesenteret anmodes om å forbedre sine rutiner og at dokumenter sendes ut i god tid før
representantskapsmøtene slik at kommunene får mulighet til å behandle sakene intern før
selve representantskapsmøtet.

Sak nr.: 62/16

POLITIETS LOKALE ORGANISERING

Saksframstilling og behandling:
Den 30. september mottok styringsgruppen arbeidsgruppene sine forslag til Politimesteren.
Den 14. oktober sendte Politimesteren ut sitt forslag til lokal struktur ut på høring til
kommunene og arbeidstakerorganisasjonene. Høringsfristen er seks uker.
ØRU styret drøftet saken basert på dokumentene som var utlevert 30. september samt
informasjon i media om at det Politimesteren i sin høringsrapport ville foreslå følgende lokale
organisering på Øvre Romerike:
 Ullensaker politistasjonsdistrikt (TE), bestående av kommunene Ullensaker,
Nannestad og Gjerdrum — 53 425 innbyggere.
 Gardermoen politistasjon (TE), (Oslo lufthavn) Hvilket tjenestetilbud som skal tilbys
ved enheten Gardermoen politistasjon er fortsatt under utredning. Det er nedsatt en
arbeidsgruppe for dette, men lokasjonen vil uansett bestå.
 Eidsvoll lensmannsdistrikt (TE), bestående av kommunene Eidsvoll, Hurdal og Nes —
48 071 innbyggere.
Vedtak:
Politimesterens høringsforslag behandles individuelt av det enkelte kommune.

Sak nr.: 63/16

KOMMUNEREFORMEN

Saksframstilling og behandling:
FMOA presentert onsdag 28. september sine faglige tilrådninger om kommunestrukturen i
Oslo og Akershus. Basert på anbefaling fra AU ble FMOAs tilrådning drøftet.
ØRU styrets medlemmer gav under drøftingen uttrykk for at de var sterkt kritisk til de faglige
tilrådninger både når det gjaldt egen kommune og til selve dokumentet.
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Vedtak:
Det ble ikke fattet vedtak i saken.

Sak nr.: 64/16

EVENTUELT
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Vedlegg 1 – lysark sak 59/16
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Vedlegg 2 Lysark sak 60/16
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