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Nannestad, 08.03.2018 
ØRU-styrets medlemmer: 
Ordfører/rådmann i  

 Eidsvoll 

 Gjerdrum 

 Hurdal 

 Nannestad 

 Nes 

 Ullensaker 
Fylkesordfører / fylkesrådmann i Akershus 

 

Dagsorden for styremøte i Gardermoregionen 
16. mars 2018 

 

Tid: Kl. 10:00 – 13:00 

Sted: Kommunestyresalen Nannestad kommunehus 
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Hans Thue (sign.) 

styreleder 

Gardermoregionen 
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Sak nr.: 13/18 Godkjenning av dagsorden 

Behandling/ vedtak: 

xx 

 

Sak nr.: 14/18 Referat fra møte 18.02.18 

Behandling/ vedtak: 

xx 

Sak nr.: 15/18 Ekspertutvalget forslag til oppgaveoverføring 

Informasjon ved Akershus fylkeskommune. 

 

Behandling/ vedtak: 

xx 

 

Sak nr.: 16/18 Forslag til opplegg og program for lunsj til lunsjsamling 
19.-20. april 

Forslag fra RU: 

Opplegg: Samling på et hotell i nærområdet 

 Dag 1: Ankomst - Lunsj kl. 12. 

o Forventninger fra ordførerne til samarbeidet i Gardermoregionen 

o Invitere regionlederen fra Nedre Romerike 

o Strategi for næringsutvikling på Nedre Romerike 

o Videreføring av innspillene fra Kongsvinger- og Hadelandsregionen 

 Middag / sosial samvær 

 Dag 2: 

o Virkninger og utfordringer knyttet til ATP 

o Virkninger / utfordringer / muligheter knyttet til Region Viken 

o Synliggjøring av Gardermoregionen på nettet 

o Eierstrategi for interkommunale samarbeid 

o Statlige utdanningsinstitusjoner 

 Lunsj kl. 12 - Hjemreise 

 

Behandling/ vedtak: 

xx 

 

Sak nr.: 17/18 Status i prosessen Alternativ til vold (ved Trine Knobel) 

Konsekvensene av vold i nære relasjoner er alvorlige for både utøver og offer, de har livslang 

betydning, noe som er vel dokumentert. Konsekvensene rammer både menneskelig og 

kommunens økonomi.  

Fagnettverket innen helse og omsorg sin vurdering er at tjenesten fra ATV (Alternativ til 

vold) kan gi kommunene et godt behandlingstiltak, og være et viktig tilbud til enkeltpersoner 

og familier som rammes av vold. Hjelp og behandling av voldsutøveren kan gi forebyggende 

effekter ved å hindre lærte reaksjonsmønstre hos barn av voldsutøvere, og reduserer 

skadevirkninger av dette på sikt.  
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Etablering av et ATV-tilbud til befolkningen på øvre Romerike vil innebære at kommunene 

får et behandlingstilbud til utøvere av vold, noe som mangler per dato. 

(Saksutredningen fra fagnettverket innen helse og omsorg er vedlagt innkallingen.) 

 

Behandling/ vedtak: 

xx 

 

Sak nr.: 18/18 Orientering om voksenopplæringen 

Informasjon om status etter politisk behandling i Ullensaker. 

 

Behandling/ vedtak: 

xx 

 

Sak nr.: 19/18 Kommunenes innsats mot arbeidslivskriminalitet og 
sosial dumping 

3 dokumenter fra Ullensaker er vedlagt innkallingen. 

 

Behandling/ vedtak: 

xx 

 

Sak nr.: 20/18 Orienteringer om DGI IS 

Det vil bli orientert om  

a) status i saken med Tieto (møtet lukkes da denne orienteringen er unntatt offentlighet 

jf. kommunelovens § 31 nr. 2, og forvaltningslovens § 13 første ledd nr. 2) 

b) regnskapsresultat for 2017 

c) informasjon om prosessen med revidering av sourcingstrategien 

 

Behandling/ vedtak: 

xx 

 

Sak nr.: 21/18 Eventuelt 

1. xxx 

 

Behandling/ vedtak: 

1. xx 

 


