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Nannestad, 16.03.2018 
Til stede 

 Eidsvoll: ordfører John-Erik Vika og rådmann Knut Haugestad 

 Gjerdrum: ordfører Anders Østensen og rådmann Frits Arne Eriksen 

 Hurdal: ordfører Runar Bålsrud og rådmann Bente Rudrud 

 Nannestad: ordfører Hans Thue og rådmann Paul Glomsaker 

 Nes: ordfører Grete Irene Sjøli og konst. rådmann Ingar Døhlen 

 Ullensaker: ordfører Tom Staahle og rådmann Rune Hallingstad 

 Fylkesvaraordfører Lars Birger Salvesen og kommunikasjonsdirektør Marianne 
Brynildsen 

 

Referat fra styremøte i Gardermoregionen 
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Sak nr.: 13/18 Godkjenning av dagsorden 

Behandling/ vedtak: 

Godkjent: NB: Innkalling endres til 09:00. 

 

Sak nr.: 14/18 Referat fra møte 18.02.18 

Behandling/ vedtak: 

Godkjent 

Sak nr.: 15/18 Ekspertutvalgets forslag til oppgaveoverføring 

Det ble gitt informasjon ved kommunikasjonsdirektør Marianne Brynildsen, Akershus 

fylkeskommune: 

5 retningslinjer for fordeling av oppgaver: 

1. Oppgaver bør legges så nært innbyggerne som mulig, men på et så høyt nivå som 

nødvendig for å sikre en kostnadseffektiv oppgaveløsning. 

2. Det myndighetsorgan som er tillagt ansvar og beslutningskompetanse for en oppgave, 

skal også ha fagmiljøet tilknyttet oppgaven og ansvaret for å finansiere utgiftene til 

oppgaveløsningen. 

3. Oppgaver som krever utøvelse av politisk skjønn og vurdering bør legges til 

folkevalgte organer. 

4. Oppgaver som krever stor grad av samordning, og/eller oppgaver som har store 

kontaktflater med hverandre, bør legges til samme forvaltningsorgan. 

5. Oppgaver som av ulike årsaker ikke skal la seg påvirke av lokalpolitiske forhold, bør 

være et statlig ansvar. Staten bør ha ansvaret for oppgaver som forutsetter et nasjonalt 

helhetsgrep for god oppgaveløsning. 

Ekspertutvalget påpeker:   

Vi har to utfordringer i vårt regionale styringssystem: 

 Vekst og spesialisering i den statlige forvaltningen, særlig i direktoratene, har skapt en 

sektorisert forvaltning. 

 Mange kommuner som er små og mangler viktig kompetanse.  

 

Samtidig har fylkeskommunene hatt to utfordringer:  

 Fylkeskommunenes legitimitet og interessen for fylkesdemokratiet er lavere enn hos 

kommuner og stat. 

 Fylkeskommunene har vært for små til å få overført ansvar for viktige oppgaver innen 

næring, kultur og samferdsel. 

Felles løsning: 

 Større fylkeskommuner med større ansvar og oppgaver. 

 Flere oppgaver til fylkeskommunene gir også et annet oppfølgings- og 

veiledningsregime av kommunene. 

 Utvalgets forslag innebærer: 

Fylkeskommunen får forvaltningsansvar for relevante tilskudds- og prosjektmidler 

innenfor de oppgaveområdene som foreslås overført. 

 Samlet overføres om lag 24 mrd. kroner fra staten til fylkeskommunene. 

 Herav overføringer til drift av institusjoner som foreslås overført i sin helhet til 

fylkeskommunene på om lag 9 mrd. kroner. 
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Utvalgets forslag medfører blant annet: 

 Nedleggelse av fem statlige institusjoner: IMDi, Kompetanse Norge, Statped, 

Distriktssenteret og Siva. 

 Bufetat nedlegges, men Bufdir opprettholdes. 

 Flere av oppgavene til departementer og direktorater reduseres vesentlig. 

 Ansvar for kjøp av fylkesinterne togruter og kjøp av togruter mellom 

Østfold/Buskerud/Akershus, Telemark/Vestfold, Hedmark/Oppland og Oslo, som i 

dag ligger til Jernbanedirektoratet, overføres til fylkeskommunene.  

 Overføring av sams veiadministrasjon – utvalget viser til regjeringens allerede 

iverksatt utredning.  

 Overta finansieringsansvar for samtlige kulturinstitusjoner med regionalt nedslagsfelt 

innenfor musikk, scenekunst og opera som i dag ligger til kulturdepartementet. 

 Overta finansieringsansvar for flertallet av muséene 

 Forvaltningsoppgaver knyttet til klima-, miljø- og landbruk fra Fylkesmannen 

 

Behandling/ vedtak: 

1. Høringsutkast fra kommunene på Øvre Romerike legges fram for RU 6. april.  

2. Behandles i påførende styremøte. 

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

Dag 1 (strategisamling): Ankomst – kl. 10:00. 

 

o Forventninger fra ordførerne til samarbeidet i Gardermoregionen 

o Invitere regionlederen fra Nedre Romerike for å dele erfaringer, særlig om 

felles satsing på næringsutvikling.  

o Videreføring av innspillene fra Kongsvinger- og Hadelandsregionen 

 Lunsj 

o Virkninger og utfordringer knyttet til ATP 

o Virkninger / utfordringer / muligheter knyttet til Region Viken 

o Synliggjøring av Gardermoregionen på nettet 

 Middag / sosialt samvær 

 Dag 2 (styremøte): 

o Ekspertutvalgets anbefalinger 

o Informasjon fra styreleder DGI 

o Status - Voksenopplæringen for fremmedspråklige 

o Årsrapport og regnskap 2016 og regnskap 2017 

o Eventuelt 

 Lunsj kl. 12 - Hjemreise 

 

Behandling/ vedtak: 

1. RU følger opp temaet eierskapsstrategi. 

2. AU bearbeider programmet for samlingen 19.-20. april, herunder forsøker man å 

skaffe til veie en fasilitator for arbeidet med å definere arbeidsform og innhold i 

regionrådet. 
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Sak nr.: 17/18 Status i prosessen Alternativ til vold 

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.  

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: 

1. Saksutredningen tiltredes.  

2. Søkes iverksatt fra 01.08.2018. 

 

Sak nr.: 18/18 Orientering om voksenopplæringen 

Informasjon om status etter politisk behandling i Ullensaker. 

 

Kommunestyrets vedtak 13.03.2018: 

1. Det iverksettes en dialog med de øvrige samarbeidskommunene med sikte på å avklare 

om de kan ta over vertskommunerollen, og stille aktuelle lokaler til VO til disposisjon. 

Avtaleforhold avklares og legges frem som en egen sak innen 1.august 2018. 

2. Dersom ingen av de øvrige samarbeidskommunene ønsker å ta over rollen som 

vertskommune legges alternativ 4 i saksfremlegget til grunn, som medfører at 

Ullensaker kommune sier opp samarbeidsavtalen med de fire andre kommunene om 

Voksenopplæringen med virkning fra 1. august 2019. 

3. Det vil dermed ikke være grunnlag for å endre inntaksgrensene til dagens 

ungdomsskoler på Jessheim som alternativt ville blitt justert dersom 

Voksenopplæringen hadde fortsatt som i dag. 

4. Områdeplanarbeidet for eiendommen gamle Nordkisa skole videreføres. Rådmannen 

gis i oppdrag å se på aktuelle muligheter for å gjøre området salgbart. Av tema som 

ses på er: 

 Parkeringsløsninger 

 Andel kvm avsatt til næringslokaler 

 Fordeling av type boliger 

5. Administrasjonen bes i samråd med rektor for voksenopplæringen se på aktuelle 

lokaler som gir tilstrekkelig kapasitet for skoleåret 2018/2019, og komme tilbake med 

en sak på dette snarest mulig. Saken legges frem for Formannskapet. 

 

Bakgrunn for vedtaket 

 Vekst i antall elever. 

 P.t. 500 elever – løpende opptak. 

 Lokalene i Skogveien er ikke store nok. 
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 Økonomisk risiko ved anskaffelse av større lokaler (jfr. mulighet for oppsigelse fra 

deltagende kommuner). 

 1 års oppsigelse for de samarbeidende kommuner. 

 

Behandling/ vedtak: 

1. RU utarbeider forslag til alternative løsninger for det videre samarbeid.  

2. Forslaget behandles på neste styremøte i Gardermoregionen. 

3. RU foretar en gjennomgang det interkommunale samarbeidet for å sikre at det 

etableres prosedyrer for eventuelle endringer i samarbeidets omfang og innhold. 

 

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

3 dokumenter fra Ullensaker er vedlagt innkallingen. 

 

Behandling/ vedtak: 

 Kommunene samordner sin innsats knyttet til arbeidslivkriminalitet og sosial 

dumping. 

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: 

 Møtet ble lukket ved behandling av pkt. a) (jfr. innkallingen). 

o Den taushetsbelagte informasjonen ble tatt til orientering. 

 Møtet ble åpnet under den videre behandling. 

o Regnskapsresultatet for 2017 ble tatt til orientering. 

 Vedtak: Styret får en statusrapport i neste styremøte. 

o Kommunene forventer at behov for økninger i kommunale tilskudd til de 

interkommunale selskapene dokumenteres og kommuniseres til kommunene 

innen utgangen av juni foregående år. 

o Sourcingstrategien ble tatt til orientering. 

 Vedtak: Styreleder DGI informerer styret i neste møtet. 

Sak nr.: 21/18 Eventuelt 

1. Finansiering av Gardermoregionen. 

2. Deltakelse i Airport Regions Conference. 

3. Årsmelding og regnskap for 2016 og 2017. 

4. Valg til styret i ØRB. 

 

Behandling/ vedtak: 

1. Dagens finansieringsordning av regionrådet videreføres basert på eksisterende 

kontingentordning. 

2. Sjekkes ut av Nannestad og Ullensaker i fellesskap. 
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3. Kommunen som har styreleder utarbeider årsmeldinger og regnskap. Dokumenter for 

2016 og 2017 behandles i neste styremøte. Ullensaker kommune utarbeider 

årsmelding for 2017. 

4. Kommunene bes komme med forslag på kandidater ASAP. 

 


