Gardermoregionen
interkommunalt politisk rad
(tidligere Øvre Romerike Utvikling)
Styrets arsmelding 2018
Forord
Kommuner på Øvre Romerike opplever å være blant de kommunene i landet som har den
sterkeste befolkningsutviklingen, og vi opplever en sterk vekst i næringslivet på og rundt
hovedflyplassen på Gardermoen.
I årene fra 2000 til 2018 har befolkningen i kommunene på Øvre Romerike vokst med 50 %.
Boligbyggingen i Gardermoregionen utgjorde 25 % av den samlede boligbygging i fylket, og
kommunenes andel av fylkets folketall er økt fra 15 % til 17,2 %.
Samtidig er det vedtatt at Akershus, Østfold og Buskerud skal slås sammen til region Viken
med drøyt 1,2 mill. innbyggere. Dette innebærer at kommunene på Romerike i større grad
må samordne sine interesser for å bli hørt og prioritert i den nye regionen.
Regionrådet ble opprettet som eget rettssubjekt i medhold av kommunelovens § 27 om
interkommunalt samarbeid. I ny kommunelov blir slike samarbeid hjemlet i § 18. Ny
kommunelov vil tre i kraft i løpet av 2019, og den nye loven nødvendiggjør endringer i
samarbeidsavtale og navn.
Alle kommunestyrene og fylkeskommunen har gjort vedtak om at eksisterende vedtekter blir
erstattet av ny samarbeidsavtale.
Rådet skifter formelt navn fra Øvre Romerike Utvikling til Gardermoregionen interkommunalt
politisk råd fra 1.1.2019.

Hans Thue
styreleder
ordfører i Nannestad
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Om Gardermoregionen
Gardermoregionen interkommunalt politisk råd, tidligere Øvre Romerike Utvikling (ØRU), er
samarbeidsorganet for kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og
Ullensaker kommune. I tillegg er Akershus fylkeskommune medlem av rådet.
Rådets sekretariatsfunksjon har i 2018 vært ivaretatt av Nannestad kommune og økonomifunksjon av Ullensaker kommune.
Styrets sammensetning 2018
Kommune
Ordfører
Verv
Nannestad
Hans Thue
Styreleder
Eidsvoll
John-Erik Vika
Nestleder
Gjerdrum
Anders Østensen
Styremedlem
Hurdal
Runar Bålsrud
Styremedlem
Nes
Grete Sjøli
Styremedlem
Ullensaker
Tom Staahle
Styremedlem
Fylkeskommunen, ved fylkesvaraordfører Lars Salvesen og fylkesdirektør plan, næring og
miljø Øyvind Michelsen, har representert fylkeskommunen i styremøter og på samlinger.
Arbeidsutvalget (AU) 2018
Kommune
Nannestad
Eidsvoll

Ordfører
Hans Thue
John-Erik Vika

Rådmannsutvalgets sammensetning 2018
Kommune
Rådmann
Eidsvoll
Knut Haugestad
Paul Glomsaker / Kjetil
Nannestad
Kokkim / Anita Orlund
Gjerdrum
Frits Arne Eriksen
Hurdal
Bente Rudrud
Ingar Døhlen / Jon Sverre
Nes
Bråthen
Ullensaker
Rune Hallingstad

Verv
Leder
Nestleder

Verv
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Etter vedtekter gjeldende fram til 31.12.2018 er målsettingene:
•
•
•
•
•

å styrke Øvre Romerike som region gjennom å være kommunenes felles redskap for
bærekraftig regional vekst, gode livsvilkår, samordnet tjenesteyting og effektivisering
å etablere en felles forståelse for utfordringene i regionen og søke løsninger som bl.a.
utnytter de positive virkningene av hovedflyplassen
å gjennomføre en langsiktig og helhetlig planlegging for å bevare og videreutvikle
regionens fortrinn
å styrke etablering og utvikling av lokalt og regionalt næringsliv gjennom felles
initiativer
å tilrettelegge og samordne tilbudet av offentlige tjenester for å gjøre regionen til et
attraktivt og godt område å bo og være i.

Samarbeidet er basert på prinsippet om konsensus.
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Organisering av samarbeidet
I henhold til vedtektene, er rådets arbeid organisert slik:
Styre
Kommunenes ordførere og fylkesordføreren utgjør styret for ØRU. Kommunenes rådmenn
og fylkesrådmannen deltar på styremøtene med tale- og forslagsrett. Vervene som leder og
nestleder går på omgang mellom kommunene med ettårig funksjonstid.
Arbeidsutvalg
Styrets leder og nestleder utgjør arbeidsutvalget. Deres rådmenn deltar på møtene med tale
og forslagsrett.
Rådmannsutvalg
Rådmannsutvalget utfører ved behov saksforberedelse og har ansvar for iverksettelse av
vedtak etter styrets nærmere bestemmelse. Vervene som leder og nestleder i
rådmannsutvalget går på omgang med ettårig funksjonstid. Vervet som leder knyttes til
rådmannen i den kommune som til enhver tid har nestledervervet i styret.
Årskonferanse
Hvert år arrangeres en felles konferanse for formannskapene i kommunene og fylkesutvalget
i fylkeskommunen. Formålet med konferansen er å
•
•
•

drøfte felles regionale utfordringer
legge føringer for det regionale samarbeidet
styrke eierforhold og forpliktelse i det regionale samarbeidet.

Strategier for videre samarbeid
Styret har i styremøter og på strategisamling pekt på at slike satsinger bør løftes fram:
•
felles identitetsbygging
•
felles næringsstrategi
•
kommunikasjonsstrategi
•
utfordringer og muligheter i region Viken
•
kommunikasjon og kollektivtilbud internt i regionen
•
Gardermoregionen som destinasjon
•
helse/IKT-cluster
•
digitalisering
Kommunene tiltrådde i sin behandling av sak om Gardermoregionens videre arbeid forslag
om at:
• Det utarbeides en forstudie for utvikling av en næringsplan for Gardermoregionen i
tett dialog med næringslivet.
• Det igangsettes en forstudie for utvikling av en felles «app», Gardermoregionen, som
inneholder relevant informasjon om regionen til innbyggere, næringsaktører og
tilreisende.
Videre vil etablering av region Viken forsterke behovet for samordning av interessepolitikken
mellom kommunene på øvre og nedre Romerike. Gardermoregionen er også åpent for å
oppta nye kommuner i hovedflyplassens ipåvirkningsområde som medlemmer.
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Oppfølging av strategier for kommunesamarbeidet
Det felles samarbeidsorganet har, sammen med kommunale initiativer, lagt grunnlag for
samarbeid på ulike områder som:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

etablering av felles digital infrastruktur, systemer, forvaltning og drift knyttet til IKT
felles brann- og redningstjeneste
felles daglegevakt og helsehus for 4 av kommunene
felles byggetilsyn
felles miljørettet helsevern
felles Voksenopplæring for 5 av kommunene
felles innkjøpssamarbeid
felles avfallsselskap for 4 av kommunene
felles eierstyringssekretariat
faglige nettverk knyttet til helse, skole, barnehage, økonomi, personal, beredskap,
IKT-sikkerhet m.v.
koordinert deltakelse/eierstyring i samarbeid som omfatter flere kommuner/aktører

Samarbeidprosjektene har høstet ulike erfaringer i realisering av de ønskede effekter, men
har samlet sett bidratt til å løfte de enkelte kommuner og regionen som helhet. Et
tilbakevendende tema er hvordan interkommunale samarbeid kan styres gjennom
generalforsamlinger og styrer samtidig som kommunestyrene har nødvendig informasjon om
ordningene og mulighet til demokratisk påvirkning av oppgaveløsning og økonomi.

Saker behandlet i 2018
Styret har avholdt 9 styremøter og én strategisamling i 2018 og behandlet disse saker:
Sak nr.: 318
Sak nr.: 4/18
Sak nr.: 5/18
Sak nr.: 6/18
Sak nr.: 7/18
Sak nr.: 8/18
Sak nr.: 9/18
Sak nr.: 11/18
Sak nr.: 15/18
Sak nr.: 16/18
Sak nr.: 17/18
Sak nr.: 18/18
Sak nr.: 19/18
Sak nr.: 20/18
Sak nr.: 24/18
Sak nr.: 24/18
Sak nr.: 25/18
Sak nr.: 26/18
Sak nr.: 27/18
Sak nr.: 28/18
Sak nr.: 29/18
Sak nr.: 33/18
Sak nr.: 34/18
Sak nr.: 38/18
Sak nr.: 39/18

Brannsamarbeid
Samhandling med Ahus
Formannskapskonferanse for Gardermoregionen
Foreløpig drøfting: Organisering av Gardermoregionen
Behov for studieturer?
Trådløse soner i kommunesentra
Orientering om veteranplanen
Informasjon fra Akershus fylkeskommune
Ekspertutvalgets forslag til oppgaveoverføring
Forslag til opplegg og program for lunsj til lunsj-samling 19.-20. april
Status i prosessen Alternativ til vold
Orientering om voksenopplæringen
Kommunenes innsats mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping
Orienteringer om DGI IS
Ekspertutvalget forslag til oppgaveoverføring
Informasjon fra styreleder DGI
Status - Voksenopplæringen for fremmedspråklige
Årsrapport ØRU 2016
Regnskap ØRU 2016
Regnskap Gardermoregionen 2017
Budsjett for Gardermoregionen 2018
Voksenopplæringen
Gjennomgang av arbeidet så langt med Veteranplanen
Status DGI
Oppsummering av strategisamling 19. april og formannskapskonferansen
31. mai til 1. juni
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Sak nr.: 43/18
Sak nr.: 44/18
Sak nr.: 45/18
Sak nr.: 46/18
Sak nr.: 47/18
Sak nr.: 48/18
Sak nr.: 49/18
Sak nr.: 53/13
Sak nr.: 54/13
Sak nr.: 55/18
Sak nr.: 56/18
Sak nr.: 57/18
Sak nr.: 61/18
Sak nr.: 62/18
Sak nr.: 63/18
Sak nr.: 64/18
Sak nr.: 65/18
Sak nr.: 66/18
Sak nr.: 67/18
Sak nr.: 68/18
Sak nr.: 72/18
Sak nr.: 73/18
Sak nr.: 74/18
Sak nr.: 75/18

Gardermoregionen – Forslag til felles saksframlegg
Gardermoregionen – Forslag til samarbeidsavtale
Informasjon - Status DGI
Status – Voksenopplæringen
Felles politiråd for kommunene på Øvre Romerike?
Møtet med SNR tirsdag 25. september
Gardermoregionen - Status økonomi
Informasjon om utekontaktenes arbeid og erfaringer i Ullensaker og Nes
ØRIK informerer om arbeidet mot sosial dumping.
Gardermoregionen – Forslag til felles saksframlegg og samarbeidsavtale
Saksframlegg og avtaleutkast Voksenopplæringen
DGI – orientering om økonomi, status og budsjett
Om VTA-plasser – v. leder for interesseorganisasjonen
Orientering: Status DGI ved styreleder
Orientering: Oppfølging av papirarkiv arkiv ØRU / ØRN / ØRIK
Orientering: Programvare og saksbehandlingsrutiner byggesak
Kommunenes behandling av felles saksframlegg Gardermoregionen
Orientering: Dialogmøte med region Viken
Drøfting: Økt samarbeid med SNR – Veien videre
Forslag til møteplan 2019
Status DGI - ved. direktør DGI
Akershuskommunenes arbeid knyttet til digitaliseringsstrategi
Etablering av representantskap for Gardermoregionen
Overlevering av verv og arbeidsoppgaver i Gardermoregionen

Innkallinger til og referater fra styrets møter er tilgjengelig på denne nettadressen:
https://www.oru.no/no/Ovre-Romerike-Utvikling/Styremoter/2018/

Møter, seminarer og konferanser 2018
Strategisamling på Sundvolden 19.-20. april
• Forventninger fra ordførerne til samarbeidet i Gardermoregionen
o Fasilitator: Arne Tor S. Bjerke, partner og rådgiver Crafting House AS
• Forslag til videre satsingsområder for Gardermoregionen
• Erfaringer fra samarbeidet på Nedre Romerike - særlig om felles satsing på
næringsutvikling
• Plenumsdiskusjon om næringsutvikling
• Organisering og finansiering av Gardermoregionen
Formannskapskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel 31. mai til 1. juni
• Region Viken ved fylkesrådmann Tron Bamrud
o Framdrift
o Rolle
o Rullering av ATP
• Gardermoregionen – mål og intensjon:
o 5 minutters innlegg ved ordførerne
o Kommunevis gruppediskusjon
• Fylkesmannens rolle i Region Viken ved fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland
o Organisering og lokalisering av fylkesmannsembetet
o Nye utfordringer og muligheter for regionen
o Samordning av innsigelser
o Innsigelser versus kommunenes frie skjønn
• Status utredning om sammenslutning mellom brannvesenet på Øvre og Nedre
Romerike
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•

Framtidig interkommunalt samarbeid
o Rådgiver i KS Gjertrud Strand Sanderød: «Folkevalgt lederskap og kommunal
organisering»
o Kommunevis gruppediskusjon

Ledersamling Sanner hotell 30.-31. august
• DIFI prosjektmodell ved Nils Nørve
• Organisasjonskultur ved Tore Hillestad
• Hvordan følger Kongsbergregionen opp gevinstrealisering? – ved Wenche Grinderud
og Inger Kolset
• Gevinster i UBW-prosjektet ved Martin Carlson Oterholt og Bjørn Erik Ottesen
• Mestringsorientert ledelse ved Linda Lai

Dialogmøter mellom Samarbeidsrådet for Nedre Romerike og
Gardermoregionen
Samling på Herredshuset Jessheim
Samlingen omhandlet disse tema:
• Velkommen
o Tom Staahle, ordfører: Velkommen til Ullensaker
o Hans Thue, ordfører i Nannestad og leder av Gardermoregionen: Romerike
sett ovenfra
o Ragnhild Bergheim, ordfører i Lørenskog og leder av SNR: Romerike sett
nedenfra
• Tron Bamrud, prosjektleder/rådmann i Innlandet fylke og tidligere fylkesrådmann i
Akershus fylke: Muligheter og mulige utfordringer i nye store fylker
• Lars Salvesen, fylkesvaraordfører, Akershus fylkeskommune: Muligheter (og
problemer i Viken)
• Øyvind Såtvedt, direktør i Osloregionen: Romerike som egen region i Viken
• Jan Carsten Gjerløw, prosjektleder Green Visits Oslo Region: «Green visits»; hva
besøkende får se av Romerike
• John-Erik Vika, ordfører i Eidsvoll: Næringsutvikling på Øvre Romerike
• Aarstein Rebne, prosjektleder i SNR: Næringsutvikling i SNR, case: «Tømmerruta»
• Hans Thue og Ragnhild Bergheim: Sterkere sammen? Veien videre for SNR og
Gardermoregionen
Samling på Scandic Portalen Lillestrøm 18.12.2018
Samlingen omhandlet disse tema:
• Orienteringer
o Velkommen ved ordfører Ole Jacob Flæten
o Utviklingsplan for Ahus 2035 ved direktør Øystein mæland
o Miljøhovedstadsåret 2019 ved project manager Anita Linsdahl Trosdahl
• Kommuner, regionråd og Viken
o Ny kommunelov ved ekspedissjonssjef Sølve Minica Steffensen
o Om ny rolle for regionrådene i Viken ved varaordfører Lars Salvesen (KrF) og
gruppeleder i fylkestinget Tonje Brenna (AP)
• Areal og transport på Romerike
o Prosess for ny NTP ved Therese Ustvedt NTP-sekretariatet
o Regional plan for areal og transport i Viken fylkeskommune ved
spesialrådgiver Jon Moxnes Steineke
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Økonomi
Gardermoregionens aktiviteter har blitt gjennomført i samsvar med budsjett.
Vedtatt videreføring av medlemskontingent med 25 kr per innbygger og fylkeskommunalt
tilskudd på 220 000 kr kombinert med reduserte driftsutgifter gir et mindre-forbruk på
1 855 592 kr som foreslås avsatt til disposisjonsfond.
Dette gir grunnlag for fortsatt drift og utredning /oppstart av prosjekter i samsvar med
kommunestyrenes vedtak.

Godkjenning
Gjerdrum, 01.03.2019

________________________________
Anders Østensen
styreleder
ordfører i Gjerdrum kommune

_______________________________
Grete Sjøli
nestleder
ordfører i Nes kommune

______________________________
John-Erik Vika
styremedlem
ordfører i Eidsvoll kommune

_______________________________
Hans Thue
styremedlem
ordfører i Nannestad kommune

_____________________________
Tom Staahle
styremedlem
ordfører i Ullensaker kommune

_________________________________
Runar Bålsrud
styremedlem
ordfører i Hurdal kommune

_________________________________
Anette Marie Solli
styremedlem
fylkesordfører Akershus fylkeskommune
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