Ordfører/rådmann i Nes
Eidsvoll
Hurdal
Nannestad
Gjerdrum
Ullensaker
REFERAT
FRA
STYREMØTE I ØRU DEN 8. APRIL 2005 PÅ NANNESTAD VG. SKOLE kl. 11.30
Til stede:
Nes:
Kvam
Eidsvoll:
Sandahl/Lorentzen
Hurdal:
Larsen Glosli/Aas
Nannestad: Bang/Pedersen Hoseth
Gjerdrum: Kogstad/Rydsaa
Ullensaker: Espelund/Bruknapp
ØRU-adm: Hoelsæter
Før møtet var styret invitert til lunsj, og det ble foretatt en kort befaring internt i
skoleanlegget.
SAKER TIL BEHANDLING:
SAK NR. 13/05 REFERAT FRA SISTE STYREMØTE – 4.3.05
Vedtak:
Godkjennes.
SAK NR. 14/05 SAMFERDSELSSTRATEGI FOR ØVRE ROMERIKE.
Vedtak:
1. ØRU-styret slutter seg til samferdselsstrategien for Øvre Romerike.
2. Arbeidsgruppen (med repr fra kommunene) må forberede forslag til prioritering
dersom de økonomiske rammer blir redusert.
SAK NR. 15/05 FORPROSJEKT OM FYLKESDELPLAN: GARDERMOEN 2040 –
UTFORDRINGER OG MULIGHETER.
Vedtak:
1. ØRU-styret slutter seg at planlegging og utvikling av Gardermoen og flyplassens
nærområder skjer i samsvar med anbefalingen i forprosjektrapporten.
2. ØRU-kommunene er svært tilfreds med at de blir trukket aktivt med i prosessen
videre.
SAK NR. 16/05 HOVEDSTADSMELDINGA. INVITASJON TIL
INNSPILL/UTTALELSE.
Vedtak:
ØRU-styret avgir følgende uttalelse:
Styret i Øvre Romerike Utvikling har vurdert notatet Oslo kommune har utarbeidet i
tilknytning til arbeidet med hovedstadsmeldingen og har følgende kommentar:
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Generelt vises det til det samarbeidet som nå er etablert gjennom Osloalliansen. Oslo
kommunes notat bringer i svært liten grad inn det tette samspillet i en storbyregion,
hvor kommunene i de tilstøtende regioner til selve storbyen har betydelige
utfordringer innen både areal- og transportplanlegging, tjenesteyting og økonomi.
ØRU-styret hadde derfor sett det som naturlig at innspill til hovedstadsmeldinga var
blitt gitt gjennom Osloalliansen. Det vises i denne sammenhengen til at det gjennom
dette samarbeidet nå utarbeides strategi og ufordringsnotater innen de fire temaene
utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon, kompetanse og verdiskaping,
profilering av Osloregionen samt sosial infrastruktur. Dette skjer med en bred
deltagelse og ØRU deltar i alle de fire arbeidsgruppene. ØRU-styret anbefaler at
departementet tar disse notatene, som vil foreligge i løpet av april, inn som
grunnlagsmateriale til meldingen.
Ut over dette vil ØRU-styret påpeke at utfordringene i storbyregionen knyttet til det
statlige inntektssystemet er mer sammensatt enn det som fremgår av Oslo kommunes
notat, som særlig peker på urbanitetskriteriet og innbyggere som ikke er folkeregistrert
i Oslo. For mange kommuner i Oslo-regionen med en høy befolkningsvekst gir
inntektssystemet et urimelig lavt inntektsnivå. Dette skyldes bl.a. at inntektssystemet
ikke har noe kriterium som fanger opp de spesielle kostnadene som er knyttet til vekst,
bl.a. betydelige kapitalkostnader ved å måtte tilrettelegge økt kapasitet bla. i
skolesektoren. Det vises i denne sammenheng til utredning fra Agenda
Utredning&Utvikling.
SAK NR. 17/05 ORIENTERINGSSAKER.
• Arbeidet i Osloregionens samarbeidsallianse
Det er opprettet arbeidsgrupper med representanter fra alle regionene for følgende områder:
 Utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon
 Kompetanse og verdiskaping
 Profilering av Osloregionen
 Sosial infrastruktur
Arbeidsgruppenes rapporter skal presenteres for styret i Osloregionen den 13. april.
• Digitale Gardermoen IKS – status i arbeidet.
Leder i representantskapet orienterte om det pågående arbeid med justering av
budsjettet/økonomiske forutsetninger for selskapet.
Leder i representantskapet meddelte at kommunene må fatte et formelt vedtak om
navneendring for selskapet – fra Øvre Romerike Informasjonsteknologi IKS – ØRIT IKS til
Digitale Gardermoen IKS. Formelt vedtak kreves av Brønnøysundregistrene, og det ble bedt
om rask behandling av dette.
• Orientering om Hovedstadsprosjektet ?
Oslo Teknopol IKS - som er sekretariat for Hovedstadsprosjektet - inviteres til en kort
orientering på neste styremøte den 13. mai.
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SAK NR. 18/05 ANDRE AKTUELLE SAKER
Det ble reist spørsmål om hvordan saken vedr. fylkeskommunens deltakelse i ØRUsamarbeidet sto.
Det ble konkludert med at styreleder og direktør gjennomgår dette med repr for Akershus
fylkeskommune.

Harald Espelund
Styreleder

Jorunn Larsen Glosli
nestleder

Neste styremøte er berammet til fredag den 13. mai 2005
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