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Ordfører/rådmann i Nes                                                                 
         Eidsvoll 
         Hurdal 
         Nannestad 
         Gjerdrum 
         Ullensaker 
 
REFERAT 
FRA 
STYREMØTE I ØRU DEN 28. APRIL 2006  PÅ TUNET, SØR-GARDERMOEN 
Til stede:  
Nes:              Midtlien/Adriansen 
Eidsvoll:       Sandahl/Lorentzen 
Hurdal:          Larsen Glosli/Aas 
Nannestad:    Bang/Pedersen Hoseth 
Gjerdrum:     Kogstad/Ekkjestøl 
Ullensaker:   Espelund/Bruknapp 
ØRU-adm:    Hoelsæter 
 
 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
SAK NR. 17/06 REFERAT FRA SISTE STYREMØTE (3.3.06 
Vedtak: 

Referatet godkjennes. 
 
SAK NR. 18/06 ORIENTERING OM FYLKESPLANENS HANDLINGSPROGRAM  
                                v/Erlend Helle og Thomas Tvedt, Akershus fylkeskommune 

Orienteringen sendes separat. 
  
SAK NR. 19/06 ORIENTERING OM INNOVASJON GARDERMOEN – 
                          SAMARBEIDSRELASJONER  
                                    v/ daglig leder Steinar Kristensen 

Det ble orientert om Innovasjon Gardermoens videre strategi og mulige samarbeidsområder / 
–relasjoner mot ØRU. 
 

SAK NR. 20/06 EVALUERING AV ØRU 
Vedtak: 

Til neste styremøte legges fram et forslag til en prosess hvor ØRU’s framtidige strategi, rolle 
og struktur avklares. 
Prosessen skal legge den nylig gjennomførte evalueringen til grunn 
 
SAK NR. 21/06 VIDERE ARBEID MED NÆRINGSUTVIKLING PÅ ØVRE  
                          ROMERIKE. 
Vedtak: 

1. Det foretas noen endringer i saksframlegget 
2. ØRU-styret slutter seg til saksframlegget som grunnlag for kommunal behandling. 
3. Det bes om at den kommunale behandling skjer før sommerferien. 
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SAK NR. 22/05 RIKSVEGBUDSJETTET FOR 2007. HØRINGSUTTALELSE. 
Vedtak: 

Det avgis følgende uttalelse: 
Øvre Romerike utvikling (ØRU) har følgende uttalelse til budsjettforslaget for riksveger 
2007. 
ØRU-styret viser til arbeidet på stamvegnettet (RV 2 og E6), og forutsetter at tidligere 
framdriftsplaner for prosjektene følges. 
 
Budsjettrammen til øvrige riksveger i Akershus er i 2007 160 mill. kr. Dette er 10 mill. kr lavere 
enn handlingsprogrammet til Nasjonal transportplan 2006 – 2015, mens den var 33 mill kr 
lavere i 2006. ØRU beklager de lave budsjettrammene, som vil føre til utsettelse av viktige 
prosjekter i regionen og i den enkelte kommune. 
 
Det er beklagelig at det ikke er avsatt midler til større tiltak i det øvrige riksvegnettet på Øvre 
Romerike, som har en sterk trafikkvekst på grunn av den generelle veksten i regionen. 
 
ØRU-styret er tilfreds med at det er avsatt midler til fullfinansiering av miljøgate på Råholt og 
gang-/sykkelveg/undergang ved  Rv 174 i Ullensaker. 
ØRU-styret vil imidlertid sterkt minne om behovet for midler til opprustning av gang/sykkelveier 
og tiltak i alle kommunesentra/knutepunkt på Øvre Romerike. Det er viktig at tiltak prioriteres 
der ulykkespunkt kan reduseres eller der kapasiteten er kritisk og krever nytt vegsystem.  
 
ØRU mener at det er viktig å legge til rette for robuste kollektivløsninger som et alternativ til 
befolkningens daglige reisebehov. Dette gjelder i aksene fra alle kommunesentra inn mot 
Gardermoen, - som den viktigste arbeidsplass i regionen. 

 
 
SAK NR. 23/06 NORCONSULTS UTREDNING OM BEHOV FOR 3. RULLEBANE   
                          PÅ OSLO LUFTHAVN - HØRING 
Vedtak: 
Til neste styremøte (16.juni) legges fram forslag til uttalelse. 

 
SAK NR. 24/06 EVENTUELT. 

o Vedr. forslag til endringer i dyrehelsepersonelloven. Eidsvoll kommune – som 
avgir uttalelse i saken – sender sitt forslag til uttalelse til de andre kommunene. 

 
 

Neste styremøte er berammet til fredag den 16. juni 2006. 
 
 
 
 
 
 


