Ordfører/rådmann i Nes
Eidsvoll
Hurdal
Nannestad
Gjerdrum
Ullensaker
REFERAT
FRA
STYREMØTE I ØRU DEN 1. SEPTEMBER 2006 PÅ TUNET, SØR-GARDERMOEN
Til stede:
Nes:
Midtlien/Adriansen
Eidsvoll:
Sandahl/Lorentzen
Hurdal:
Larsen Glosli/Aas
Nannestad: Bang/Pedersen Hoseth
Gjerdrum: Kogstad/Christensen
Ullensaker: Espelund/Bruknapp
ØRU-adm: Hoelsæter

Ny rådmann i Gjerdrum – Trine Christensen – ble ønsket velkommen til ØRU-styret.
SAKER TIL BEHANDLING:
SAK NR. 30/06 REFERAT FRA SISTE STYREMØTE - 16.6.06
Vedtak:
Referatet godkjennes.
SAK NR. 31/06 VIDERE ARBEID MED STRATEGI FOR ØRU 2007-2010
Vedtak:
Saken tas til orientering
SAK NR. 32/06 KONSERNREGNSKAP FOR ØRU OG ØRU-PROSJEKTER 2005
Vedtak:
Konsernregnskap 2005 for ØRU med tilknyttede ”avdelinger” vedtas slik det framgår i
framlagte regnskapsoppstilling/saksframlegg.
SAK NR. 33/06 SAMHANDLINGSSEMINAR AHUS – KOMMUNENE PÅ
LOSBY/LØRENSKOG – 14.– 15.NOV
Vedtak:
Arbeidsutvalget bes utarbeide et forslag til felles strategi/holdning til ØRU-styret før
samhandlingsseminaret – evt. i samarbeid med SNR.
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SAK NR. 34/06 UTTALELSE VEDR. TRAFIKKSTASJONENE PÅ ROMERIKE
Vedtak:
ØRU-styret avgir følgende uttalelse:
1. Styret i Øvre Romerike Utvikling (ØRU) mener at trafikkstasjoner generelt bør ha et
helhetlig tilbud, med både førerkortrelaterte oppgaver og kjøretøyrelaterte oppgaver.
Oppgavefordelingen mellom trafikkstasjonene på Lillestrøm og Jessheim er således
ikke tilfredsstillende.
2. Når det tidvis er mye kø og ofte oppmøter på feil trafikkstasjon bidrar dette til et
negativt bilde av virksomheten.
3. Ved fordeling av ressurser i Statens vegvesen, region Øst må det legges vekt på at
Romerike har stor befolkningsvekst og at regionen har stor andel personbil- og
varebiltrafikk. Vi er også kjent med at mange fra Oslo benytter trafikkstasjonene på
Romerike.
Sak nr. 35/06 LØNNSREGULERING
Vedtak:
1. Ny lønn til direktør i ØRU Svein Hoelsæter settes til gjennomsnittet av fast ordinær
lønn til rådmennene i ØRU-kommunene pr. 1. oktober 2006.
2. Lønnsreguleringen gjøres gjeldende fra 1.5.2006
3. Neste lønnsregulering skjer neste gang pr. 1.oktober 2008 etter samme lest.
4. Det vises forøvrig til fremlagt notat om lønnsreguleringen til ØRU-styret den 1.9.06.
Sak nr. 36/06 ORIENTERING/DRØFTING
1. Spilleautomater

Konklusjon:
Spørsmål om felles holdning til spilleautomater ble drøftet. Det var enighet om
å avvente statlige myndigheters behandling av saken
2. Invitasjon fra KS om ”livskraftige kommuner – kommunenettverk for miljø
og samfunnsutvikling.

Konklusjon:
Det ble orientert om saken, og det var enighet om evt. å ta denne opp i
forbindelse med strategiprosessen i høst.
3. Landskonferanse for regionråd på Geilo

Konklusjon:
Evt. deltakelse påmeldes gjennom ØRU
4. Informasjonsmøte om Gjønnesutvalgets innstilling Stat-Kirke 27.9.06

Det ble orientert om invitasjonen til møtet.
Sak nr. 37/06 ANDRE AKTUELLE SAKER/EVENTUELT
o Harald Espelund tok opp spørsmål om etterlønn til hovedprosjektleder i SNP.
Konklusjon: En forholder seg til inngått kontrakt hvor det er forutsatt at
prosjektet avsluttes pr. 1.10.06
o Harald Espelund tok opp spørsmål om det kunne være aktuelt for ØRU å ta
opp problemstillinger for Romerike Taxi på Gardermoen.
Konklusjon: Arbeidsutvalget (AU) vurderer saken og fremmer evt sak til
styret.
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o Jorunn Larsen Glosli la fram grunnlag for drøfting av kommunenes holdning
og engasjement til eventuell ny virksomhet ved det tidligere
Rehabiliteringssenteret i Hurdal.
Konklusjon: Det lages en uttalelse fra ØRU-styret.
Uttalelsen har følgende ordlyd:
ØRU-styret har i møte den 1.9.06 drøftet henvendelse om etablering av
spesialistsenter i Hurdal og utkastet til mulig intensjonsavtale med kommunene.
En slik etablering har ØRU-kommunenes fulle støtte.
I Hurdal kommune er det allerede flere institusjoner innenfor forskjellige deler av
helse- og omsorgssektoren, og det er derved etablert et bredt kompetanse- og
arbeidskraftmiljø for denne type virksomhet.
En slik etablering er et positivt næringspolitisk bidrag fordi det gir økt sysselsetting i
kommunen og er et viktig helsepolitisk tiltak fordi det vil bidra til et mer helhetlig
helsetilbud i regionen og fylket.
ØRU-styret kan imidlertid ikke binde opp den enkelte kommune til å inngå avtale om
eierandeler i virksomheten.

Neste styremøte er berammet til fredag den 6. oktober 2006.
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