Ordfører/rådmann i Nes
Eidsvoll
Hurdal
Nannestad
Gjerdrum
Ullensaker
REFERAT
FRA
STYREMØTE I ØRU DEN 2. FEBRUAR 2007 PÅ TUNET, SØR-GARDERMOEN
Til stede:
Nes:
Western/Adriansen
Eidsvoll:
Sandahl/Lorentzen
Hurdal:
Larsen Glosli/Aas
Nannestad: Bang/Pedersen Hoseth
Gjerdrum: Kogstad
Ullensaker: Espelund/Bruknapp
ØRU-adm: Hoelsæter
Møtet ble ledet av styreleder for 2007: Ordfører Svein Kogstad, Gjerdrum
Ved møtets begynnelse ble Ole Midtlien minnet med ett minutts stillhet.
SAKER TIL BEHANDLING:
SAK NR. 01/07 REFERAT FRA SISTE STYREMØTE - 15.12.06
Vedtak:
Referatet godkjennes.
Sak nr. 02/07 KLIMA- OG ENERGIPAKKE FOR OSLOREGIONEN

Orientering v/Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune og Kjell Gurigard

Orienteringene følger referatet som egne vedlegg.
Vedtak:

1. Det utarbeides en oversikt over status for klima- og energiplanlegging i den enkelte
ØRU-kommune
2. Med bakgrunn i statusoversikten vurderes mulige felles målsettinger og tiltak i et
plansamarbeid med delfinansiering fra ENOVA.

Sak nr. 03/07 ORIENTERING OM IGANGSATT ARBEID MED
GEVINSTREALISERING –
Vedtak:

Forslag til felles saksframlegg for kommunal behandling
(presentasjon ved hovedprosjektleder Halvor Hoel)

Felles saksframlegg (med noen justeringer) oversendes kommunene til behandling som
orienteringssak.
Sak nr. 04/07 UTTALELSE TIL FYLKESDELPLAN FOR KULTURMINNER
Vedtak:

Det avgis følgende uttalelse:

1

Styret i Øvre Romerike Utvikling tar fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i
Akershus 2007 – 2018 til etterretning. Kulturminneplanen vil være en viktig veileder i den
videre arealplanleggingen m.v. både lokalt og regionalt.
Forslaget til retningslinjer for forvaltning og saksbehandling er omfattende og detaljert, og vil
danne grunnlag for en mer enhetlig behandling. Retningslinjene må brukes aktivt for å gi
mer forutsigbarhet og en raskere saksbehandling.
Sak nr. 05/07 UTTALELSE TIL REGIONREFORMEN
Vedtak:

ØRU som kollegium avgir ingen uttalelse, men overlater det til den enkelte kommune.
Sak nr. 06/07 ÅRSKONFERANSEN 2007. TIDSPUNKT OG PROGRAM
Vedtak:
1. Årskonferansen 2007 avholdes torsdag 12. april fra kl.13.00 og ut dagen.
2. På grunn av den spesielle situasjon med kommunestyrevalg og konstituering i høst,
vurderes å arrangere en temakonferanse rundet årsskifte 2007/2008.
3. Mer konkret planlegging tas opp på et senere møte.
Sak nr. 07/07 NOTAT OM OPPLEGG FOR GJENSIDIG INFORMASJON OM
KOMMUNEPLANENE I ØRU-KOMMUNENE
Vedtak:
ØRU-styret gjennomfører i 2007 en runde med informasjon om hverandres kommuneplaner,
med spesielt vekt på strategier og tiltak som har regional betydning.
Informasjonen og presentasjonene skjer ved at møtene holdes på rundgang i kommunene, og
at ”vertskommunen” presenterer sin kommuneplan.
Sak nr. 08/07 ANDRE SAKER/ORIENTERINGER
o Det ble orientert om at Fylkesmannen i Østfold – som er vannregionmyndighet for
Glomma/Indre Oslofjord har invitert til en oppstartskonferanse i Oslo 5. mars.
o Hans Fredrik Bang meddelte at en tilbakemelding fra kommunestyret i Nannestad var
at senere behandlinger av ØRU’s strategiplaner bør være mer grundige – ved at
kommunestyrene får planutkastet til høring før endelig behandling.

Neste møte er berammet til fredag 2. mars 2007
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