Ordfører/rådmann i Nes
Eidsvoll
Hurdal
Nannestad
Gjerdrum
Ullensaker
REFERAT
FRA
STYREMØTE I ØRU DEN 2. MARS 2007 I GJERDRUM KOMMUNEHUS, ASK.
Til stede:
Nes:
Adriansen
Eidsvoll:
Sandahl
Hurdal:
Larsen Glosli/Aas
Nannestad: Bang/Pedersen Hoseth
Gjerdrum: Kogstad/Christensen
Ullensaker:
ØRU-adm: Hoelsæter
SAKER TIL BEHANDLING:
SAK NR. 09/07 REFERAT FRA SISTE STYREMØTE - 2.2.07
Vedtak:
Referatet godkjennes.
Sak nr. 10/07 ORIENTERING OM FYRTÅRNPROSJEKTET v/prosjektleder Mette
Jørgensen
Presentasjonen vedlegges referatet.

Vedtak:
Presentasjonen tas til orientering.

Sak nr. 11/07 PRESENTASJON AV KOMMUNEPLAN FOR GJERDRUM
Ordfører Svein Kogstad orienterte om kommuneplanen for
Gjerdrum, - gjeldende for perioden 2002 – 2014

Vedtak:
Presentasjonen tas til orientering.
Sak nr. 12/07 UTTALELSE TIL HANDLINGSPROGRAM FOR REISELIVET I
AKERSHUS 2007-2009
Vedtak:
Det avgis følgende uttalelse:
ØRU-styret vil i hovedsak slutte seg til innholdet i handlingsprogrammet, og vil med
bakgrunn i den nylig vedtatte strategiplan for ØRU-samarbeidet og dens innsatsområde om
næringsutvikling, markere viktigheten av å se reiselivs- og besøksnæring som en viktig del av
næringssatsingen på Øvre Romerike.
Som en del av denne markeringen støttes den foretatte regionalisering av Akershus
reiselivsråd med VISIT ROMERIKE som den regionale enheten for vårt område.
ØRU-styret vil for øvrig gi følgende kommentarer:
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o Øvre Romerike som ”hotellregion” og betydningen av dette for den generelle
næringsutviklingen, og OSL’s samarbeid med reiselivsorganisasjoner for å øke
innkommende trafikk til regionen og Østlandet for øvrig, kunne vært tydeligere
markert
o Tiltaket vedr. videreutvikling av Hurdal som aktivitetsdestinasjon støttes, og en
fortsatt satsing på Eidsvoll 1814 som turistmagnet er viktig som en del av
profileringen av regionen.

Sak nr. 13/07 STATUS ETTER DEN KOMMUNALE BEHANDLING AV ØRU’S
STRATEGIPLAN – HVORDAN GÅR VI VIDERE?
 Samarbeidsrelasjonene til SNR – behov for konkretisering av
felles arbeidsområder
Oversikt over behandlingen/vedtakene i ØRU-kommunene vedlegges referatet.
Saken vil være en del av dagsorden på Årskonferansen 12. april.
Vedtak:
Oversikt over den kommunale behandlingen tas til orientering.
Det sendes invitasjon til Akershus fylkeskommune som fullverdig medlem av styret i Øvre
Romerike Utvikling.
Sak nr. 14/07 PROGRAMMET FOR ÅRSKONFERANSEN 12. APRIL 07
Vedtak:
Innkalling sendes formannskapene med det foreslåtte program (noen mindre justeringer)
Sak nr. 15/07 ANDRE AKTUELLE SAKER
Vedtak:
1. Styret drøftet mulige temaområder for samarbeid - jfr. saksframstillingene til sak
15/07
Rådmannsgruppa bes om å behandle dette og komme med en tilråding til styret.
2. Brev av 22.2.07 fra Hans Frode Asmyhr om OL i Oslo 2018. Brevet tas til foreløpig
orientering – jfr. anmodning om initiativ fra fylkesordfører
3. Jorunn Larsen Glosli tok opp spørsmålet om samarbeid om dekning av PPT-tjenester i
Hurdal med andre kommuner. Rådmannsgruppa bes om å ta dette opp.
4. Jorunn Larsen Glosli etterlyste representantskapsmøte i Digitale Gardermoen IKS
(DGI)
5. Jorunn Larsen Glosli etterlyste tidligere bebudet fellesmøte mellom DGI-styret og
administrasjonen og representantskapet.
6. Kurt-Gøran Adriansen viste til invitasjon til vannregionkonferanse den 5. mars og
deltakelse fra kommunene i Leira-vassdraget. Det søkes å få til representasjon fra
Nannestad.
7. Det planlegges felles studietur for styrene i ØRU og SNR med temaområde:
Tilvekstkorridoren Oslo –Stockholm (som Romerike er en del av) og
samarbeidsområder mellom ØRU og SNR.

Neste møte er berammet til fredag 30. mars 2007
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