Ordfører/rådmann i Nes
Eidsvoll
Hurdal
Nannestad
Gjerdrum
Ullensaker
Fylkesordfører/f.rådmann i Akershus
REFERAT
FRA
STYREMØTE I ØRU DEN 4. MAI 2007 I ULLENSAKER RÅDHUS.
Til stede:
Nes:
Blekkerud/Adriansen
Eidsvoll:
Sandahl/Lorentzen
Hurdal:
Larsen Glosli
Nannestad: Bang/Pedersen Hoseth
Gjerdrum: Kogstad/Christensen
Ullensaker: Espelund/Bruknapp
Akershus f. komm: Horn Øien
ØRU-adm: Hoelsæter
SAKER TIL BEHANDLING:
Sak nr. 22/07 REFERAT FRA SISTE STYREMØTE - 30.3.07
Vedtak:
Referatet godkjennes.
Sak nr. 23/07 PRESENTASJON AV KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER
Ordfører Harald Espelund orienterte, og presentasjonen følger som eget vedlegg til referatet.
Vedtak:
Presentasjonen tas til orientering.
Sak nr. 24/07 UTTALELSE TIL FYLKESDELPLAN ”GARDERMOEN 2040 –
STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN
Vedtak:
Det avgis følgende uttalelse:
ØRU-styret gir sin tilslutning til planens hovedbudskap, hvor det bl.a. heter:
o Gardermoen er, og skal fortsette å være landets hovedflyplass
o Med dagens finansieringssystem for det samlede flyplassnettet i Norge, skal
Gardermoen være en økonomisk bidragsyter til opprettholdelse av dette.
o Gardermoen skal bidra positivt til regionens utvikling gjennom å fremme nærings- og
kompetanseutvikling
o I de berørte kommuners arealplanlegging må det tas hensyn til at det kan bli
økonomisk riktig å øke rullebanekapasiteten. Alle alternative lokaliseringsalternativer
for en tredje rullebane vil medføre betydelig endring av støybildet på Øvre Romerike.
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Videre gir ØRU-styret sin tilslutning til planens mål, strategier og tiltak, med følgende
presiseringer:
o Statlige myndigheter må så snart som mulig ta standpunkt til behovet for en tredje
rullebane, slik at eventuell lokalisering kan avklares i samråd med berørte kommuner.
Dette er viktig for at alle kommunene i nærregionen skal få forutsigbare
rammebetingelser i sin langsiktige planlegging.
o Det må arbeides aktivt for å styrke kollektivtilbudet for alle typer reisende til/fra
Jessheim-Gardermoen fra flere reiseretninger enn nord-syd.
Sak nr. 25/07 SELSKAPSSKATTEN – ORIENTERING OM REGELVERK OG
VIRKNINGER.
Kemner i Ullensaker, Terje Bihaug, orienterte.
Presentasjonen følger som vedlegg til referatet
Vedtak:
Presentasjonen tas til orientering.
Sak nr. 26/07 OVERFORMYNDERI – ORGANISERING I KOMMUNENE.
FELLESLØSNINGER?
ØRU-kommunene har følgende ordninger i dag:
Gjerdrum:
Valgte overformyndere + 20% adm. stilling
Eidsvoll:
Valgte overformyndere + 50% adm. stilling
Hurdal:
Valgte overformyndere + 20% adm. stilling
Nes:
Valgte overformyndere + 30-40% adm. stilling
Ullensaker:
Valgte overformyndere + 50% adm. stilling
Nannestad:
Valgte overformyndere + 40% adm. stilling
Vedtak:
Saken oversendes rådmannsutvalget for vurdering av felles løsning i ØRU.
Sak nr. 27/07 ORIENTERING OM PLANER FOR UTVIKLING AV
ORMLIA/ØSTAKSEN I EIDSVOLL
Prosjektleder Marit Rønning, Mathiesen Eidsvold Værk (MEV) orienterte.
Presentasjonen følger som eget vedlegg til referatet.
Vedtak:
Presentasjonen tas til orientering
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Sak nr. 28/07 ANDRE AKTUELLE SAKER.
 Nyvalg av representant til Avfallsrådet for Oslo og Akershus:
Vedtak: Ordfører Oddmar Blekkerud velges.
 Kommunenes holdning til utplassering av spilleautomater ble omtalt.
 ØRU annonserer i Annonsebilag (18.6.07) til Dagens Næringsliv om
Gardermo-regionen. Kostnadene fordeles mellom ØRN as og ØRU
 Det utarbeides sak om endring i ØRU’s vedtekter pga at Akershus
fylkeskommune er ordinært medlem.
 Styremøtet i juni omberammes til fredag 22. juni kl. 0900 i Nes.

Neste møte er berammet til fredag 22. juni 2007 kl.0900 i NES
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