Ordfører/rådmann i Nes
Eidsvoll
Hurdal
Nannestad
Gjerdrum
Ullensaker
Fylkesordfører/f.rådmann i Akershus
REFERAT
FRA
STYREMØTE I ØRU DEN 22. JUNI 2007 I NES RÅDHUS, ÅRNES.
Til stede:
Nes:
Blekkerud/Adriansen
Eidsvoll:
Sandahl/Lorentzen
Hurdal:
Larsen Glosli
Nannestad: Bang/Pedersen Hoseth
Gjerdrum: Kogstad/Christensen
Ullensaker: Espelund
Akershus f. komm: (forfall)
ØRU-adm: Hoelsæter
Sak nr. 29/07 REFERAT FRA SISTE STYREMØTE - 4.5.07
Vedtak:
Referatet godkjennes.
Sak nr. 30/07 PRESENTASJON AV KOMMUNEPLAN FOR NES
Teknisk sjef Arild Skogholt orienterte, og presentasjonen følger som eget vedlegg til referatet.
Vedtak:
Presentasjonen tas til orientering.
Sak nr. 31/07 ØRU’S VEDTEKTER – ENDRINGER.
Vedtak:
Forslag til nye vedtekter for ØRU sendes kommunene og fylkeskommunen til godkjenning, med endring i
-pkt 4 – som skal lyde: Samarbeidet er basert på konsensus medlemmene i mellom.
- pkt 6 – Årskonferanse – som skal lyde: Hvert år arrangeres en felles konferanse for
formannskapene i kommunene og fylkesutvalget i fylkeskommunen.
(ØRU-styrets forslag til nye vedtekter følger som vedlegg til referatet)
Sak nr. 32/07 DELTAKELSE/MEDLEMSKAP I VISIT ROMERIKE.
Vedtak:
1. ØRU-kommunene meldes inn kollektivt som medlemmer i Visit Romerike med et
årlig bidrag på kr. 150.000.- som dekkes over ØRU’s budsjett.
2. Medlemskapet gjelder fra 1.7.2007, slik at bidraget fra ØRU i år blir kr. 75.000.-.
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Sak nr. 33/07 NÆRINGSUTVIKLING I GARDERMOREGIONEN –
SAMARBEID OG KOORDINERING AV OPPGAVER MELLOM
INNOVASJON GARDERMOEN (IG) OG ØRU.

Vedtak:
1. Saken tas til orientering.
2. Etter nærmere gjennomgang og konkretisering av samarbeidsområder i samråd med
IG, legges saken fram på nytt for ØRU-styret
Sak nr. 34/07 REGNSKAP FOR ØRU 2006 M/TILLIGGENDE
AVDELINGER OG PROSJEKTER
Saken legges fram i neste styremøte.
Sak nr. 35/07 INNKJØPSREGLEMENTET. BEHANDLINGEN I
KOMMUNENE
Vedtak:
Saken utsettes til neste styremøte
Sak nr. 36/07 EKSTRA MIDLER TIL BREDBÅND I REVIDERT
NASJONALBUDSJETT 2007
Det ble framlagt en tilleggssak vedr. Fornyings- og administrasjonsdepartementets brev til
fylkesordførerne vedr ekstra midler til bredbånd i kommuner med lav dekning.
Vedtak:
ØRU-styret støtter en søknad fra Akershus fylkeskommune vedr. bl.a. økning av
bredbåndsdekningen i Hurdal.
Sak nr. 37/07 ANDRE AKTUELLE SAKER/ORIENTERINGER.
1. Planlagt presentasjon av fylkeskommunens initiativ om oppstart av
fylkesdelplanarbeid om samferdsel og arealbruk i Akershus, - utsettes til neste
styremøte.
2. Tilbud fra Akershus fylkeskommune om bistand til arbeid med klimastrategi/-tiltak for
Øvre Romerike/Romerike.
Konklusjon: Styret ser svært positivt på initiativet.

Neste styremøte er berammet til fredag 31. august 2007
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Vedlegg til referat fra ØRU-styret 22. juni 2007
Særutskrift av
Sak nr. 31/07 ØRU’S VEDTEKTER – ENDRINGER.
Vedtak:
Forslag til nye vedtekter for ØRU sendes kommunene og fylkeskommunen til godkjenning, med endring i
-pkt 4 – som skal lyde: Samarbeidet er basert på konsensus medlemmene i mellom.
-pkt 6 – Årskonferanse – som skal lyde: Hvert år arrangeres en felles konferanse for
formannskapene i kommunene og fylkesutvalget i fylkeskommunen.
Forslag til reviderte vedtekter:

ØVRE ROMERIKE UTVIKLING.
Vedtekter for virksomheten.
1. Kommunene på Øvre Romerike - Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Ullensaker og
Gjerdrum - har med grunnlag i felles utfordringer i den enkelte kommune og i regionen
etablert samarbeidsorganet Øvre Romerike Utvikling (ØRU). Samarbeidet skal også
innbefatte Akershus fylkeskommune på områder av felles interesse.
2. For samarbeidsorganet er det enighet om å legge kommunelovens § 27 om interkommunalt
samarbeid til grunn..
3. ØRU’s målsetting er
 å styrke samarbeidet mellom kommunene
 å drive felles markedsføring og profilering av regionen
 å etablere en felles forståelse for utfordringene i regionen og søke løsninger som bl.a.
utnytter de positive virkninger av hovedflyplassen
 å gjennomføre en langsiktig og helhetlig planlegging for å bevare og videreutvikle
regionens fortrinn
 å styrke utviklingen av lokalt og regionalt næringsliv gjennom felles initiativer
 å tilrettelegge og samordne tilbudet av offentlige tjenester for å gjøre regionen til et
attraktivt og godt område å bo i
 å bidra til at kommunene kan få drøftet, og eventuelt inntatt felles standpunkt, til andre
saker av allmenn interesse.
4. Samarbeidet er basert på konsensus medlemmene i mellom.
5. Virksomheten finansieres av de enkelte kommuners bidrag pr. innbygger samt tilskudd
utenfra. Fylkeskommunens bidrag fastsettes i egen avtale. Rammene for og omfanget av
virksomheten bestemmes i en årlig mål- og handlingsplan som legges fram til drøfting på
årskonferansen og vedtas av styret.
6. Samarbeidet er organisert slik:
 Årskonferanse.
Hvert år arrangeres en felles konferanse for formannskapene i kommunene og
fylkesutvalget i fylkeskommunen
 Styre.
Kommunenes ordførere og fylkesordføreren utgjør styret for ØRU. Kommunenes
rådmenn og fylkesrådmannen deltar på styremøtene med tale- og forslagsrett. Vervene
som leder og nestleder går på omgang mellom kommunene med ettårig funksjonstid.
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 Arbeidsutvalg.
Styrets leder og nestleder utgjør arbeidsutvalget. Deres rådmenn deltar på møtene med
tale- og forslagsrett.
 Administrasjon.
Det administrative arbeid forestås av et mindre sekretariat med en daglig leder og
øvrige medarbeidere etter styrets avgjørelse.
7. ØRU’s kontorsted skal være i Ullensaker (Gardermoen/Jessheim-området)
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