Referat: ØRU styremøte
27. mars 2009 kl 09.00 - 1300

Dagsorden:
Sak nr. 31/09
Sak nr. 32/09
Sak nr. 33/09
Sak nr. 34/09

Sak nr. 35/09
Sak nr. 36/09
Sak nr. 37/09
Sak nr. 38/09
Sak nr. 39/09

Sak nr. 40/09

Referat fra siste styremøte – 6. februar 08
Referat fra siste rådmannsmøte – 27. februar 2009
Devoteam daVinci’s rapport om Digitale Gardermoen Regionen
Informasjon fra Akershus fylkeskommune om plan for idrettsanlegg på
Romerike.
Idrettsanlegg på Øvre Romerike
Årsrapport ØRU
Møte med AFK HU samferdsel og miljø
ØRU eierskapsmelding og eierskapsstrategi.
Oppdateringer fra møter:
o
Osloregionen
o
Avfallsrådet for Oslo og Akershus
o
Visit Romerike
o
Etableringsveiledning
Eventuelt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sted:

Tunet, Sør-Gardermoen kultur- og næringspark

Tilstede:
Nes:
Eidsvoll:
Hurdal:
Nannestad:
Gjerdrum:
Ullensaker:
Akershus Fk.

Blekkerud/Seland
Teslo- forfall/Hovde
Bålsrud/Nærem
Haugerud/Bråthen
Bakke Von Clemm/Christensen
Espelund/Bruknapp
Meland/Hanssen

ØRU :

Adriansen/Hoel
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Sak nr. 31/09 Referat fra siste styremøte – 06.03.2009
Behandling:
Vedtak:
Referat fra styremøte 06.03.2009 godkjent

Sak nr. 32/09 Referat fra siste rådmannsmøte – 13. mars 2009
Behandling:
Vedtak:
Referat tatt til orientering.

Sak nr. 33/09 Devoteam da Vinci’s rapport om Digitale Gardermoen
Regioen
Behandling:
Devoteam da Vinci gav et sammendrag av kommende rapport om Digitale Gardermoen
Regionen
Vedtak:
Tatt til orientering

Sak nr. 3409 Informasjon fra Akershus fylkeskommune om plan for
idrettsanlegg på Romerike.
Behandling:
Torgeir Berg i Avdeling for regional utvikling gav en orientering om sektorplan for idrett,
spillemidler samt informerte om momenter ved eventuell samordning av planlegging for
idrettsanlegg på Ø Romerike. Orienteringen tjente som grunnlag for nest sak om kommunene
på Øvre Romerike skal samordne og koordinere sine planer eventuelt lage felles planer for
idrettsanlegg på Øvre Romerike.
Vedtak:
Tatt til orientering.

Sak nr. 35/09 Idrettsanlegg på Øvre Romerike
Behandling:
Med bakgrunn i orienteringen fra Akerhus fylkeskommune ble det vurdert som gunstig å
arbeide for en større samordning av kommunenes planer for idrettsanlegg.
Vedtak:
ØRU utarbeider et felles saksframlegg med anbefaling om at det utarbeides en felles plan for
idrettsanlegg for de 6 ØRU-kommunene.
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Sak nr. 36/09 Årsmelding ØRU 2008
Behandling:
Fullstendig årsmelding med revidert regnskap forelå ikke til møtet. Årsmeldingens tekst del
ble behandlet.
Vedtak:
Foreløpig utgave av årsmelding tatt til orientering.

Sak nr. 37/09 Møte med AFK HU samferdsel og miljø
Behandling:
AFK HU for samferdsel og miljø ønsker å gjennomføre en befaring på Øvre Romerike den
28. april 2009. Fra ØRU kommunenes side foreslås at det legges opp til en orientering med en
relativt kort innledning om strategiske og visjonære muligheter med en øst-vest akse gjerne i
perspektivet Karlstad – Gardermoen og videre vestover for deretter å fokusere på følgende
problemstillinger:
•
•
•
•

RV 120/Hexebergåsen
RV 2 og Kongsvingerbanen
Samferdselssituasjonen i og rundt regionssenteret Jessheim
Bompengepriser på E6 og virkning på utviklingen i deler av regionen.

Det foreslås at tekniske sjefer/plansjefer gis oppgaven med å forberede de nødvendige
saksinnlegg. Valg av innleder diskuteres på møtet.
Det er avtalt at AFK selv ordner med møtelokale og øvrige administrative forhold.
Vedtak:
Forslaget til program legges til grunn for det videre arbeid med møtet med AFK HU
samferdsel og miljø.

Sak nr. 38/09 ØRU eierskapsmelding og eierskapsstrategi
Behandling:
Det ble foreslått at det legges opp til en todelt prosess hvor første del er utarbeidelse av en
felles eierskapsmelding for selskaper som eies av to eller flere kommuner. Når denne er
politisk behandlet i kommunene utarbeides det en felles eierskapsstrategi med hovedvekt på
den langsiktige utvikling av selskapene og styringsstrukturen
Arbeidet vil starte med utarbeidelse av en oversikt over kommunale og interkommunale
selskaper.
Vedtak:
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Forslaget til plan og prosess legges til grunn for det videre arbeid med en felles ØRU
eierskapsmelding og eierstrategi. Det tas sikte på å utarbeide et utkast til felles
eierskapsmelding innen juni 2009.

Sak nr. 39/09 Oppdateringer fra møter:
o
o
o
o

Osloregionen
Avfallsrådet for Oslo og Akershus
Visit Romerike
Etableringsveiledning

Behandling:
Det ble gitt korte oppdateringer om nevnte områder.
Vedtak:
Tatt til orientering

Sak nr. 40/09

Eventuelt

•

Møte med SNR
o Vedtak : Følges opp av ØRU direktør. Aktuell dato for møte er 17. september
09.

•

Pålagt plansamarbeid
o Vedtak: Høringsfrist utsatt. Saken blir et tema på fylkesordførerens møte med
ordførere og rådmenn 15. april.

•

Medlem i fylkesplanutvalget
o Vedtak: ØRU leder tiltrer.

•

Ullensaker kommune og ny hovedvannkilde
o Bakgrunn: Ullensaker kommune ser seg om etter ny hovedvannskilde – og har
landet på Hurdalsjøen. Ullensaker kommune vil sende innstillingen på høring
til berørte kommuner og instanser. Akershus fylkeskommune ser det som
optimalt at det kun er 2 vannkilder på Romerike. NRV må avklare reservekilde
om 4 til 5 år.
o Vedtak: Ullensaker kommune gir en orientering til ØRU styret i mai om valg
av ny hovedvannkilde
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