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ØRU-styrets medlemmer:  
Ordfører/rådmann i Eidsvoll 
Gjerdrum 
Hurdal 
Nannestad 
Nes 
Ullensaker 
Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus 

 
Referat: ØRU styremøte 05. mars 2010  
Tid:  kl 1130 - 1430 
Sted: Tunet, Sør-Gardermoen 

 
Dagsorden: 
Sak nr. 11/10 Godkjenning av saksliste 
Sak nr. 12/10 Referat fra styremøte – 29. jan 2010 

Sak nr. 13/10 Referat rådmannsmøte – 5. feb 2010 
Sak nr. 14/10 Informasjon om DGI 

Sak nr 15/10 Informasjon fra Akershus fylkeskommune  
Sak nr. 16/10 Oppsummering dialogmøte 19. februar 2010. 

Sak nr 17/10 Oppdateringer : 

• ØRU strategi 

• Felles IKT strategi 

Sak nr. 18/10 ØRU styremøter – møteplan og temaer 
Sak nr. 19/10 ØRUs organisasjon 

Sak nr. 20/10 Eventuelt 

 
 
Tilstede: 
Nes Blekkerud/Gudbjørgsrud 
Gjerdrum Bakke VonClemm/Christensen 
Eidsvoll Teslo/Hovde 
Hurdal Bålsrud/Nærem 
Nannestad Arntzen/Bråthen 
Ullensaker Espelund/Bruknapp 
Akershus FK Jegstad/Danielsen 
ØRU Adriansen/Hoel 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
Sak nr. 11/10 Godkjenning av saksliste 
 

Vedtak: 

Saksliste godkjent 
 

 

Sak nr. 12/10 Referat styremøte 29. jan 2010 
 

Vedtak: 

Referat fra styremøte  29. januar 2010 godkjent. 

 
 
Sak nr. 13/10 Referat rådmannsmøte 5. feb 2010  
 
Vedtak: 

Referat tatt til orientering. 
 
 

Sak nr. 14/10 Informasjon om DGI/SBR  
 
Behandling: 

Direktør for DGI informerte om aktuelle saker: 
 
Vedtak: 

Tatt til orientering 
 
 

Sak nr. 15/10 Informasjon fra Akershus fylkeskommune  
 
Behandling: 

Fylkesordfører orienterte om vedtatt handlingsplan for fylkesveier samt muligheter for 
eventuell forskuddtering av vei og gang- og sykkelvei prosjekter.  
 
Vedtak: 

Tatt til orientering 
 
 

Sak nr. 16/10 Oppsummering dialogmøtet 19. februar   
 
Behandling: 

Den 19. februar ble det gjennomført et dialogmøte for ØRU formannskap med Akershus 
fylkeskommune (AFK) og Miljøverndepartementet om henholdsvis planstrategi og 
plansamarbeid innen ATP. AFK er fornøyd med gjennomføringen av dialogmøte og at det 
kom innspill som en tar med i den videre prosess. Det er frist til 15. april med kommunevise 
innspill.  
 
Vedtak: 

Tatt til orientering 
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Sak nr. 17/10 Oppdateringer   
 
Behandling: 

Direktør for ØRU informerte om framdrift og status for arbeidet med ØRU strategi og ØRU 
IKT-strategi. ØRU-styret oppfordret gruppene til å intensivere arbeidet fram til ØRU 
årskonferanse. Det ble videre diskutert muligheter kommunevis informasjon og forankring 
som en del av prosessen.  
 
Vedtak: 

Tatt til orientering 
 
 

Sak nr. 18/10 ØRU styremøter – møteplan og temaer 
 
Behandling: 

Basert på vedtatt ØRU handlingsplan 2010 er det utarbeidet en oversikt over ØRU styremøter 
med møteplan og temaer. Når framtidig ØRU strategi er avklart, antatt høsten 2010, tas 
ØRU`s organisering opp som tema.  
 
Vedtak: 

Tatt til orientering 
 
 

Sak nr. 19/10 ØRUs organisasjon (forts) 
 
Behandling: 

For å bringe i orden de forhold som er påpekt fra revisjonen i sak 128/09 ble det i møte startet 
en innledende diskusjon for også å diskutere andre elementer i samarbeidet, herunder roller og 
hvilke saker som bør behandles i forskjellige fora.  
 
Vedtak: 

AU vurderer videre oppfølging. 
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Sak nr. 20/10 Eventuelt 
 
Behandling: 

 

Politivedtekter: 
Politimesteren har innspill på endring av vedtektene. Eventuell endring av politivedtektene 
må vedtas av det enkelte kommunestyre. Det er også kommet signaler om nedbemanning 
innen politietaten på Romerike.  
Konklusjon: ØRU direktør følger utarbeidelse av felles saksframlegg om politivedtekter. 
Oppfølging av signaler om nedbemanning i Romerike politidistrikt følges opp av ØRU 
direktør ved samkjøring med Nedre Romerike i form av eventuelt felles brev.   
 
Skatt og flytting av ressurser til Nedre Romerike: 
Øvre Romerike har stor vekst både av personlige skatteytere og bedrifter. Det er derfor med 
en viss bekymring, sett fra kommunenes side, at skattetaten nå planlegger å flytte ressurser ut 
av region Øvre Romerike. 
Konklusjon: Rådmannen i Ullensaker utarbeider utakst til felles henvendelse for oversendelse 
til skattetaten.  
 
 
Vedtak: 

Tatt til orientering.  


