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Sør-Gardermoen 30. april 2012 
ØRU-styrets medlemmer:  
Ordfører/rådmann i Eidsvoll 
Gjerdrum 
Hurdal 
Nannestad 
Nes 
Ullensaker 
Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus 

 
Referat fra styremøte i ØRU   
27. april 2012 
 
Tid: Kl 1300 - 1500 
Sted: Hurdalsjøen Hotell 
  
Dagsorden : 
 
Sak nr.: 36/12 GODKJENNING AV SAKSLISTE............................................................... 2 
Sak nr.: 37/12 REFERAT FRA STYREMØTE  – 13.04.12 ................................................. 2 
Sak nr.: 38/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 26.03.12 ........................................... 2 
Sak nr.: 39/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 12.04.12 ........................................... 2 
Sak nr.: 40/12 HØRINGSUTTALELSE – NTP.................................................................... 2 
Sak nr.: 41/12 EVALUERING AV ÅRSKONFERANSEN 2012. ....................................... 3 
Sak nr.: 42/12 EVALUERING AV FELLES MØTE FOR KOMMUNESTYRENE 15. 

MARS........................................................................................................... 3 
Sak nr.: 43/12 ETABLERING AV NÆRINGSUTVIKLINGSFOND I ØRU...................... 3 
Sak nr.: 44/12 EVENTUELT................................................................................................. 3 
 
 
 
 
 
 
Deltakere: 
Ullensaker Espelund/Bruknapp  
Hurdal Bålsrud  

Nes Pedersen 
Gjerdrum Østensen /Eriksen 
Eidsvoll Madsen/Hovde 
Nannestad Amundsen/Bråthen 
AFK Frafall 
ØRU  Adriansen 
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Sak nr.: 36/12 GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Vedtak: 
Dagsorden godkjennes.  
Til Eventuelt: 

• Behandlingen av utredningen om felles brannvesen på Øvre Romerike 
• Høringsuttalelse til Akershus fylkeskommunes planprogram regional plan for handel, 

service og senterstruktur. 
 

Sak nr.: 37/12 REFERAT FRA STYREMØTE  – 13.04.12 
 
Vedtak: 
Protokoll fra 13.04.12 godkjennes. 
 
 

Sak nr.: 38/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 26.03.12 
 
Vedtak: 
Referatet tas til orientering. Det forutsettes at RU følger opp saken med en felles plan for 
idrettsanlegg på Øvre Romerike. 
 

Sak nr.: 39/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 12.04.12 
 
Vedtak: 
Referatet tas til orientering. 
 
 

Sak nr.: 40/12   HØRINGSUTTALELSE – NTP 
 
Behandling: 
Innspill fra årskonferansen til utkastet til høringsuttalelse ble gjennomgått. I hovedsak gikk 
innspillene på en nordlig trasé for E 16, nord for Jessheim og Gardermoen samt behovet for 
utvidet innfartsparkering ved jernbanestasjonene. 
  
Vedtak: 
Utkast til høringsuttalelse justeres i samsvar med innspillene og sendes til ØRU-styrets 
medlemmer for en rask koordinering mandag 30. april før uttalelsen sendes Akershus 
fylkeskommune. 
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Sak nr.: 41/12 EVALUERING AV ÅRSKONFERANSEN 2012. 
 
Behandling: 
Konferansen ble vurdert som vellykket med gode og relevante foredrag. Noen flere pauser om 
mer tid til diskusjon ville vært ønskelig. 
 
Vedtak: 
Erfaringens fra årets konferanse tas hensyn til ved neste års konferanse. 
 

Sak nr.: 42/12 EVALUERING AV FELLES MØTE FOR 
KOMMUNESTYRENE 15. MARS 

 
Behandling: 
Møtet var beheftet med et ikke fungerende høyttaler anlegg og at møte lokalet ikke var 
optimalt. Før neste møte bør det tydeligere avklares hva som er møtets  hensikt og hva man 
ønsker å oppnå med møtet. Planlegging av neste møte bør også starte tidligere i forhold til 
møtets gjennomføring. Neste møte planlegges gjennomført høsten 2014.  
 
Vedtak: 
ØRU sekretariat bestiller i god tid egnet møtelokale til neste felles møte for kommunestyrene. 

 

Sak nr.: 43/12 ETABLERING AV NÆRINGSUTVIKLINGSFOND I 
ØRU 

  
Behandling: 
Ved behandling av sak om etablering av næringsutviklingsfond i ØRU på styremøte 18. 
november 2011, sak 98/11 ble følgende vedtatt: 
 

Forslag til felles saksframlegg og vedtekter, med endringer, oversendes kommunene for 

videre behandling. 

 
Forslag til saksframlegg og justerte vedtekter ble oversendt kommunene på e-post  
21. november 2011. Fire kommuner har behandlet saken: Hurdal, Nannestad, Nes og 
Ullensaker. Selv om Nannestad kommunestyre ikke støttet forslaget om et felles næringsfond 
for alle ØRU kommunene, var det konsensus om at de fem øvrige kommunene burde arbeide 
videre for å etablere et felles næringsfond basert på vedtaket i Ullensaker kommune. 
 
Vedtak: 
ØRU utarbeider et justert og konkretisert forslag til disponering av midlene i et felles 
næringsfond og organiseringen rundt bruk av fondets midler. 
  

Sak nr.: 44/12 EVENTUELT 
 

1. Behandlingen av utredningen om felles brannvesen på Øvre Romerike 
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Behandling: 
ØRU styret ble informert om at det av tidsmessige årsaker var meget ønskelig at 
utredningen om felles brannvesen på Øvre Romerike og arbeidsgruppens anbefalinger 
ble behandlet av kommunestyrene før sommeren 2012.  Det ble foreslått at RU på 
førstkommende møte kvalitetssikret et felles saksfremlegg til kommunestyrene om 
saken. Styret støttet forslaget til framdrift. 
 
Vedtak: 
Felles saksframlegg med utredningen om felles brannvesen på Øvre Romerike og 
arbeidsgruppens anbefalinger oversendes kommunestyrene for politisk behandling. 

 
2. Høringsuttalelse til Akershus fylkeskommunes planprogram regional plan for handel, 

service og senterstruktur. 
 

Behandling: 
Det ble stilt spørsmål om den enkelte kommune eller ØRU skulle gi høringsuttalelse 
til planprogrammet. Det var enighet om at et felles uttalelse fra ØRU-kommunene 
ville ha større tyngde enn uttalelser fra enkelt kommuner. 
 
Vedtak: 
Tekniske sjefers forum gis i oppdrag å utarbeidet et forslag til høringsuttalelse til neste 
styremøte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg til sak 43. 
 
Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker kommune sine vedtak om etablering av 
næringsutviklingsfond i ØRU. 
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Hurdal kommune:  
Kommunestyrets vedtak 14.12.2011 (enstemmig) 
Under forutsetning av at alle aksjeeiere i Øvre Romerike Næringsutvikling er enig, vil Hurdal 
kommunes andel inngå i et felles fond for næringsutvikling i ØRU. Hvis forutsetningen ikke 
oppfylles, avsettes midlene til næringsutvikling i egen kommune. 
 
Nannestad kommune: 
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.02.2012 
Behandling: 
Innstilling fra Forvaltnings- og økonomiutvalget enstemmig vedtatt. 
Vedtak (31 av 31 stemmer): 
Rådmannen bes fremme en egen sak vedrørende bruk av Nannestad kommunes andel med 
sikte på å styrke næringsutvikling i kommunen, gjerne med fokus på yngre etablerere. 
 
Nes kommune: 
Saksprotokoll Nes kommunestyre 
Sak 13/3, møte 07.02.12 
Etablering av et næringsutviklingsfond i Øvre Romerike Utvikling (ØRU) 
Kommunestyrets vedtak (22 stemmer): 
Under fortsetning av at alle aksjeeiere i Øvre Romerike Næringsutvikling er enig anbefaler 
rådmannen at Nes kommunes andel inngår i et felles fond for næringsutvikling i ØRU. 
Hvis forutsetningen ikke oppfylles, avsettes midlene på driftsfond i Nes kommune. 
 
Ullensaker kommune 
Saksprotokoll i Hovedutvalg for overordnet planlegging - 27.02.2012 
Behandling: 
Av 11 representanter var 11 tilstede medregnet møtende vararepresentanter. 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Hovedutvalg for overordnet planlegging, HOP, slutter seg til næringskomiteens forslag: 
Midlene bør kunne brukes på en måte som bidrar til en positiv næringsutvikling for 
Ullensaker og Øvre Romerike for øvrig. Bedre skolering og oppfølging av etablerere, 
småskala næringsetablering og profilering/markedsføring av Ullensaker og regionen kan for 
eksempel være aktuelle tiltak. Det bør legges vekt på å få med andre offentlige og private 
finansieringskilder. 
Endelig standpunkt til bruken av midlene avventes, slik at ØRU kan legge fram et justert og 
mer konkretisert forslag til hvordan midlene kan disponeres og organiseringen rundt dette. 
 


