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Sør-Gardermoen 4. mars  2013 
ØRU-styrets medlemmer:  
Ordfører/rådmann i Eidsvoll 
Gjerdrum 
Hurdal 
Nannestad 
Nes 
Ullensaker 
Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus 

 
Referat fra  styremøte i ØRU 
1. mars 2013 
Tid: Kl 0900 - 1200 
Sted: Tunet 
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Deltakere:   

Eidsvoll kommune Madsen               /Hovde 

Gjerdrum kommune Østensen  /Eriksen 

Hurdal kommune Bålsrud  /Nærem 

Nannestad kommune Amundsen /Kokkim 

Nes kommune Blekkerud /Pedersen 

Ullensaker kommune Espelund /Bruknapp 

Akershus fylkeskommune Salvesen /Michelsen 

Øvre Romerike Utvikling  Adriansen 
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Sak nr.: 15/13 GODKJENNING AV SAKSLISTE 

 

Vedtak: 

Dagsorden godkjennes. 

Følgende saker behandles under sak 22/13 Eventuelt: 

 Program felles ordførermøte med SNR 14. – 15. mars 2013. 

 Handlingsplan for Samferdselsstrategi for Øvre Romerike. 

 Utarbeidelse av en felles innkjøpsstrategi for ØRU kommunene. 

 

Sak nr.: 16/13 REFERAT FRA STYREMØTE  – 25.01.13 

 

Behandling: 

Ingen merknader til referatet hadde innkommet før møtet. På møtet ble det anmodet om at det 

i referatet ble tilføyet en merknad om at ordførerne etter styremøte hadde et møte med 

fylkestingsrepresentanter fra Øvre Romerike. 

 

Vedtak: 

Referat fra 25.01.13  godkjennes med foreslått merknad. 

 

 

Sak nr.: 17/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTET 08.02.13 

 

Behandling: 

Referat fra rådmannsmøte 08.02.13 er sendt ut i egen ekspedisjon.  

 

Vedtak: 

Referatet tas til orientering. 

 

Sak nr.: 18/13 INFORMASJON FRA AKERSHUS 
FYLKESKOMMUNE 

 

Behandling: 

Akershus fylkeskommune informerte om følgende: 
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Om status regional planlegging: 

 

 
 

 
 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

 

 

Sak nr.: 19/13 INFORMASJON OM AKTUELLE SAKER 

 

Behandling: 

ØRU-direktør gav styret en kort oppdatering om følgende saker: 

 

 Felles omdømmeprosjekt Romerike. 

Det ble vist til vedtak på felles ordførermøte med ordførerne i SNR. En 

anbudskonkurranse med forhandlinger er gjennomført. Geelmuyden.Kiese er valgt 

som tjenesteleverandør.  

 

 

 Bypakke Romerike. 
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Det ble vist til vedtak på felles ordførermøte med ordførerne i SNR. En 

anbudskonkurranse med forhandlinger er gjennomført. Konsulentfirmaet Strategi og 

analyse er valgt som tjenesteleverandør. 

 

 Fagskoleutdanning på Romerike. 

Det ble vist til vedtak i sak 74/12. Som oppfølging av dette er det gjennomført et møte 

med fagskolen Innlandet og det legges opp til et større møte med representanter for 

næringslivet den 17. april for å avklare behov og interesse for en fagskole utdanning i 

logistikk på Romerike. Så langt har ideen om en slik fagskoleutdanning fått positiv 

respons. 

 

På møtet støttet Akershus fylkeskommune ØRUs initiativ. 

 

 Etablerertjenesten. 

En felles anbudskonkurranse sammen med SNR er gjennomført. Valgt 

tjenesteleverandør for de kommende tre år er Innovasjon Gardermoen (IG) sammen 

med Acecon A.S. IG har i prøveperioden ivaretatt Etablerertjenesten på Øvre 

Romerike og Acecon A.S har ivaretatt tjenesten på Nedre Romerike. 

 

 De faglige nettverk. 

Rådmannsutvalget drøftet bruken av de faglige nettverk på siste RU-møte. Det vil bli 

utarbeidet et forslag til revidert reglement som vil bli sendt på høring til nettverkene i 

løpet av kort tid.  

  

 ARC. 

ØRU direktør orientert kort om styre og årsmøte i ARC.  

Ordfører i Ullensaker informerte fra konferansen «Territorial Attractiveness» om 

internasjonale flyplassers betydning for utviklingen av området omkring flyplassen og 

utfordringene som følge av med internasjonale konkurranse i flytrafikken. Han viste til 

utviklingen i Atlanta i USA og til området omkring Charles-de-Gaulle flyplassen i 

Frankrike hvor det ble hevdet at flyplassen hadde generert mer enn 250 000 

arbeisplasser. 

 

 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

Sak nr.: 20/13 LOKALISERING AV AØR 

 

Behandling: 

I den politiske behandling av lokaliseringen av AØR har 5 kommunestyrer vedtatt at den skal 

lokaliseres i Eidsvoll, mens et kommunestyre har vedtatt at AØR skal lokaliseres i Ullensaker. 

RU har behandlet saken på sitt møte 8. februar 2013 og vedtok følgende tilrådning: 
RU vil tilrå at ØRU-styret opprettholder sitt opprinnelige vedtak at AØR lokaliseres i Eidsvoll 
kommune. 

 

Vedtak: 

Kommunestyrenes vedtak tas til etterretning. AØR lokaliseres i Eidsvoll kommune. 
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Merknad fra ordfører i Ullensaker: 

Ullensaker kommune synes det er uheldig at hensynet til ansattes primære ønske ikke blir 

ivaretatt angående lokalisering av AØR. 

 

Sak nr.: 21/13 ØRUs ÅRSKONFERANSE 

 

Behandling: 

Programskisse 5 ble gjennomgått på møtet. Til programskissen ble det bemerket at det også 

etter foredraget om Urban Design burde avsettes tid til gruppediskusjoner. Status 

orienteringer om Øvre Romerike Brann og Redning, revisjon og Lokalmedisinsk senter burde 

flyttes til konferansens første dag. 

AFK foreslo at tid avsatt til programposten om Plansamarbeid burde utvides og at 

Fylkesordføreren kunne gi en kort innledning til programposten samt at det burde avsettes  

noe tid til dialog. 

   

Vedtak: 

Programmet for konferansen justeres i samsvar med føringer fremkommet på møtet. 

 

Sak nr.: 22/13 EVENTUELT  

 

 Program felles ordførermøte med SNR 14. – 15. mars 2013. 

Programmet for møtet ble presentert. 

 

 Handlingsplan for Samferdselsstrategi for Øvre Romerike. 

Ved politisk behandling av «Handlingsplan for Samferdselsstrategi for Øvre 

Romerike» hadde Nes kommunestyre vedtatt noen endringer til denne. Ordfører i Nes 

kommune reiste spørsmålet hvordan ØRU-styret skulle forholde seg til slike endringer 

siden det ville medføre at det ikke lenger var identiske vedtak i kommunestyrene og 

derved egentlig ikke noen felles handlingsplan. Under drøfting av problemstillingen 

var det konsensus at fikk man ta stilling til når handlingsplanen var behandlet i alle 

kommunestyrene. 

 

Vedtak: 

Etter politisk behandling i kommunene av felles saksframlegg skal saken fremmes  

ØRU-styret for avsluttende behandling. 

 

 Utarbeidelse av en felles innkjøpsstrategi for ØRU kommunene. 

Basert på opplegget med revideringen og utarbeidelse av andre strategidokumenter 

reiste ØRU-direktør spørsmålet om man skulle bruke samme organisering ved 

utarbeidelse av en felles innkjøpsstrategi Det ble avklart at det skulle nedsettes en 

administrativ arbeidsgruppe og en referansegruppe med folkevalgte fra hver 

kommune. 

 

 

 

 


