Sør-Gardermoen 22. april 2016
ØRU-styrets medlemmer:
Ordfører/rådmann i Eidsvoll
Gjerdrum
Hurdal
Nannestad
Nes
Ullensaker
Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus

Referat fra styremøte i ØRU 22. april 2016
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Deltakere:
Eidsvoll kommune
Gjerdrum kommune
Hurdal kommune
Nannestad kommune
Nes kommune
Ullensaker kommune
Akershus fylkeskommune
Øvre Romerike Utvikling

Vika
Haugland
Bålsrud
Thue
Sjøli
Staahle
Salvesen

Haugestad
Eriksen
Nærem
Glomsaker
Pedersen
Gangsø
Michelsen
Adriansen
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Sak nr.: 24/16

GODKJENNING AV DAGSORDEN

Vedtak:
Dagsorden godkjennes.

Sak nr.: 25/16

REFERAT FRA STYREMØTE 11.03.16

Saksframstilling og behandling:
Ingen merknader har fremkommet til utsendt korrigert referat.
Vedtak:
Korrigert referat fra styremøte 11.03.16 godkjennes.

Sak nr.: 26/16

REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 08.04.16

Saksframstilling og behandling:
Referat fra rådmannsmøte 08.04.16 er sendt ut i egen ekspedisjon. Leder for RU informerte
kort om aktuelle saker fra møtet.
Vedtak:
Referat fra rådmannsmøte 08.04.16 tas til orientering.

Sak nr.: 27/16 INFORMASJON FRA AKERSHUS
FYLKESKOMMUNE
Saksframstilling behandling:
Akershus fylkeskommune informerte om følgende:
 Drøftingene med Østfold og Buskerud fortsetter. Det legges opp til en intensjonsavtale
til sommeren og en eventuell avtale sent på høsten. Hvis det blir en sammenslåing vil
den nye regionen bestå av mange kommuner.
 Fylkeskommunen har sluttet en avtale med Follo-kommunen og NMBU om
næringsutvikling i regionen.
Vedtak:
Tas til orientering.

Sak nr.: 28/16

NTNU

Saksframstilling:
Direktør ved NTNU Gjøvik. Inge Øysten Moen, vil orienterte om NTNU Accel. NTNU
Accel er NTNU, Siva og SINTEFs nye motor for nyskaping og kommersialisering. NTNU
Accel har en inkubator i sentrum av Trondheim og kan tenke seg å etablere en slik inkubator
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på Gardermoen, dersom det framkommer interesse for dette og dersom finansiering kan
framskaffes. Det vises til vedlagte lysark.

Vedtak:
RU bes om å drøfte NTNUs forslag på førstkommende RU-møte.

Sak nr.: 29/16 SAMHANDLINGSKOORDINATOR FOR ØVRE
ROMERIKE
Saksframstilling og behandling:
Saken ble behandlet på RU-møte 8. april 2016 og følgende ble vedtatt:
«Saken fremmes for ØRU-styret med anbefaling at den oversendes til de deltakende
kommuner for politisk behandling.»
Eidsvoll har tidligere meddelt at de ikke vil delta i en felles ordning. Eidsvoll kommune har,
en egen ressurs som de ønsker å benytte, men ønsker å etablere et samarbeid med den som
eventuelt ansettes av de andre kommunene.
Vedtak:
Saken oversendes til de deltakende kommuner for politisk behandling.

Sak nr.: 30/16

OSLOREGIONEN – ØRUs DELTAKELSE

Saksframstilling og behandling:
ØRUs deltakelse i Samarbeidsalliansen Osloregionen har i hovedsak vært at sittende
styreleder har vært med i styret i Osloregionen og at ØRU direktør har vært med i den
administrative koordineringsgruppen. Ordningen med at det er den sittende ØRU styreleder
som er med i styret for Osloregionen gjør at ØRU skifter representant hvert år. Positivt med
ordningen er at flere ordfører blir kjent med, og får vært med, i arbeidet i Osloregionen. På
den annen side medfører ordningen at kontinuitet og erfaringsoppbyggingen blir begrenset.
Det derfor et spørsmål om nåværende ordning skal opprettholdes eller om ØRUs representant
i styret for Osloregionen skal velges for to år eller for hele valgperioden.
Vedtak:
Saken tas opp på nytt på neste styremøte.

Sak nr.: 31/16

ØRUs ÅRSKONFERANSE

Saksframstilling og behandling:
ØRU direktør informerer om program og gjennomføring av årskonferansen. En av
foredragsholderne kan ikke holde foredrag på fredag, som avtalt, men kan holde foredraget på
torsdag ettermiddag.
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Vedtak:
Programmet endres. Foredraget flyttes fra fredag til torsdag.

Sak nr.: 32/16

ØRUs VEDTEKTER

Saksframstilling og behandling:
ØRU-styret vedtok i møte 27 november følgende (sak 65/15):
1. Nåværende administrative organisering avvikles. De administrative ressurser
legges til RU. RU legges inn under ØRU styret. RU får i oppdrag å etablere en mer
tilpasset, rimeligere administrative løsning enn dagens.
2. Vedtektene justeres i tråd med dette.
3. Innholdet i ØRU kommer som en ny sak til respektive kommuner.
Dagens sekretariatsløsning er beskrevet i vedtektenes pkt. 3.3:
3.3 Daglig leder
Styret tilsetter daglig leder som rapporterer til styreleder. Daglig leder forestår det
administrative arbeidet, herunder saksforberedelse til styret og oppfølging av styrets
vedtak.
Sekretariatets kontorsted skal være i Ullensaker (Gardermoen – Jessheim området).
Denne saken omhandler pkt. 2, justering av vedtektene. En endring av vedtektene er en
forutsetning for å få løst oppdraget gitt til rådmennene i pkt 1.Endringer i disse vedtekter skal
godkjennes av kommunestyrene i de deltakende kommuner.
RU behandlet saken på sitt møte 8. april 2016 og følgende ble vedtatt:
Saken oversendes ØRU-styret med følgende forslag til vedtak:
ØRU-styret støtter rådmennenes forslag til endringen av pkt. 3.3 i vedtektene. Saken
bes oversendt til kommunen for endelig behandling med følgende forslag til vedtak:
3.3 Sekretæroppgaver
Rådmennene er ansvarlig for sekretærfunksjonen til styret. Ansvaret legges til den
rådmannen som til enhver tid er leder for rådmannsutvalget. Ledervervet sirkulerer
blant alle rådmennene og innehas for ett år av gangen.
Vedtak:
ØRU-styret støtter rådmennenes forslag til endringen av pkt. 3.3 i vedtektene. Saken bes
oversendt til kommunen for endelig behandling med følgende forslag til vedtak:
3.3 Sekretæroppgaver
Rådmennene er ansvarlig for sekretærfunksjonen til styret. Ansvaret legges til den rådmannen
som til enhver tid er leder for rådmannsutvalget. Ledervervet sirkulerer blant alle rådmennene
og innehas for ett år av gangen.
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Sak nr.: 33/16

HØRINGSUTTALELSE NTP

Saksframstilling og behandling:
Ullensaker kommune ønsker at ØRU avgir en egen høringsuttalelse til NTP 2018 – 2029.
Et forslag til høringsuttalelse ble drøftet. Ikke alle kommunene kunne slutte seg til utkastet.
Vedtak:
Kommunene sender i forslag til endringer i høringsuttalelsen til ØRU sekretariat innen fredag
29. april. Nytt forslag til høringsuttalelse utarbeides og saksbehandles elektronisk .

Sak nr.: 34/16

EVENTUELT

Intet å referatføre.
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Vedlegg sak 28/16
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