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Sør-Gardermoen 7.juni 2016 
ØRU-styrets medlemmer:  
Ordfører/rådmann i Eidsvoll 
Gjerdrum 
Hurdal 
Nannestad 
Nes 
Ullensaker 
Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus 

 
Referat fra  styremøte i ØRU 
3. juni 2016 
Tid: Kl 0900 - 1200 
Sted: Tunet 
  
Dagsorden: 
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Deltakere:   

Eidsvoll kommune Vika              

Gjerdrum kommune Østensen Eriksen 

Hurdal kommune Bålsrud Nærem 

Nannestad kommune Thue Glomsaker 

Nes kommune Sjøli Pedersen 

Ullensaker kommune Staahle Gangsø 

Akershus fylkeskommune Salvesen  Kierulf 

Øvre Romerike Utvikling  Adriansen 
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Sak nr.: 35/16 GODKJENNING AV DAGSORDEN 

 

Vedtak: 

Dagsorden godkjennes. 

 

Sak nr.: 36/16 REFERAT FRA STYREMØTE 22.04.16 

 

Saksframstilling og behandling: 

Ingen merknader har fremkommet til utsendt referat. 

 

Vedtak: 

Korrigert referat fra styremøte 22.04.16 godkjennes. 

 

 

Sak nr.: 37/16 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 20.05.16 

 

Saksframstilling og behandling: 

Referat fra rådmannsmøte 20.05.16 er sendt ut i egen ekspedisjon. Leder for RU informerte 

kort om aktuelle saker fra møtet. 

 

Vedtak: 

Referat fra rådmannsmøte 20.05.16 tas til orientering. 

 

 

Sak nr.: 38/16 INFORMASJON FRA AKERSHUS 
FYLKESKOMMUNE 

 

Saksframstilling og behandling: 

Akershus fylkeskommune informerer om følgende saker: 

 

 Regionreformen 

Akershus fylkeskommune fører samtaler med Østfold og Buskerud fylkeskommuner. 

For øvrig viser analyser at kommunene på Romerike har mye til felles med 

kommunene i Østfold og i Buskerud. 

 

 Kommunereformen 

Basert på prosesser så langt kan det være mulig at Rømskog samt Røyken og Hurum 

kommuner kan bli en del av Akershus.  

 

 Parkering ved Jessheim videregående skole 

Det vil bli fremmet en egen sak for Fylkestinget om parkering ved Jessheim 

Videregående skole. 
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Vedtak: 

Tas til orientering. 

 

  

Sak nr.: 39/16 REGIONAL PLANSTRATEGI 

 

Saksframstilling og behandling: 

I henhold til plan og bygningslovens bestemmelser skal det utarbeides en regional planstrategi 

første året i valgperioden. Akershus fylkeskommune gav en orientering om status på arbeidet 

og hvilke tilnærminger og føringer som det arbeides etter.  

 

Den regionale planstrategien for Akershus fastsetter hvilke regionale planer som skal 

utarbeides eller revideres i perioden 2017-2020. Prioriteringene i planstrategien er basert på 

regionale utviklingstrekk og utfordringer i Akershussamfunnet, pågående planarbeid, og 

innspill fra statlige, fylkeskommunale og kommunale organer. 

Det ble i foregående planperiode vedtatt 4 regionale planer: 

 Regionale planen for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus, 

 Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus, 

 Regional plan for vannforvaltning, 

 Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus. 

 

Det vil bli vedtatt ytterligere fire til i løpet av 2016 og vinteren2017: 

 Regional plan for klima og energi, 

 Regional plan for masseforvaltning, 

 Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. 

 Regional plan for handel, service og senterstruktur 

 

For å nå målene i de regionale planene er det av stor betydning at fylket har fokus på å følge 

opp handlingsprogrammet i de regionale planene. Oppfølgingen skjer i samarbeid med aktører 

i ulike regionale partnerskap. Regional planstrategi for inneværende periode vil derfor 

prioritere oppfølging av vedtatte planer og ferdigstilling av  pågående planprosesser. 

Det igangsettes ikke arbeid med noen nye regionale planer  utover det planbehovet som ble 

Identifisert i regional planstrategi 2013-2016. 

Folkehelse og integrering er overgripende temaer som skal følges opp i alle regionale planer. 

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus skal legge føringer for andre 

regionale planer. 

Fylkesrådmannens forslag til Høringsutkast – regional planstrategi 2017 – 2020 skal 

behandles av fylkesutvalget 6. juni 2016.  

 

Forslag til regional planstrategi for Akershus 2017-2020 vil bli lagt ut til offentlig ettersyn 

med hjemmel i plan – og bygningsloven §§ 7-2 og 8-3 med høringsfrist 1. september 2016. 

 

 

Vedtak: 

Tas til orientering. 
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Sak nr.: 40/16 NTNU 

 

Saksframstilling og behandling: 

Direktør ved NTNU Gjøvik. Inge Øystein Moen, orienterte om NTNU Accel på ØRU 

styremøte 22. juni. Han informerte om at NTNU Accel kan tenke seg å etablere en inkubator 

på Gardermoen, dersom det framkommer interesse for dette og dersom finansiering kan 

framskaffes. ØRU styret vedtok å be RU om å drøfte NTNUs forslag på førstkommende RU-

møte.  

Det var konsensus i RU at ideene som var presentert var interessante, men ikke tydelig nok 

når det gjaldt eventuelle forventninger til ØRU kommunene. Før forslaget kan 

realitetsbehandles bør det konkretiseres bedre. Det ble i RU vedtatt at ØRU-direktør fortsetter 

dialogen med NTNU med sikte på å få avklart nærmer hvordan en inkubator eventuell annet 

element fra NTNU på Øvre Romerike skal finansieres og driftes. 

 

Vedtak: 

RU vurderer saken og fremmer saksfremlegg til styret. 

  

Sak nr.: 41/16 ØRUs ÅRSKONFERANSE - SAMMENDRAG 

 

Saksframstilling og behandling: 

For å sikre at kommunestyrene også er informert om konferansens innhold og resultater av 

drøftingene på konferansen har ØRU-styret bestemt at det etter konferansen skal utarbeides et 

sammendrag fra konferansen. 

Under drøfting av saken ble det foreslått at styret burde vurdere opplegget for neste års 

konferanse i god tid før konferansen og det var konsensus om å drøfte dette på styremøte etter 

sommeren. 

 

Vedtak: 

Saksframlegget godkjennes og oversendes kommunene for politisk behandling. 

 

 

Sak nr.: 42/16 EVENTUELT  

 

Intet å referatføre. 

 

 

 

 

 

 

 


