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Sak nr.: 43/16

GODKJENNING AV DAGSORDEN

Vedtak:
Dagsorden godkjennes.

Sak nr.: 44/16

REFERAT FRA STYREMØTE 03.06.16

Saksframstilling og behandling:
Ingen merknader har fremkommet til utsendt referat.
Vedtak:
Referat fra styremøte 03.06.16 godkjennes.

Sak nr.: 45/16

REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 26.08.16

Saksframstilling og behandling:
Referat fra rådmannsmøte 26.08.16 er sendt ut i egen ekspedisjon. Leder for RU informerer
kort om aktuelle saker fra møtet.
Vedtak:
Referat fra rådmannsmøte 26.08.16 tas til orientering.

Sak nr.: 46/16 INFORMASJON FRA AKERSHUS
FYLKESKOMMUNE
Saksframstilling og behandling:
Akershus fylkeskommune informerer om følgende saker:
 Regional ATP
Den vedtatte planen er fulgt opp med en samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og
Akershus fylkeskommune. Avtalen ble nylig signert og beskriver blant annet
organiseringen av det politiske og administrative samarbeidet i
oppfølging/gjennomføring av planen.
 Regional innovasjon og nyskaping
Det er fattet vedtak om oppretting av et politisk samarbeidsråd mellom Oslo og
Akershus knyttet til oppfølging av regional plan for innovasjon og nyskaping. Videre
har Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, IN, NFR og SIVA inngått
samarbeidsavtale om samordning av virkemidler.
 Etablerertjenesten
Politikerne behandlet nylig en sak om etablerertjenesten. Det legges nå opp til å
invitere delregionene i fylket til et samarbeid om å videreutvikle etablerertjenesten til
i større utstrekning å bli tilpasset utfordringsbildet i hver region. Det er ønskelig å
knytte det opp til bykommunene og med en preferert lokalisering i sentrum med
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såkalte felles kontorfasiliteter for grundere. Det trengs tid for å jobbe med dette og
fylkeskommunen ønsker derfor å forlenge gjeldende avtale med 1 år.
Vedtak:
Tas til orientering.

Sak nr.: 47/16

NÆRPOLITIREFORMEN

Saksframstilling og behandling:
Det vises til vedlagte lysark.
Politimester i Politidistrikt Øst Steven Hasseldal og prosjektleder Elisabeth Engen i
Nærpolitireformen i distriktet Øst informerte om nærpoliti reformen. Reformen vil berøre alle
kommunene på Øvre Romerike.
Det ble i den etterfølgende diskusjon gitt uttrykk for at ordførerne i kommunene på Øvre
Romerike ikke var fornøyd med prosessen så langt og at man ønsket en større representasjon i
styringsgruppen for regionen. Man var også skeptisk til den mulige reduksjon av
lensmannskontorer i regionen. Fra Politidistrikt Øst ble det anbefalt at man i større grad burde
stille krav til tjeneste og servicenivå fremfor lokasjoner.
Forslag til vedtak:
Kommunene på Øvre Romerike søker å være representert i styringsgruppen med en ordfører
pr lensmannsdistrikt.

Sak nr.: 48/16 STYRINGSGRUPPEN FOR REGIONAL PLAN FOR
HANDEL, SERVICE OG INFRASTRUKTUR – OPPNEVNING AV
REPRESENTANT FOR ØRU
Saksframstilling og behandling:
I forbindelse med utarbeidelse av regional plan for handel, service og senterstruktur må det
reoppnevnes noen representanter til politisk styringsgruppe. Planarbeidet, som ble startet i
2013, har strukket ut i tid pga behov for synkronisering med areal- og transportplanen som ble
vedtatt i desember i fjor.
AFK har straks klart et høringsforslag og det er behov for noen møter i styringsgruppa for å
sluttføre arbeidet. Siden det har vært kommune- og fylkestingsvalg i planperioden er det
skjedd endringer i representasjonen som gjør det nødvendig å utnevne nye politiske
representanter fra henholdsvis ØRU, Follo og fra Fylkesutvalget (FU).
Det tas sikte på 3 møter i styringsgruppa før høringsforslaget forventes fremlagt til politisk
behandling i AFK tidlig i 2017.
De nye representantene fra AFK etter vedtak 22.8. er;
Eirik Trygve Bøe (V), leder av styringsgruppa
Gunnar Melgaard (H)
Torunn Skottevik (Ap)
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Representanter fra Vestregionen er fra tidligere ordfører Lisbeth Hammer Krogh (H) fra
Bærum, og fra SNR ordfører Ole Jacob Flæten (Ap) fra Skedsmo.
Fra henholdsvis Follo og ØRU var det tidligere ordførere Thore Vestby og Anne Ragni K.
Amundsen som var valgt.
På denne bakgrunn Follorådet og ØRU utpeke en ny representant hver til styringsgruppa. Det
bør også oppnevnes en vararepresentant.
Vedtak:
Ordfører i Nannestad utpekes som representant for kommunene på Øvre Romerike i
styringsgruppen. Som vara utpekes ordfører i Ullensaker.

Sak nr.: 49/16

REGIONALREFORMEN

Saksframstilling:
Akershus fylkesting har vedtatt å gå i forhandlinger med de/den av nabofylkene Østfold,
Buskerud og Vestfold som også sier ja til forhandlinger, med sikte med sammenslåing til en
ny region. Fylkestingets vedtak er sendt på høring til blant annet kommunene i Akershus, med
høringsfrist 20. september 2016. Høringsbrevet ble sendt ut 28. juni 2016 og følger vedlagt.
Et eventuelt sammenslåingsvedtak skal fattes i desember 2016.
Det gjennomføres felles fylkestingssamling for Østfold, Akershus, Vestfold og Buskerud 8.9. september på Holmsbu. Dette er en del av den prosessen som nå er påbegynt med å se på
mulighetene for en storregion på Østlandet. Det ble i møtet redegjort for bakgrunn og formål.
Prosessen fremover er som følger: Høring i kommunene med frist 20. september,
Fylkeskommunene er oppfordret til å fatte vedtak om strukturendringer på regionalt nivå
innen 1. desember 2016, proposisjon om ny kommunestruktur og ny regionstruktur kommer
våren 2017
Sammenslåinger som blir vedtatt av Stortinget vil som hovedregel tre i kraft 01.01.2020.
Vedtak:
Tas til orientering.

Sak nr.: 50/16

BREV NR 7 FRA REVISJONEN

Saksframstilling og behandling:
Revisjonen har konkludert revisjonen av ØRUs regnskap for 2014 slik:
«Konklusjon med forbehold
Etter vår mening er årsregnskapet med unntak av de forhold som er omtalt i avsnittet
«Grunnlag for konklusjon med forbehold», avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Øvre Romerike Utvikling
pr 31. desember 2014, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen
i samsvar kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett,
årsregnskap og årsberetning interkommunale selskaper og god regnskapsskikk i Norge.»
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Revisjonen har imidlertid også i Revisjonsbrev 7/2014 kommet med merknader til regnskapet
og heftelser ved regnskapet. ØRU direktør redegjorde for historikken til ØRU når det gjeldt
organisasjon og regnskap. Det ble tatt til orientering, men det ble påpekt at de påpekte
mangler representerte en langvarig utfordring.
Vedtak:
Styret i ØRU finner det svært beklagelig at det er avgitt negativ revisjonsberetning. Sett i lys
av at de påpekte mangler gjenspeiler en langvarig utfordring i ØRU, ber vi kontrollutvalgene
følge opp saken.
Kontrollutvalgsleder i Nannestad bes innkalle de øvrig kontrollutvalgslederne for i fellesskap
utarbeide en plan og finansiering av granskningen.

Sak nr.: 51/16

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2015

Saksframstilling:
Ikke behandlet.

Sak nr.: 52/16

ÅRSREGNSKAP 2015 ØVRE ROMERIKE UTVIKLING

Saksframstilling:
Ikke behandlet.

Sak nr.: 53/16

EVENTUELT
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Vedlegg 1
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