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Deltakere
Eidsvoll kommune
Gjerdrum kommune
Hurdal kommune
Nannestad kommune
Nes kommune
Ullensaker kommune
Akershus fylkeskommune

Ordfører/varaordfører
Forfall
Østensen
Bålsrud
Thue
Sjøli
Staahle
Forfall

Rådmann
Forfall
Eriksen
Rudrud Herdlevær
Glomsaker
Pedersen
Hallingstad
Forfall

I tillegg møtte:
Hege Jansen Finne, sekretær
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Sak nr.: 50/17

Godkjenning av dagsorden

Vedtak:
Dagsorden godkjennes.

Sak nr.: 51/17

Referat fra møte 15.9.17

Saksframstilling og behandling:
Ingen merknader har fremkommet til utsendt referat.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak nr.: 52/17

ØRU-regnskap 2015/2016 - orientering

Saksfremstilling:
Det er avdekket avvik i regnskapet 2015 på 650’ som skyldes en avsetning til AFK i
forbindelse med etablerertjenesten. Dette vil bli justert i 2016 regnskapet. (Se vedlagt
notat)
Vedtak:
Saken tatt til orientering. Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 53/17

Gardermoregionen – mål og intensjon

Saksframstilling:
Tilbakeblikk på drøftinger og tanker så langt omkring Gardermoregionen.
Gjennomgang av aktuelle tema for diskusjon og fremtidig avklaring.
Forslag til plan for videre arbeid. Se vedlagt presentasjon.
Vedtak:
Det iverksettes et strategiseminar for her å avgjøre hva regionsrådet Gardermoregionen
skal være i fremtiden. AU får mandat til å planlegge seminaret. Det bør samarbeides om
to saker på makronivå. I første omgang prioriteres følgende:
- Et samarbeid om å få flyttet statlige arbeidsplasser til Gardermoregionen.
- Et miljøprosjekt, f.eks førerløse busser rundt Gardermoen som kollektivknutepunkt,
(ses i sammenheng med kollektivutbyggingen i hele regionen).

Sak nr.: 54/17

Utvikling av kommunale veteranplaner

Saksframstilling:
Forsvaret har sendt kommunene et brev med en anmodning om utvikling av en kommunal
veteranplan som vil bidra til å synliggjøre kommunens ansvar for veteranene. Det
refereres til at flere kommuner har gode erfaringer med å organisere dette i en
interkommunal ramme. Kommunene utfordres også til å utpeke en veterankontakt. Det vil
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være et viktig kontaktpunkt for veteraner, deres familie, samt andre aktører innenfor
veteranområdet. (Se vedlagt brev fra forsvarets veterantjeneste FTV)
Vedtak:
Ordførerne stiller seg bak at Gardermoregionen utarbeider en felles veteranplan.
Ullensaker kommune vil komme med innspill til videre prosess.

Sak nr.: 55/17

Akershus fylkeskommunes rolle i ØRU fremover

Saksframstilling:
Det er viktig med et tett samarbeid mellom medlemskommunene i Gardermoregionen og
AFK og at AFK derfor er et aktivt medlem i dette samarbeidet. Rolleavklaring.
Vedtak:
Saken tas opp igjen i neste styremøte når representant fra AFK er til stede. Ordfører i
Ullensaker ble gitt mandat til å sende et brev til AFK på vegne av alle 6 ordførerne, med
en anmodning om å få Fylkesadministrasjonen til å etablere seg på Øvre Romerike.

Sak nr.: 56/17
Beefing-slåsskamper i ungdomsmiljøet på
Øvre Romerike
Saksframstilling:
Det har den siste tiden foregått organiserte slåsskamper i noen ungdomsmiljøer på Øvre
Romerike, der ungdommer helt ned i 13-års-alderen har vært involvert. Det organiseres
kamper på avtalte steder med både deltagere og tilskuere til stede. Det bør diskuteres tiltak
for å komme dette til livs.
Vedtak:
Saken ble tatt til orientering. Saken vil fremmes som et fokusområde på møte om
nærpolitireformen 25.10.17

Sak nr.: 57/17

Eventuelt

Det ble fremmet 4 saker under eventuelt.
1) Ordfører i Gjerdrum fremmet forslag om at Gardermoregionen (ØRU), bør ha en form
for politirådsfrekvens der felles utfordringer tas opp til diskusjon, der også politiet kan
inviteres inn.
Vedtak: Forslaget fikk enstemmig støtte. Dette tas med inn i møtet om
nærpolitireformen 24.10.
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2) Ordfører i Hurdal fremmet mulighet for de andre kommunene til å slutte seg til et brev
vedrørende ulvesaken stilet fra ordførere i Hurdal, Gran, Vestre Toten og Østre Toten
kommuner til Klima-og miljødepartementet, og Mat- og landbruksdepartementet.
Vedtak: Ingen av de møtende kommunene valgte å slutte seg til brevet i møtet.
3) Ordfører i Nes luftet interessen for støtte fra de andre Gardermokommunene i
forbindelse med grensejustering mellom Sørum og Nes kommune. Det vil bli laget et
faktagrunnlag hos både Nes og Sørum som vil bli lagt frem i et fremtidig styremøte.
Vedtak: Saken kommer opp igjen så snart et faktagrunnlag foreligger.
4) Ordfører i Ullensaker, meddelte at det har skjedd endringer i skoletransportilbudet hos
Ruter uten at det er informert om endringene i forkant. Ordførerne ble anmodet om å
sjekke ut om dette også kan være tilfelle i de andre kommunene.
Vedtak: Tom Staahle inviterer inn fylkeskommunen og Ruter til å stille i neste ØRUstyremøte.
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