Gardermoregionen

Nannestad, 14.12.2018
ØRU-styrets medlemmer:
Ordfører/rådmann i
 Eidsvoll
 Gjerdrum
 Hurdal
 Nannestad
 Nes
 Ullensaker
 Fylkesordfører / fylkesrådmann i Akershus

Innkalling til styremøte i Gardermoregionen
21. desember 2018
Tid:
Sted:

Kl. 09:00 – 12:00
Gjerdrum kulturhus
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Sak nr.: 70/18

Godkjenning av dagsorden

Behandling/ vedtak:
xx

Sak nr.: 71/18

Referat fra møte 28.09.18

Behandling/ vedtak:
xx

Sak nr.: 72/18

Status DGI - ved. direktør DGI

Informasjon om:
 Framdrift – strategi
 Verbalforslag i Ullensaker - Mulig uttreden fra DGI
Behandling/ vedtak:
xx

Sak nr.: 73/18
Akershuskommunenes arbeid knyttet til
digitaliseringsstrategi


Innledning ved rådmann Anita Orlund

Behandling/ vedtak:
xx

Sak nr.: 74/18

Etablering av representantskap for Gardermoregionen

Det vises vedtatt samarbeidsavtale i de 6 kommunene på Øvre Romerike og Akershus
fylkeskommune:
8.1
Representantskap
Representantskapet for Gardermoregionen interkommunal politisk råd utgjøres av ordførerne
i de deltakende kommuner med varaordfører som personlig vararepresentant. Hver kommune
har én stemme.
I tillegg består representantskapet av fylkesordfører med fylkesvaraordfører som
vararepresentant.
Hvert kommunestyre og fylkeskommunen utpeker i tillegg én representant.
Representantskapet vedtar årsbudsjett, handlingsplan, regnskap og årsmelding.
Siden representantskapsmøtet i den tentative møtekalenderen er satt til fredag 1. mars, må
kommunestyrene utpeke én representant i første møterekke i 2019.
Forslag til vedtak:
 Deltakerkommunene i Gardermoregionen interkommunalt politisk råd utpeker én
representant til representantskapet i rådet slik at denne kan innkalles til møte 1. mars.

Sak nr.: 75/18
Overlevering av verv og arbeidsoppgaver i
Gardermoregionen
I samsvar med samarbeidsavtalen går vervene som leder og nestleder går på omgang mellom
kommunene med ettårig funksjonstid.

Side 2 av 3

Vervene som leder og nestleder i rådmannsutvalget går på omgang med et års funksjonstid.
Vervet som leder knyttes til rådmannen i den kommune som til enhver tid har nestledervervet
i styret.
Sekretærfunksjonen tillegges den kommune styret bestemmer. Sekretæren har
tilsettingsforhold til denne kommunen.
AUs innstilling:
1.
2.
3.
4.
5.

Anders Østensen overtar som styreleder f.o.m 01.01.2019
Grete Irene Sjøli overtar som vara for styreleder fra samme tidspunkt
Jon Sverre Bråthen overtar som leder av RU fra samme tidspunkt
Frits Arne Eriksen overtar som vara for leder av RU fra samme tidspunkt
Anne Britt Fagerli overtar som sekretær fra samme tidspunkt

Sak nr.: 76/18

Eventuelt

1. AEV – Framtidig eierskap ved etablering av Viken (Brev fra SNR til AFK er vedlagt
innkallingen)
2. Gardermoregionens medlemskap i eksterne organisasjoner
Behandling/ vedtak:
1. ??
2. ??
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