Ordfører/rådmann i Nes
Eidsvoll
Hurdal
Nannestad
Gjerdrum
Ullensaker
REFERAT
FRA
STYREMØTE I ØRU DEN 16. JUNI 2006 PÅ KRINGLER, NANNESTAD
Til stede:
Nes:
Midtlien/Adriansen
Eidsvoll:
Sandahl/Lorentzen
Hurdal:
Larsen Glosli/Aas
Nannestad: Bang/Pedersen Hoseth
Gjerdrum: Kogstad
Ullensaker: Espelund/Bruknapp
ØRU-adm: Hoelsæter
SAKER TIL BEHANDLING:
SAK NR. 25/06 REFERAT FRA SISTE STYREMØTE - 28.4.06
Vedtak:
Referatet godkjennes.
SAK NR. 26/06 FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE.
Prosjektleder Kai Krog Halse orienterte om innholdet i planen.
Vedtak:
ØRU-styret anbefaler at felles IKT-plan for grunnskolen i ØRU-kommunene oversendes
kommunene til behandling med følgende forslag:
1. ……………kommune slutter seg til Felles IKT-plan for grunnskolen i ØRUkommunene 2006 – 2009 som grunnlagsdokument for innføring av felles digital
læringsplattform.
2. …………..kommune slutter seg til planens ambisjonsnivå om maskintetthet til elever
og lærere.
SAK NR. 27/06 NORCONSULTRAPPORT – VURDERING AV BEHOVET
FOR EVT TREDJE RULLEBANE VED OSL.
Vedtak:
ØRU-styret sender følgende uttalelse til Samferdselsdepartementet:
1. ØRU-styret tar rapportens konklusjoner til orientering.
2. ØRU-styret vil understreke viktigheten av at Samferdselsdepartementet så snart som
mulig tar standpunkt til om det er behov for å sikre arealer til en tredje rullebane, slik
at kommunene får forutsigbare rammebetingelser.
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3. ØRU er sentral deltaker i arbeidet med fylkesdelplan”Gardermoen 2040 – utfordringer
og muligheter”, og ønsker gjennom dette planarbeidet å bidra til at OSL sikres gode
rammevilkår.

SAK NR. 28/06 STRATEGIPROSESS OM ØRU
Vedtak:
1. ØRU-styret foretar en ny strategisk vurdering av kommunesamarbeidet i lys av
endrede forutsetninger i nåtid og framtid.
2. Strategiprosessen gjennomføres etter stort sett samme opplegg som i 2004,
og starter med en 2-dagers samling 14. og 15. september 06.
3. Det engasjeres en ekstern prosessleder for arbeidet.
SAK NR. 29/06 EVENTUELT.
o Det ble orientert om status i fyrtårnprosjektet – Arbeidsnærvær i kommunale
sykehjem. Det arbeides med å få den eksterne finansieringen av prosjektet på
plass. Ett-årig engasjementstilling som prosjektleder er lyst ut, og det
forberedes tilsetting.
o Jorunn Larsen Glosi orienterte om at det er i ferd med å bli ny virksomhet i
Hurdal Rehabiliteringssenter, og at det er ønskelig at kommunene kjøper
tjenester ved senteret.
Det er ønskelig med noe mer konkret informasjon om tjenestene ved senteret
direkte til kommunene.

Neste styremøte er berammet til fredag den 1. september 2006.
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