Ordfører/rådmann i Nes
Eidsvoll
Hurdal
Nannestad
Gjerdrum
Ullensaker
Fylkesordfører/f.rådmann i Akershus
REFERAT
FRA
STYREMØTE I ØRU DEN 28. SEPTEMBER 2007 PÅ HURDALSENTERET.
Til stede:
Nes:
Blekkerud/Adriansen
Eidsvoll:
Sandahl/Lorentzen
Hurdal:
Larsen Glosli
Nannestad: (meldt forfall)
Gjerdrum: Kogstad/Christensen
Ullensaker: Espelund/Bruknapp
Akershus f. komm: Horn Øien/Hansen
ØRU-adm: Hoelsæter
Sak nr. 48/07 REFERAT FRA SISTE STYREMØTE – 31.8.07
Vedtak:
Referatet godkjennes.
Sak nr. 49/07 ORIENTERING OM HURDAL KOMMUNEPLAN
Etatsjef for plan og drift Odd Sverre Buraas orienterte.
Vedtak:
Presentasjonen tas til orientering. (se vedlegg til referatet)
Sak nr. 50/07 OPPFØLGING AV BREDBÅNDSAKEN
Det vises til saksframstilling.
Styret ga uttrykk for skuffelse over avslaget fra Høykom om statlige tilskuddsmidler. Det bør
arbeides videre med påvirkning av statlige myndigheter i forbindelse med evt senere
tildelinger, og mulighetene for utbygging av bredbånd til privatmarkedet bør drøftes gjennom
DGI.
Vedtak:
Det bes om at rådmannsgruppa følger opp saken videre og herunder lager forslag til en
uttalelse fra ØRU.
Sak nr. 51/07 STENSBY SYKEHUS – FRAMTIDIG DRIFT ?
Første mulighet for å ta saken opp med Ahus er et tillyst møte med kommunene den 15.10
Vedtak:
Det sendes et brev til Ahus med anmodning om at framtidig sykehusdrift eller alternativ
virksomhet ved Stensby sykehus og pasienttransporten blir satt på dagsorden på møtet.
Sak nr. 52/07 SEMINAR OM KOMMUNENE OG DGI
Det ble opplyst at det vil komme en invitasjon fra DGI om et lunsj til lunsjmøte –
sannsynligvis i slutten av nov.
Vedtak:
Tas til etterretning.
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Sak nr. 53/07 EVALUERING AV VALGPERIODEN – INFORMASJON TIL NYE
KOMMUNESTYRER
Det vises til saksframlegget.
Vedtak:
1. Informasjon/orientering om ØRU knyttes til folkevalgtopplæringa i kommunene
2. Aktuelle ØRU-dokumenter trykkes og distribueres til kommunestyremedlemmene
3. ØRU-adm. lager en PPT-presentasjon om ØRU-samarbeidet.
Sak nr. 54/07 OPPLEGG FOR VALG AV STYRELEDER M.V. I ØRU
Saken ble drøftet
Vedtak:
Det lages saksframlegg til neste styremøte – som grunnlag for valg og konstituering av nytt
ØRU-styre.

Møtet hevet.

Neste styremøte er berammet til fredag 2.november 2007
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Kommuneplan for Hurdal
• Gjeldende plan vedtatt i november 2000 med
planperspektiv til 2015
• Store arealer avsatt til boligformål – tilsvarende over
700 boliger
• Mål om ca. 1% befolkningsvekst pr. år er ikke nådd
• Befolkningsstatistikken viser at Hurdal skiller seg klart ut
fra utviklingen ellers i regionen så langt:
– Reell nedgang i befolkningen
– Liten effekt av arbeids- og boligmarkedet knyttet til Gardermoen.
– Med dagens trend blir befolkningen i snitt eldre. Andel av befolkningen i
alderen 45 – 80 år vil med dette øke. Antall eldre over 80 år har økt mye
fram til nå, men kurven begynner å flate ut.
– For at andelen barn/unge og yngre voksne skal øke er det en
forutsetning at innflyttingen øker betydelig.

Kommuneplan for Hurdal forts.
• Rullering av kommuneplanen utsatt for å
prioritere planarbeid for boligområder i gjeldende
plan
• NB! Det er nå i ferd med å skje noe:
– Flere reguleringsplaner for boligformål er vedtatt og
områdene er under detaljplanlegging
– Byggestart for tre områder – tilsvarende ca. 110
boenheter – innen 1-2 år
– Planer for gang-/sykkelveger er vedtatt og samarbeid
om finansiering/bygging er etablert
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Kommuneplan for Hurdal forts.
• Stor aktivitet for utvikling av teknisk
infrastruktur i Hurdal:
– Kommunalt vannverk – renseanlegg
oppgradert, flere private vannverk er overtatt
og tilknyttes kommunens vannverk,
ledningsnett til nye områder
– Kommunalt avløp – renseanlegg
moderniseres, ledningsnett til nye områder
– Plan for gang-/sykkelveger

Kommuneplan for Hurdal forts
• Rullering av kommuneplanen i 2008/09 –
viktige temaer:
• Områder for hytter/fritidsboliger
• Næringsområder/næringsutvikling
• Oppvekstmiljø (bl.a. utbygging av skoler
og barnehager) – forprosjekt under arbeid
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