Ordfører/rådmann i Nes
Eidsvoll
Hurdal
Nannestad
Gjerdrum
Ullensaker
Fylkesordfører/f.rådmann i Akershus
REFERAT
FRA
STYREMØTE I ØRU DEN 1. FEBRUAR 2008 I ULLENSAKER RÅDHUS.
Til stede:
Nes:
Blekkerud/Adriansen
Eidsvoll:
Teslo/Lorentzen
Hurdal:
Bålsrud/Buraas
Nannestad: (forfall)
Gjerdrum: Bakke von Clemm/Christensen
Ullensaker: Espelund/Bruknapp
Akershus f. komm: Ivar Ueland/Hansen
ØRU-adm: Hoelsæter
Til sak 2/08 møtte medlemmer av styringsgruppa og delprosjektledere fra sykehjemmene.
Sak nr. 01/08 REFERAT FRA SISTE STYREMØTE – 14.12.07
Vedtak:
Referatet godkjennes.
Sak nr. 02/08 FYRTÅRNPROSJEKTET. ARBEIDSNÆRVÆR I SYKEHJEM.
PRESENTASJON AV EVALUERINGSRAPPORT.
Prosjektleder Mette Jørgensen presenterte prosjektet og evalueringsrapporten.
Det vises for øvrig til saksframlegg til møtet.
Presentasjonen vedlegges referatet – men sendes som eget vedlegg.
Vedtak:
1. ØRU-styret tar presentasjonen av evalueringsrapporten til orientering.
2. Saken oversendes rådmannsgruppa for videre oppfølging.
Sak nr. 03/08 FYLKESDELPLAN FOR SAMFERDSEL OG AREALBRUK I
AKERSHUS. PRESENTASJON AV PLANPROGRAM.
Prosjektleder Einar Midtsund presenterte forslaget til planprogrammet, som nå sendes på
høring med frist 10. april 08.
Det vises for øvrig til saksframlegg til møtet.
Presentasjonen vedlegges referatet, men sendes som eget vedlegg.
Vedtak:
1. Presentasjonen av forslaget til planprogram tas til orientering.
2. Det bes om at høringsfristen forlenges til 30.april 2008.
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Sak nr. 04/08 FORSLAGET TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN – NTP 2010 –
2019.
De planlagte presentasjoner av NTP fra Statens Vegvesen og Jernbaneverket utsettes til neste
styremøte, - fredag den 7. mars 2008.
Sak nr. 05/08 VALG AV REPRESENTANT FRA ØRU/SNR TIL INTERREG IVaPROGRAMMETS RPP (REGIONALT PRIORITERENDE
PARTNERSKAP)
Vedtak:
Valg av representant fra Romerike til Interreg IVa-programmet (RPP) overlates til SNR.
Sak nr. 06/08 DRØFTING AV OPPLEGG FOR ÅRSKONFERANSEN 2008 OG
MARKERING AV ØRU’S 10-ÅRSJUBILEUM
Årskonferansen holdes på Hurdalsjøen hotell fra torsdag 17.4 kl. 1500 til fredag 18.4 etter
lunsj.
Programmet for årskonferansen og markering av 10-årsjubileum ble drøftet.
Sak nr. 07/08 ANDRE AKTUELLE SAKER/ORIENTERINGER.
 Uttalelse til Recedo-stiftelsen vedr Hospice på Romerike.
Det sendes følgende uttalelse fra ØRU-styret:
Recedo Stiftelsen – Hospice på Romerike.
Styret for Øvre Romerike Utvikling – ordførerne i de 6 kommunene på Øvre
Romerike – er kjent med innholdet i en nylig utarbeidet driftsplan for et Hospicetilbud til befolkningen på Romerike og Oslo nord.
Ordførerne er positive til det arbeidet som gjøres for om mulig å kunne bygge opp et
slikt tilbud.
Den kommunale økonomi i våre kommuner gir oss imidlertid ikke muligheter til å
prioritere investerings- eller driftsmidler til dette tiltaket.
Dersom det imidlertid er mulig å realisere prosjektet, vil det derimot være svært
sannsynlig at kommunene i aktuelle tilfeller kan kjøpe plasser, - noe som igjen vil
avlaste kapasiteten i egne institusjoner.



Nasjonal rammeavtale for samhandling på helse- og omsorgsområdet,
og ”Hovedstadsprosessen” – utvikling av lokalbaserte tjenester og
samhandling med kommunehelsetjenesten.
Arne Bruknapp orienterte om saken og la fram notat.
Det ble konkludert med at rådmann Pål E. Lorentzen representerer ØRU i det videre
arbeidet.



NAV-sentralt. Ny organisering av hjelpemiddelsentral i Oslo og
Akershus.
Arne Bruknapp orienterte om at kommunaldirektør Ivar Nevra, Ullensaker, er
oppnevnt til arbeidsgruppe for prosjektet.
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Nannestad vg. skole – Newton realfagsenter.
Styret ble minnet om invitasjon og oppfordret til å sende representant fra kommunene
til informasjonsmøte den 8.2.08

Møtet hevet.

Neste styremøte er berammet til fredag 7. mars 2008
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