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Ordfører/rådmann i Nes                                                                 
           Eidsvoll 
           Hurdal 
           Nannestad 
           Gjerdrum 
           Ullensaker 
Fylkesordfører/f.rådmann i Akershus 
 
REFERAT 
FRA 
STYREMØTE I ØRU DEN 9. MAI  2008 PÅ NANNESTAD VG. SKOLE 
Til stede:  
Nes:              Blekkerud 
Eidsvoll:       Teslo/Lorentzen 
Hurdal:         Bålsrud/Buraas 
Nannestad:    Arntzen/Nilsen  
Gjerdrum:     Bakke von Clemm/Christensen 
Ullensaker:   Espelund/Bruknapp 
Akershus f. komm: Mæland/Hansen 
ØRU-adm:    Hoelsæter 
 
Sak nr. 27/08 REFERAT FRA SISTE STYREMØTE – 11.4.08 
Vedtak: 
Referatet godkjennes. 
Espelund bemerket at det var ønskelig å ta opp sak 25/08 om samarbeidsarenaer for 
tillitsvalgte på et styremøte til høsten. 
 
Sak nr. 28/08 BESØK FRA NHO OSLO OG AKERSHUS OM SKOLEPOLITIKK OG 
                       UTFORDRINGER FOR KOMMUNNE SOM SKOLEIERE – OG  
                       SAMFERDSELSPOLITISKE PROBLEMSTILLINGER 

– v/regiondirektør Olaf Stene og næringspolitisk leder Kristian Skjølaas. 

 
Presentasjonen følger som vedlegg til referatet. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering. 
 
Sak nr. 29/08 PRESENTASJON AV SATSING PÅ REALFAG VED NANNESTAD  
                       VG. SKOLE – NEWTONPROSJEKTET  
                       -v/rektor Rolf Hexeberg og andre repr fra skolen 
 
Presentasjonen følger som eget vedlegg til referatet. 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering. 
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Sak nr. 30/08 ORIENTERING/DRØFTING AV VEGVESENETS FORSLAG TIL  
                       RIKSVEGBUDSJETT 2009.  
 
Vedtak: 
Det avgis følgende uttalelse: 

Øvre Romerike har landets sterkeste befolkningsvekst og aktiviteten området er meget 
høy. Dette skaper økt bruk av og belastning på vegnettet i området, hvor ”øvrige 
riksveger” allerede har et betydelig etterslep i utbedringer og vedlikehold. 
Det må kunne konstateres at det foreliggende forslag til riksvegbudsjett ikke bidrar til 
å løse regionens kommunikasjonsmessige utfordringer, - utover de betydelige 
investeringer som gjøres på stamvegnettet. 
Bevilgningsrammene til investeringer og drift er helt utilstrekkelige, og må heves 
betydelig. 
Det bes om at fylkestinget bidrar til å øke rammene, - med særlig prioritering til drift 
og vedlikehold, gang- og sykkelveger samt kollektivtrafikktiltak. 

 
 
Sak nr. 31/08 GODKJENNING AV ANNONSE OG TILSETTINGSPROSESS VEDR  
                       NY ØRU-DIREKTØR.  

 

Vedtak: 
1. Utlysingstekst (med noen endringer) og behandlingsprosess vedr tilsetting godkjennes. 
2. ØRU-styret møtes mandag 9. juni kl. 0900 for presentasjon av aktuelle kandidater til 

stillingen. 
 

Sak nr. 32/08 SYNSPUNKTER/OPPSUMMERING ETTER ÅRSKONFERANSEN I  
                       HURDAL.  
Meningsutvekslingen var rimelig samstemt om at konferansen var gjennomført på en god 
måte, og at tilbakemeldinger fra deltakerne var gjennomgående positive. 
ØRU-styrets medlemmer sjekker mot egne formannskap om det er ønsker/behov for en 
samling/konferanse i høst. 
 
Sak nr. 33/08 FORSLAG TIL OMBERAMMING AV NESTE STYREMØTE.  
 
Vedtak: 
Neste styremøte berammes til fredag den 20. juni kl. 0900 
 
Sak nr. 34/08 SVARBREV FRA STATSRÅD BJARNE HÅKON HANSSEN TIL  
                       ØRU’S TIDLIGERE UTTALELSE OM ARBEIDSMARKEDS- 
                       BEDRIFTER.  
 
Vedtak: 
Svaret tas til orientering. 
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Sak nr. 35/08 ANDRE AKTUELLE SAKER/ORIENTERINGER. 
• Ønske om felles møte mellom ØRU-styret og overformynderiene i kommunene 

tas opp i arbeidsutvalget – AU. 
• Nye retningslinjer for samarbeid mellom kommunene og Mattilsynets 

distriktskontorer. 
Det er reaksjoner på at Folkehelseinstituttet og Mattilsynet har utarbeidet 
retningslinjer for samarbeidet mellom kommunene og Mattilsynets 
distriktskontorer, - uten at kommunene har vært deltakere i denne prosessen. 
Vedtak: 
Nettverket for helse- og sosialsjefer inngår i drøftelser med Mattilsynet for i 
fellesskap å lage et forslag til avtale. 

 
Møtet hevet. 
 
 
 

Neste styremøte er berammet til fredag 20. juni 2008 
 
Styrets medlemmer møtes mandag den 9. juni kl. 0900 for presentasjon av aktuelle 
kandidater til stillingen som ØRU-direktør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


