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Ordfører/rådmann i Nes                                                                 
           Eidsvoll 
           Hurdal 
           Nannestad 
           Gjerdrum 
           Ullensaker 
Fylkesordfører/f.rådmann i Akershus 
 
REFERAT 
FRA 
STYREMØTE I ØRU DEN 20. JUNI  2008 I EIDSVOLL RÅDHUS. 
Til stede:  
Nes:              Blekkerud/Adriansen 
Eidsvoll:       Teslo/Lorentzen 
Hurdal:         Buraas 
Nannestad:    Arntzen/Nilsen  
Gjerdrum:     Bakke von Clemm/Christensen 
Ullensaker:   Espelund/Bruknapp 
Akershus f. komm: Hansen 
ØRU-adm:    Hoelsæter 
 
Før møtet besøkte ØRU-styret Stensby sykehus, og fikk en orientering om dagens drift og 
bygningsmessige forhold. 
 
Sak nr. 36/08 REFERAT FRA SISTE STYREMØTE – 9.5.08 
Vedtak: 
Referatet godkjennes. 
 
Sak nr. 37/08 REGNSKAP FOR ØRU FOR 2007 

Vedtak: 
1. Konsernregnskap 2007 for ØRU med tilknyttede ”avdelinger/prosjekter” vedtas slik 

det framgår i regnskapsoppstilling i saksframlegget. 
2. Det samlede underskuddet for SNP-prosjektet – kr. 453.653 dekkes av ØRU’s 

egenkapital. 
 
Sak nr. 38/08 ORGANISERING AV UTREDNINGSPROSESS VEDR STENSBY 
Vedtak: 

1. De av ØRU-styrets medlemmer som også er medlemmer i referansegruppa erstattes 
med andre representanter. De aktuelle kommuner bes oppnevne medlemmer. 

2. Prosjektgruppa sammensettes slik: 

• En representant fra hver av ØRU-kommunene 

• En eller to representanter fra AHUS/Stensby 

• En representant fra Helse Sør-Øst 

• En representant fra ”Stensbys venner” 

• En representant fra ”tverrpolitisk gruppe” i Eidsvoll 
3. Det søkes engasjert  prosjektleder for 5 mndr fra 1. september 2008. Arbeidsutvalget i 

ØRU (AU) gis fullmakt til å engasjere prosjektleder. 
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4. Det settes en kostnadsramme for utredningsarbeidet til kr. 300.000.- som søkes 
delfinansiert med støtte fra AHUS, Helse Sør-Øst og Helse- og omsorgsdepartementet, 
- og evt andre. 

 
 
 
 
Sak nr. 39/08 ETABLERING AV INTERKOMM. BYGGETILSYN FOR ØRU- 
                       KOMMUNENE 
Vedtak: 
 

1. Det etableres et interkommunalt byggetilsynskontor for tilsynsoppgaver etter plan- og 
bygningsloven på Øvre Romerike. 

2. Kontoret organiseres etter vertskapskommune-modellen med Ullensaker som 
vertskommune. 

3. Ordningen etableres med 2 årsverk fordelt med kostnadsbrøk basert på innbyggertall i 
den enkelte kommune pr. 31.12 året før budsjettåret. 

4. Forslag til avtale om etablering og drift av tilsynskontoret som vist i vedlagte 
avtaleforslag legges til grunn for etableringen. 

5. Ordningen evalueres etter ett år. Dersom evalueringen viser at det er et misforhold 
mellom kommunenes andel av ”uttak” av tjenester fra tilsynet og deres andel av 
driftskostnadene, må selve betalingsordningen revurderes. 

 
 
Sak nr. 40/08 ANDRE AKTUELLE SAKER/ORIENTERINGER. 

• Styringsutfordringer i forhold til interkommunale selskaper – 
eierskapsmeldinger. 

       Vedtak: 

Rådmennene bes om å utarbeide utkast til felles eierskapsmelding for ØRU-
kommunene. 

• Helse Sør-Øst og utskriving av pasienter til kommunene 
Vedtak: 

Det utarbeides felles uttalelse basert på den uttalelsen Eidsvoll har avgitt. 
 

Møtet hevet. 

 

 

 

Neste styremøte er berammet til fredag 29. august 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


