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Deltakere
Eidsvoll kommune
Gjerdrum kommune
Hurdal kommune
Nannestad kommune
Nes kommune
Ullensaker kommune
Akershus fylkeskommune

Ordfører/varaordfører
Vika
Haugland
Bålsrud
Thue
Sjøli
Staahle
Salvesen

Rådmann
Forfall
Eriksen
Karlsen
Glomsaker
Pedersen
Eggum
Michelsen

I tillegg møtte:
Hege Jansen Finne, utvalgssekretær
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Sak nr 21/17

Godkjenning av dagsorden

Vedtak:
Dagsorden ble godkjent

Sak nr 22/17

Referat fra styremøte 7.4.17

Vedtak:
Referatet ble godkjent

Sak nr 23/17

ØRU-konferansen – Drøfting av notat vedrørende videre
drift av ØRU

Følgende innspill til saken ble drøftet:
Hovedmål for konferansen vil være å få til en god diskusjon rundt ØRUs fremtid. Hva skal
ØRU være og hvordan rigge ØRU fremover? Det er viktig at hver kommune forbereder sine
formannskap mot denne diskusjonen.
Vedtak:
Innspillene tas til orientering.

Sak nr 24/17

Forberedelse til dialogmøte 26.04.

Behandling:
Enighet om at dialogmøtet bør benyttes til å løfte saker som gjelder for flere av ØRUkommunene. Akershus fylkeskommune er ikke invitert til møtet, men ønsker å delta.
Vedtak:
ØRU-kommunene, samt Akershus fylkeskommune deltar med representant i dialogmøtet med
Fylkesmannen.

Sak nr 25/17

Inkubatorvirksomhet, Øvre Romerike

Behandling av saken:
Ulike former for inkubatorvirksomhet ble drøftet i møtet.
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Vedtak:
Ordfører i Hurdal formulerer et brev til Akershus fylkeskommune vedrørende
inkubatorvirksomhet på Øvre Romerike med støtte fra de andre ØRU kommunene.

Sak nr 26/17

Eventuelt

Det kom inn to saker under eventuelt:
1) Ordfører i Hurdal fremmet et forslag om å se på en enhetlig koordinering av
lærlingplasser for ØRU-kommunene. VIGO-bedrift brukes i dag i noen av
kommunene, men er ikke tatt i bruk av alle.
Vedtak:
Få opp en sak vedrørende lærlingeplasser i neste styremøte. Akershus fylkeskommune
inviterer inn en ressurs som kan orientere om VIGO-systemet.

2) Rådmann i Ullensaker fremmet et spørsmål om ØRUs medlemskap i ARC skal
videreføres. Det ble pekt på at dette medlemskapet kan være spesielt nyttig for
flyplassvertskommunene, men at de andre ØRU-kommunene også kan dra nytte av
medlemskapet.

Vedtak:
Det var enighet om å videreføre medlemskapet i ARC.
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