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Nannestad, 23.11.2018 
Til stede: 

John-Erik Vika – Ordfører Eidsvoll 
Knut Haugestad – Rådmann Eidsvoll 
Anders Østensen - Ordfører Gjerdrum 
Frits Arne Eriksen – Rådmann Gjerdrum 
Henriette Rognlien – Rådgiver Hurdal 
Hans Thue – Ordfører Nannestad 
Anita Orlund – Rådmann Nannestad 
Vivian Wahl – Varaordfører Nes 
Jon Sverre Bråthen – Rådmann Nes 
Willy Kvilten – Varaordfører Ullensaker 
Rune Hallingstad – Rådmann Ullensaker 
Øivind Michelsen – Fylkesdirektør plan, næring og miljø 
Kai Krog Halse – sekretær 

Forfall: 
Runar Bålsrud – Ordfører Hurdal 
Bente Rudrud – Rådmann Hurdal 
Tom Staahle – Ordfører Ullensaker 
Lars Salvesen – Fylkesvaraordfører Akershus 

 

 

Referat fra styremøte i Gardermoregionen 
23. november 2018 

 

Tid: Kl. 09:00 – 11:00 

Sted: Nannestad kommunehus 
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Sak nr.: 59/18 Godkjenning av dagsorden 

Behandling/ vedtak: 

Godkjent 

 

Sak nr.: 60/18 Referat fra møte 28.09.18 

Behandling/ vedtak: 

Godkjent 

Sak nr.: 61/18 Om VTA-plasser – v. Arbeidssamvirkenes landsforening 
(ASVL)  

Informasjon ved fagsjef Torstein Fosvold: 

 Tiltak med gode resultater; menneskelig og økonomisk. 

 Nasjonalt: 700 nye plasser som følge av regjeringsplattformen. 

 Grunnfinansiering fra staten og 25 % tilskudd fra hjemkommunen. 

 Beregninger fra NHH viser at VTA-plasser er rimeligere for kommunen enn dagtilbud 

i kommunen. 

 Gjennomsnittlig dekningsgrad nasjonalt: 2,15 promille. Dekningsgrad i Akershus 1,53 

promille. 

 «Underdekning» i Akershus ca. 400 plasser. 

 Bruken av VTA-plasser varierer avhengig av NAVs vurderinger i de ulike fylkene. 

Behandling/ vedtak: 

 Gardermoregionen følger opp saken ved at det tas initiativ til et møte med Nav 

Akershus og ASVL. 

Sak nr.: 62/18 Orientering: Status DGI ved styreleder 

  Spennende prosjekter 

o EPR – felles system for regnskap og lønn 

o Nettbrett i hjemmesykepleien 

o Nettbrett i skolen 

o En til en PC i ungdomsskolen (Nannestad) 

 Strategier 

o Behandles i fagnettverkene (ideer og forankring) Tas inn i RU etter årsskiftet. 

 Handlingsplan DGI 

o Nytt sak- /arkivsystem 

 Nittedal ønsker ikke deltagelse i DGI 

 Rådmannsutvalget i Akershus og KS: 

o Hvilken rolle skal KS ha i digitaliseringsarbeidet? 

o Debatthefte fra KS ut på høring med frist 31. januar 2019. 

o KS bør få et mandat fra kommunene vis a vis staten. 

o Statlige og kommunale systemer må bli bedre integrert. 

o Behov for økt samarbeid mellom kommunene (eks. Hordalandsmodellen) 

o Det kommer et forslag om samarbeidsavtale mellom KS og kommunene i 

Akershus. 

 Sourcing: 

o Prosessen pågår ved bruk av ekstern prosjektleder. 
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Behandling/ vedtak: 

 Kommunene ber om en framdriftsplan fra DGI senest i januar 2019. 

 Leder av rådmannsutvalget informerer om forslag til samarbeidsavtale mellom KS og 

kommunene i Akershus i styremøtet 21. desember. 

Sak nr.: 63/18 Orientering: Oppfølging av papirarkiv arkiv ØRU / ØRN / 
ØRIK 

 ØRU har en mindre andel av papirarkiv lokalisert på Tunet. 

 

Behandling/ vedtak: 

 ØRIK har opplyst i møte med Nannestad kommune tar ansvar for oppbevaring av egne 

arkiver. Disse vil bli på dagens plassering til leieavtale utløper i 2022. I denne tiden 

kan ØRU og Øriks arkiver oppbevares kostnadsfritt på samme sted.  

o Gardermoregionen har ansvar for Øriks og ØRUs arkiver. Arkivene må 

flyttes/destrueres (i samsvar med arkivforskriften) innen utløpet av leieavtalen. 

o Nannestad og Ullensaker avklarer bruk av ephorte for Gardermoregionen 

gjeldende fra nyttår. 

Sak nr.: 64/18 Orientering: Programvare og saksbehandlingsrutiner 
byggesak 

 Nannestad kommune har kommet langt i utvikling av digital saksflyt innenfor 

byggesaksbehandling. 

Behandling/ vedtak: 

 Det anbefales en samling for byggesaksbehandlere i Gardermoregionen. 

Sak nr.: 65/18 Kommunenes behandling av felles saksframlegg 
Gardermoregionen 

 Samarbeidsavtalene er vedtatt i samtlige kommuner. Saken legges fram for behandling 

i fylket i desember. 

Behandling/ vedtak: 

 Saken tas til orientering. 

Sak nr.: 66/18 Orientering: Dialogmøte med region Viken 

 Behov for kanaler for dialog og samhandling mellom kommunene og 

fylkeskommunen 

 Regionsamarbeidet er svært forskjellig organisert innenfor det nye storfylket. 

Behandling: 

 Behov for å synliggjøre vår region i det nye storfylket. 

 Likeverdig utdanningstilbud 

 Behov for en regional plan for areal og transport som speiler behovene i de ulike deler 

av Viken. 

 Behov for nye alliansepartnere? 
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Sak nr.: 67/18 Drøfting: Økt samarbeid med SNR – Veien videre 

Behandling: 

 Behov for revidering av regional plan for areal og transport. 

 Behov for bedret samhandling knyttet til næringsutvikling? 

Sak nr.: 68/18 Forslag til møteplan 2019 

Forslag til møteplan vedlagt innkallingen. 

Behandling/ vedtak: 

 Forslaget vedtas som tentativ møteplan for 2019. 

 Representantskapsmøtet flyttes fra 22. februar til 1. mars. 

Sak nr.: 69/18 Eventuelt 

1. Demokraticamp 2019 – videreføring av samarbeid 

2. Gjennomføring av styremøtet 21. desember 

3. Markedsføring av Gardermoregionen i bilag i et eget magasin distribuert med Dagens 

Næringsliv (DN), Romerikes Blad (RB), Østlandets Blad (ØB) og Budstikka 

 

Behandling/ vedtak: 

1. Demokraticamp 2019 – videreføring av samarbeid 

 Gardermoregionen sponser premier til de tre beste skolene i finalen med kr 5 000,- 

/ kr 3 000,- / kr 2 000,-. 

2. Gjennomføring av styremøtet 21. desember 

 Styremøtet legges til et eksternt etablissement slik at styret får et avsluttende møte 

2018 med servering. 

3. Markedsføring av Gardermoregionen 

 Anita Orlund og Rune Hallingstad vurderer om dette er et tjenlig tiltak for 

Gardermoregionen. 

 

 

 

Hans Thue (sign.) 

styreleder 

Gardermoregionen 

 


