
Saksliste – styremøte   

Tid:  Fredag 22.2.2020 – kl. 08.00–12.00 

Sted:  Kommunestyresalen, Hurdal kommune 

 
Til stede: 

Styret:   

Paul Johan Moltzau - leder ordfører Hurdal kommune 

Eyvind Jørgensen Schumacher - nestleder ordfører Ullensaker kommune 

John-Erik Vika ordfører Eidsvoll kommune 

Anders Østensen ordfører Gjerdrum kommune 

Hans Thue ordfører Nannestad kommune 

Grete Irene Sjøli ordfører Nes kommune 

  Viken fylkeskommune 

Knut Haugestad rådmann Eidsvoll kommune 

Frits Arne Eriksen rådmann Gjerdrum kommune 

Kjetil Kokkim rådmann Hurdal kommune 

Anita Orlund rådmann Nannestad kommune 

Jon Sverre Bråthen  rådmann Nes kommune 

Rune Hallingstad rådmann Ullensaker kommune 

Kjersti Bærug Hulbak  Viken fylkeskommune 

 

Øvrige:  

Anne Britt Fagerli sekretær GRIP 

 
Forfall: 
  

Sak 10/20 Godkjenning av innkalling 

Forslag til vedtak: Godkjent 

Sak 11/20 Godkjenning av referat fra 24.01.2020 

Forslag til vedtak: Godkjent 

Sak 12/20 Innspill studietur – tema flyplassregion 

Thor Thoneie, daglig leder Oslo Airport City, orienterer og innleder til diskusjon. 
 

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. 



Sak 13/20 Tema studietur 

Styret fastsetter tema, reisemål og dato for studietur. 
 

Forslag til vedtak: Styret gjennomfører studietur xx.-xx.06.2020 til xxxx. Mål for studieturen 

er xxxx. 

Sak 14/20 Årsmelding og regnskap 2019 

Årsregnskapet er vedlagt. Årsmelding og revisors beretning ettersendes. 
 

Forslag til vedtak: 
Årsmelding og årsregnskap 2019 oversendes representantskapet med følgende innstilling:  
 

1. Det framlagte regnskapet fastsettes som Gardermoregionen interkommunalt politisk 
råds årsregnskap for 2019. 

2. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 286 983,77 avsettes til disposisjonsfond. 
3. Den framlagte årsmeldingen for 2019 godkjennes. 

Sak 15/20 Innkalling representantskap 

Forslag til innkalling vedlagt. 
 

Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes og representantskapet kalles inn til møte 

03.04.2020 kl. 13.00 på Hurdalsjøen hotell.  

Sak 16/20 Viken fylke - samfunnsplanlegging 

Fylkeskommunen ønsker å bruke regionrådene som arena for dialog og har bedt om et møte 
med styret. Delegasjonen ledes av fylkesråd Øyvind Solum. 
 
Dokumenter fra Viken fylkeskommune vedlagt. 
 

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. 

Sak 17/20 Årskonferansen 2.–3. april – program 

Årskonferansen avholdes på Hurdalsjøen hotell torsdag 2. april kl. 09.00–fredag 3. april kl. 
13.00 (avsluttes med lunsj). AU legger fram programmet p.t.: 
 
Tema 1: Romerike inn i Viken 

• Velkommen og innledning 

• Forberedte innlegg fra ordførere eller opposisjonsledere (temaer: arealpolitikk, 
kollektivtrafikk, bærekraft/klima/nullutslipp) 

• Hva tenker naboene våre, fylket og fylkesmannen? Innlegg ved: Ståle Grøtte (leder 
SNR), Halvard Ingebrigtsen (fungerende fylkesråd Viken fylkeskommune), Valgjerd 
Svarstad Haugland (Fylkesmann i Oslo og Viken) 

• Paneldebatt med bidragsyterne. Debattleder: Bjørn Inge Rødfoss, ansvarlig redaktør 
EUB 

 
Tema 2: FNs bærekraftsmål – hva gjør Gardermoregionen? 

• Innledning 

• Tanker etter kommunalpolitisk toppmøte: Mange bekker små. Innlegg ved deltaker fra 
toppmøtet. 

• FNs bærekraftsmål i kommunal planlegging – nasjonale føringer. Innlegg fra NN 



• Miljø og samfunnsansvar ved Oslo Lufthavn. Lufthavnsdirektør Stine Ramstad 
Westby 

• Å redde verden. Litt. Vestre AS (ubekreftet) 

• Bærekraft i Hurdal – hvor står vi og hva har vi lært? Innlegg ved ordfører eller annen 
ressurs 

• Hva betyr det vi har hørt for Gardermoregionen? Tanker og innspill fra 
formannskapene 

 
Tema 3: Strategisk næringsplan 

• Innledning 

• Bolk om å skape kompetanse (utdanning/arbeidsplasser). Foreløpige stikkord/ideer: 
OsloMet, andre næringsplaner, hvordan skaffe kompetansearbeidsplasser, 
samarbeid om kompetansebygging 

• Strategisk næringsplan for Gardermoregionen 
o status 
o handlingsprogram, fire hovedsatsingsområder 

 

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. 

Sak 18/20 Kongsvinger fase III - Ahus orienterer 

Ahus har bedt om et møte med styret for å orientere om Kongsvinger fase III. GRIP har 
meddelt Ahus at styret også vil diskutere situasjonen ved LHL-sykehuset. 
 
Fra Ahus møter adm.dir. Øystein Mæland, prosjektleder Kjell Åge Vold, prosjektstøtte Eirik 
Sandberg og spesialrådgiver Dagny Sjaatil. 
 

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. 

Sak 19/20 VTA-/VTO-plasser – situasjonen i Gardermoregionen 

AU legger fram oversikt over antall uføre og VTA-/VTO-plasser i kommunene i tidligere 
Akershus, jf. vedtak i sist styremøte. 
 

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. 

Sak 20/20 Høringer 

RU legger fram forslag til felles høringsinnspill for GRIP: 
 

• Innspill om prioriteringer i transportområdet.  

• Samarbeidsavtale Osloregionen IPR 
 
Dokumentene er vedlagt. 
 

Forslag til vedtak: Styret oversender felles høringsinnspill. 

Sak 21/20 Eventuelt 

 
--------------- 
Anne Britt Fagerli 
sekretær 
Gardermoregionen interkommunalt politisk råd 


