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Forord 
 

Kommunene i Gardermoregionen er fremdeles blant kommunene i landet med størst 

befolkningsvekst, og vi opplever stadig en sterk vekst i næringslivet på og rundt 

hovedflyplassen på Gardermoen. 

 

I årene fra 2000 til 2020 har befolkningen i kommunene i Gardermoregionen vokst med 

nesten 40 %. Befolkningen i Gardermoregionen utgjør snaut 9 % av befolkningen i Viken. 

 

For kommunene har året 2020 i stor grad vært preget av koronapandemien som har berørt 

hele landet fra februar/mars 2020. For rådet har det i 2020 vært viktig å holde hverandre 

gjensidig oppdatert, og å dele informasjon kommunene imellom, om blant annet smittestatus 

og tiltak rettet mot å redusere de negative konsekvensene av pandemien. 

 

Gardermoregionen interkommunale politiske råd (GRIP) tilhører Viken fylke, som består av 

51 kommuner med drøyt 1,2 mill. innbyggere. Den nyopprettede fylkeskommunen betrakter 

regionrådene som nøkkelen til godt samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen. 

Viken fylkeskommune har i 2020 utnevnt faste representanter til rådet, og startet arbeidet 

med nærmere tilknytning via partnerskapsavtaler. 

 

Det er mange regioner som ønsker å spille en rolle og ha betydning, i det nye store fylket. I 

vårt nærmiljø ser vi at det kan være klokt å samarbeide enda tettere med kommunene på 

Nedre Romerike for å bli hørt og prioritert i Viken.  

 

 

 

 

 

 

 

John-Erik Vika 

styreleder 

ordfører i Eidsvoll  
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1 Om Gardermoregionen interkommunalt politisk råd 

Gardermoregionen interkommunalt politisk råd er samarbeidsorganet for kommunene 

Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker kommune. I tillegg er 

representanter fra Viken fylkeskommune medlemmer av rådet. 

 

Rådets sekretariatsfunksjon har i 2020 vært ivaretatt av Gjerdrum kommune og økonomi-

funksjon av Ullensaker kommune. 

1.1 Styrets sammensetning 2020 
Kommune Ordfører Verv 

Hurdal Paul Johan Moltzau Styreleder 

Ullensaker Eyvind Jørgensen Schumacher Nestleder  

Nannestad Hans Thue Styremedlem 

Eidsvoll John-Erik Vika Styremedlem 

Gjerdrum Anders Østensen Styremedlem 

Nes Grete Sjøli Styremedlem 

Viken fylkeskommune Johan Edvard Grimstad (fylkesråd) Styremedlem 

Viken fylkeskommune Lise Hagen Rebbestad (fylkestinget) Styremedlem 

Viken fylkeskommune Ruth S. Birkeland (fylkestinget) Styremedlem 

 

1.2 Arbeidsutvalget (AU) 2020 
Kommune Ordfører Verv 

Hurdal Paul Johan Moltzau Leder 

Ullensaker Eyvind Jørgensen Schumacher Nestleder 

Hurdal Kjetil Kokkim Medlem 

Ullensaker Rune Hallingstad Medlem 

 

1.3 Rådmannsutvalgets sammensetning 2020 
Kommune Rådmann/kommunedirektør Verv 

Ullensaker Rune Hallingstad Leder 

Hurdal Kjetil Kokkim Nestleder 

Nes Jon Sverre Bråthen Medlem 

Gjerdrum Frits Arne Eriksen Medlem 

Eidsvoll Knut Haugestad Medlem 

Nannestad 
Anita Orlund, 

Runar Nilsen 

Medlem 

Ullensaker Rune Hallingstad Medlem 
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1.4 Etter samarbeidsavtalen er GRIPs formål:  
 

 
 

Samarbeidet er basert på prinsippet om konsensus. 

2 Organisering av samarbeidet 

I henhold til samarbeidsavtalen, er rådets arbeid organisert slik: 

2.1 Representantskap 

Representantskapet utgjøres av ordførerne i de deltakende kommuner med varaordfører 
som personlig vararepresentant. Hver kommune har én stemme.  
 
I tillegg består representantskapet av fylkesordfører med fylkesvaraordfører som 
vararepresentant. Hvert kommunestyre og fylkeskommunen utpeker i tillegg én representant.  
 
Representantskapet vedtar årsbudsjett, handlingsplan, årsregnskap og årsberetning. 

2.2 Styre 

Kommunenes ordførere og fylkesordføreren utgjør styret for Gardermoregionen 
interkommunal politisk råd. Kommunenes rådmenn/kommunedirektører og representanter fra 
fylkesråd og fylkesting i Viken deltar på styremøtene med tale- og forslagsrett.  
 
Vervene som leder og nestleder går på omgang mellom kommunene med ettårig 

funksjonstid. 

2.3 Arbeidsutvalg 

Arbeidsutvalget utarbeider møteplan, årsmelding, regnskap og saksdokumenter til 

styremøtene. Styrets leder og nestleder utgjør arbeidsutvalget, og respektive kommuners 

rådmenn/kommunedirektører deltar på møtene med tale- og forslagsrett. 

2.4 Sekretariatsfunksjon 

Sekretæren ivaretar regionrådets administrative funksjoner og utfører enklere 
saksbehandling etter avklaring med styreleder.  
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Sekretærfunksjonen tillegges den kommune styret bestemmer. Sekretæren har 
tilsettingsforhold til denne kommunen. Sekretær rapporterer faglig og administrativt til 
styreleder. 

2.5 Rådmannsutvalg 

Rådmannsutvalget utfører ved behov saksforberedelse og har ansvar for følge opp 
bestillinger fra styret som ikke tillegges sekretariatet.  
 
Vervene som leder og nestleder i rådmannsutvalget går på omgang med et års funksjonstid. 

Vervet som leder knyttes til rådmannen i den kommune som til enhver tid har nestledervervet 

i styret. 

2.6 Årskonferanse 

Hvert år skal det i henhold til avtalen arrangeres en felles konferanse for formannskapene i 

kommunene og fylkesutvalget i fylkeskommunen. Formålet med konferansen er å 

 

• drøfte felles regionale utfordringer 

• legge føringer for det regionale samarbeidet 

• styrke eierforhold og forpliktelse i det regionale samarbeidet. 

3 Innsatsområder for samarbeidet 

I arbeidet med samarbeidsavtalen ble følgende innsatsområder nedfelt: 

 

 
 

Disse punktene har ligget til grunn for rådets satsingsområder i 2020. Det har vært egne 

prosjekter for utarbeidelse av strategisk næringsplan for Gardermoregionen og etablering av 

ny campus for OsloMet på Romerike. Koronapandemien har også preget samarbeidet, og 

det har vært tett dialog om status gjennom hele året. 

3.1 Strategisk næringsplan for Gardermoregionen 

Strategisk næringsplan har som hovedmål å «Utvikle Gardermoregionen til å bli en helhetlig 

arbeidsregion, med en tydelig økning av kompetansearbeidsplasser og grønn næring». 

Ansvar for utarbeidelse av planen er lagt til Gardermoen Innovasjon, og GRIP har som 

styringsgruppe fulgt planarbeidet tett gjennom 2020. Planarbeidet forventes sluttført første 

halvår 2021. 
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3.2 Etablering av Campus Romerike (OsloMet) i regionen 

Styret i OsloMet vedtok å legge ned Campus Kjeller tidlig i 2020. Etter styrevedtak i OsloMet 

mars 2020, om opprettelse av en fullverdig campus med stedlig ledelse på Romerike, vedtok 

styret i GRIP i junimøtet å gå inn i saken om å få OsloMets nye campus til 

Gardermoregionen. Konsulentselskapet GAMBIT er engasjert for å bistå regionen med 

samlet innspill. Koordinert innsats gjennom GRIP fortsetter gjennom første halvår 2021. 

4 Oppfølging av strategier for kommunesamarbeidet  

Samarbeidsorganet legger grunnlaget for ulike typer samarbeid, sammen med kommunale 

initiativer. Dette er samarbeid på områder som:  

 

• etablering av felles digital infrastruktur, systemer, forvaltning og drift knyttet til IKT 

• felles brann- og redningstjeneste 

• felles daglegevakt og helsehus for 4 av kommunene 

• felles byggetilsyn 

• felles miljørettet helsevern 

• felles Voksenopplæring for fem av kommunene 

• felles innkjøpssamarbeid 

• felles avfallsselskap for fire av kommunene 

• felles eierstyringssekretariat 

• faglige nettverk knyttet til helse, skole, barnehage, økonomi, personal, beredskap, 

IKT-sikkerhet mv. 

• koordinert deltakelse/eierstyring i samarbeid som omfatter flere kommuner/aktører. 

5 Saker behandlet i 2020 

Styret har avholdt ni ordinære og et ekstraordinært styremøte i 2020. 

Følgende saker er behandlet:  

 

Sak 3/20 Strategisk næringsplan – fremdrift- og milepælsplan 

Sak 4/20 NAV Øst-Viken - orientering 

Sak 5/20 Årskonferanse 26.–27. mars 2020, tema og sted 

Sak 6/20 Oslo Met – varslet flytting fra Kjeller 

Sak 7/20 Demokraticamp uke 5/2020 

Sak 8/20 Ny sak-/arkivløsning for GRIP 

Sak 12/20  Innspill studietur – tema flyplassregion 

Sak 13/20 Tema studietur - vedtakssak 

Sak 14/20 Årsmelding og regnskap 2019 

Sak 15/20 Innkalling representantskap 

Sak 16/20 Viken fylke - samfunnsplanlegging 

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

Sak 18/20 Kongsvinger fase III – Ahus orienterer 

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

Sak 20/20 Høringer          
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Sak 24/20 Ullensaker uttreden av DGI – forslag til avtale 

Sak 25/20 Koronasituasjonen i Gardermoregionen 

Sak 26/20 Nytt fra Viken fylkeskommune. Orientering ved representantene 

Sak 27/20  Strategisk næringsplan - status finansiering og framdrift 

Sak 31/20 Møte med Viken fylkeskommune om samferdsel 

Sak 32/20 Strategisk næringsplan – status finansiering og framdrift  

Sak 33/20 Akson – helhetlig samhandling og felles kommunal journal 

Sak 34/20 Koronasituasjonen i Gardermoregionen / avtale med LHL sykehuset 

Sak 35/20 Nytt fra Viken fylkeskommune. Orientering ved representantene 

Sak 36/20 Høringer 

Sak 40/20 Nye E16 

Sak 41/20 Strategisk næringsplan – status finansiering og framdrift  

Sak 42/20 Regional omstilling 

Sak 43/20 OsloMet – status flyttiing 

Sak 44/20 Søknad om støtte til Gardermokonferansen 2020 

Sak 45/20 Forventingsbrev til IKS-ene 

Sak 46/20 Nytt fra Viken fylkeskommune. Orientering ved representantene  

Sak 51/20 Møte med styreleder i KS 

Sak 52/20 Status prosjekt ny campus OsloMet 

Sak 53/20 Status «regional omstilling» 

Sak 54/20 Business Jessheim – orientering for styret 

Sak 55/20 Årskonferansen 2020 

Sak 56/20 Demokraticamp 2021 

Sak 57/20 Partnerskapsavtale med Viken fk 

Sak 58/20 Sekretærfunksjon i GRIP 

Sak 59/20 Nytt fra Viken fylkeskommune. Orientering ved representantene  

Sak 60/20 Regional planstrategi - høring 

Sak 65/20 Strategisk næringsplan - status 

Sak 66/20 Næringslivspris 

Sak 67/20 Sekretærfunksjonen i GRIP 

Sak 68/20 Budsjett 2021 

Sak 69/20 Representantskapsmøte 06.11.20 

Sak 70/20 Politisk møte med Viken om trafikksikkerhet 6.10.20 

Sak 71/20 Nytt fra Viken fylkeskommune 

Sak 76/20 Prosjekt OsloMet – status. Sluttrapport arbeidet så langt 

Sak 77/20 Gardermokonferansen – oppfølging 

Sak 78/20 Ansettelse av regionrådskoordinator – status 

Sak 79/20 Partnerskapsavtale med Viken fk – innspill spesiell del 

Sak 80/20 Møteplan 2021 

Sak 85/20 Besøk av Jevnaker og Lunner 

Sak 86/20 Strategisk næringsplan – utkast til handlingsprogram 

Sak 87/20 Prosjekt OsloMet – status 

Sak 88/20 Koronasituasjonen – runde i kommunene 

Sak 89/20 Ansettelse av regionrådskoordinator 

Sak 90/20 Partnerskapsavtale med Viken fk – innspill spesiell del 
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Sak 91/20 Oppnevning av representanter til regionalt råd for idrett, friluftsliv og fysisk 

aktivitet i Viken 

Sak 92/20 Oppnevning av representanter til Osloregionens faggruppe for miljø og klima 

Sak 93/20 Nytt fra Viken fylkeskommune 

Sak 96/20 Ny kontrakt med Gambit 

 

Protokoller fra styrets møter finnes på nettsiden til Gardermoregionen. 

6 Seminarer og konferanser 2020 

Grunnet koronapandemien ble alle seminarer og konferanser avlyst i 2020. 

Årskonferansen skulle avholdes 3.–4. april. Bestilling av overnatting på Hurdal hotell, 

foredragsholdere og fullstendig program var klart. Sen avbestilling medførte 

avbestillingskostnader.  

Høstens lederkonferanse ble avbestilt uten ekstra kostnader. 

7 Dialogmøter mellom Samarbeidsrådet for Nedre Romerike og 

Gardermoregionen 

Grunnet koronapandemien ble planlagte samarbeidsmøter avlyst/utsatt i 2020. 

8 Økonomi 

Gardermoregionens øvrige aktiviteter har blitt gjennomført i samsvar med budsjett. 

 

Medlemskontingent med 25 kr per innbygger er videreført i 2020. Ordningen med årlige 

tilskudd fra fylkeskommunen er endret slik at regionen nå må søke om tilskudd til spesifikke 

prosjekter.  

 

Regnskap er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 395 648,32 som er avsatt 

til disposisjonsfond. 

 

Det framlagte regnskapet fastsettes som Gardermoregionen interkommunalt politisk råds 

årsregnskap for 2020. 

 

 

9 Godkjenning 

 

Eidsvoll, 26.03.2020 

 

 

 

 

https://www.gardermoregionen.no/publisert-innhold2/moter/styremoter/
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________________________________ 

John-Erik Vika 

styreleder 

ordfører i Eidsvoll kommune 

 

 

_______________________________ 

Hans Thue 

nestleder 

ordfører i Nannestad kommune  

 

______________________________ 

Paul Johan Moltzau 

styremedlem 

ordfører i Hurdal kommune  

 

 

 

_________________________________ 

Anders Østensen 

styremedlem  

ordfører i Gjerdrum kommune 

 

 

_______________________________ 

Eyvind Jørgensen Schumacher 

styremedlem 

ordfører i Ullensaker kommune 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Grete Sjøli 

styremedlem  

ordfører i Nes kommune 

  

 

 


