
Protokoll for GRIP-styret  

   
 

Tid:  Fredag 18. november 2022 – kl. 09.00–12.00 

Sted:  Seminarrommet, Lillestrøm rådhus  

 
Styrets medlemmer:  
 Hans Thue – leder - forfall  ordfører  Nannestad kommune   

 Grete Sjøli – nestleder - møteleder  ordfører Nes kommune 

 Hege Svendsen   ordfører  Eidsvoll kommune  

 Anders Østensen - forfall  ordfører  Gjerdrum kommune  

 Paul Johan Moltzau    ordfører  Hurdal kommune  

 Eyvind Jørgensen Schumacher  ordfører  Ullensaker kommune  

 Karl Arne Leivestad  varaordfører Nannestad kommune 

 

 Øvrige deltakere: 
Johan Edvard Grimstad - forfall  fylkesråd  Viken fylkeskommune  

Heidi Westby Nyhus  Fylkesråd  

 Ruth S. Birkeland - forfall 
 medlem 
 fylkestinget  

Viken fylkeskommune  

Lise Hagen Rebbestad - forfall 
 medlem 
 fylkestinget  

Viken fylkeskommune  

 Eli Nerbø  
 konst. 
kommunedirektør  

Eidsvoll kommune  

 Frits Arne Eriksen  kommunedirektør  Gjerdrum kommune  

 Kjetil Kokkim   rådmann  Hurdal kommune  

 Jon Sverre Bråthen  kommunedirektør  Nes kommune  

 Runar Kristiansen    kommunedirektør   Nannestad kommune  

 Erling Kristiansen kommunedirektør  Ullensaker kommune  

 Lasse Narjord Thue - forfall 
 Fylkesrådsleders 
 kontor  

Viken fylkeskommune  

 Bjørn Siem Knudsen - forfall 
 fylkesrådsleders  
 kontor  

Viken fylkeskommune  

 Ingrid Buset 
 fylkesrådsleders  
 kontor  

Viken fylkeskommune  

 

Referent:  

 Trine Knobel   Regionrådskoordinator GRIP  

 
 
 
 



   
 

   
 

Sak 92/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: Godkjent  

 

Sak 93/22 Godkjenning av protokoll fra 14.10.2022 

Vedtak: Godkjent  

 

Sak 94/22 Aktuelle temaer fra Viken       

Status utvikling og kapasitet i videregående skoler. Hvordan fungerer ordningen med valg av 
nærskole? Presentasjon vedlagt. 
 
Romerike fagskole – status: saken skal opp i fylkesrådet i slutten av februar 2023. 
 
NTP (2025-2036) legges frem ett år tidligere enn ventet: juni 2024. Viken fylkeskommune 

samler kommuner og regionene til innspillsmøte 14.11.2022. Oppsummering etter 

innspillsmøtet i Drammen og videre prosess for involvering.  

 
Gjennomgang av status for regionale planer – forankeringsmøte for formannskapene i 
januar/februar 2023. 
 

Ved fylkesråd Heidi Westby Nyhus.  

    

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 95/22 Romerike biogassanlegg – Oslo kommune  

Status for vurderinger og prosess om endret eierskap/selskapsform for Romerike Biogass, 
som kan være av interesse for kommunene i Gardermoregionen. 
 
Ved Hans Petter Karlsen, direktør i Renovasjons- og gjenvinningsetaten. 
Tilstede for Oslo kommune var også Bjarne Haslund, fagsjef Byrådslederens kontor, Martin 
Høsøien, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel.  

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 96/22 Budsjett og økonomiplan 2023-2026    

Forslag til budsjett 2023 fremlegges for godkjenning. Legges frem for vedtak i 
representantskapet 25.11.2022 
 

Vedtak: Styret godkjenner fremlagte budsjettdokument for vedtak i representantskapet. Det 

besluttes en endring i Møteplanen for 2023 vedr årets Formannskapskonferansen 2023, fra 
april til høsten 2023. 



   
 

   
 

 
Sak 97/22 Strategisk næringsplan       

Status for planarbeidet. Ved styringsgruppeleder Hege Svendsen. 
Presentasjon av ny hovedprosjektleder – Inge Kampenes, Advansia.  
Presentasjon av ny leder for Innovasjon Gardermoen, Remy Skogstrand. 
Presentasjon av prosjekt fra Omstillingsprosjektet: Masterplan for reiseliv, ved Børre Berglund, 
«2469». 
 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

Sak 98/22 Saker til neste møte 16.12.2022        

• Osloregionen – besøk av direktør for sekretariatet 

• Arbeidet med høyere utdanning til regionen, hvilke alternativ finnes?  

• Ruter – videreføring av temaene fra 14.10.2022. Overgangen til andre busselskap, 

bussen harmonere ikke med nærskoletilbudet – tema skoleskyss ++. 

• (Inter-)Nasjonal motorsportbane for elektriske kjøretøy - forespørsel fra Norges 
Motorsportsforbund om mulig lokasjon i Gardermoregionen 
 

Vedtak: Styret vedtar foreslåtte saksliste, og ber i tillegg om innlegg fra Avinor og oppdatering 

på arbeidet med deltakelse i Arendalsuka. 

Sak 99/22 Referatsaker  
   
Sak 100/22 Eventuelt  

1. Fra Viken – for arbeidet med regionalt planarbeid – felles formannskapsmøte i 
perioden uke 1-5, 2023, 16.00-20.00. 

Vedtak: Styret ber regionrådskoordinator sette opp møtet i samarbeide med 
utvalgssekretærene. 
 
--------------- 
Trine Knobel 
regionrådskoordinator 
Gardermoregionen interkommunalt politisk råd 


