
Protokoll for GRIP-styret  

   
 

Tid:  Fredag 27. januar 2023 – kl. 09.00–12.00 

Sted:  Lunner rådhus, kommunestyresalen 

 
Tilstede: 
Styrets medlemmer:  

 Hans Thue – leder   ordfører  Nannestad kommune   

 Grete Sjøli – nestleder   ordfører Nes kommune 

 Hege Svendsen   ordfører  Eidsvoll kommune  

 Anders Østensen  ordfører  Gjerdrum kommune  

 Paul Johan Moltzau    ordfører  Hurdal kommune  

 Eyvind Jørgensen Schumacher  ordfører  Ullensaker kommune  

 

 Øvrige deltakere: 

 Heidi Westby Nyhus   fylkesråd  Viken fylkeskommune  

 Ruth S. Birkeland  
 medlem 
 fylkestinget  

Viken fylkeskommune  

Lise Hagen Rebbestad 
 medlem 
 fylkestinget  

Viken fylkeskommune  

 Eli Nerbø  
 konst. 
kommunedirektør  

Eidsvoll kommune  

 Frits Arne Eriksen  kommunedirektør  Gjerdrum kommune  

 Kjetil Kokkim - forfall  rådmann  Hurdal kommune  

 Jon Sverre Bråthen  kommunedirektør  Nes kommune  

 Runar Kristiansen    kommunedirektør   Nannestad kommune  

 Erling Kristiansen kommunedirektør  Ullensaker kommune  

 Lasse Narjord Thue  
 Fylkesrådsleders 
 kontor  

Viken fylkeskommune  

 Ingrid Buset - forfall 
 fylkesrådsleders  
 kontor  

Viken fylkeskommune  

 Camilla Langedal - forfall 
fylkesrådsleders  
 kontor  

Viken fylkeskommune  

 

Gjester: 

 Harald Tyrdal  ordfører                   Lunner kommune 

 Dag Flacké  kommunedirektør    Lunner kommune 

 
Referent:  

 Trine Knobel   Regionrådskoordinator GRIP  

 



   
 

   
 

Sak 1/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden   

Vedtak: Godkjent  

Sak 2/23 Godkjenning av protokoll fra 16.12.2022 

Vedtak: Godkjent  

Sak 3/23 Konstituering av styre for 2023     

I henhold til samarbeidsavtalen for Gardermoregionen interkommunalt politisk råd, rullerer 
lederfunksjonene årlig blant medlemmene av styret. For året 2023 foreligger følgende forslag 
til styresammensetning: 
Styreleder ordfører i Nes kommune, nestleder ordfører i Ullensaker kommune, og ledelsen av 
representantskapet ordfører i Eidsvoll kommune. 

     

Vedtak: Styret vedtar forslag til styresammensetningen for 2023. 

Sak 4/23 Avinor – mer enn luftfart  

Avinor presenterer sitt arbeid ved siden av, eller i tilknytning til luftfarten, samt planer fremover 
i tid. De vil blant annet berøre følgende tema: 

➢ Elektrifisering av driften på flyplassen, manøvrering av flyene osv? 
➢ Status for 3. rullebane? 
➢ Næringsutvikling?  
➢ Automatisering? Hvilken betydning for arbeidsplasser? 

 
Ved Bent Skatvedt direktør eiendom og kommersiell og Harald Nygaard Kvam 
kommunikasjonssjef. 
 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 5/23 Strategisk næringsplan      

Status for planarbeidet – samordning av pågående prosjekter. 
Fast punkt: GRIP til Arendalsuka – innspill til aktuelle temaer for å sette Gardermoregionen på 
kartet.  
Ved styringsgruppeleder/ordfører Hege Svendsen og hovedprosjektleder Inge Kampenes. 
Presentasjoner vedlegges. 
 

Vedtak: Styret ber KDU vurdere innspillet fra SNP om mulighet for midlertidig støtte for raskt å 

kunne etablere et på sikt kommersielt fullfinansiert årsverk som markedsfører for 
Gardermoregionen. 
  
Styret ber arbeidsgruppa for deltakelse i Arendalsuka, ta med innspillene i møtet vedr aktuelle 
temaer for regionen.  
 
 

 



   
 

   
 

Sak 6/23 ARC – Airport Region Council     

En orientering om aktuelle temaer fra ARC konferansen og årsmøte i desember 2022. 
Grunnlag for valg av Gardermoregionens representasjon i ARC. 
 
Ved ordfører Eyvind J. Schumacher. 
 

Vedtak: Styret vedtar Ullensaker og Nannestad som faste representanter fra 

Gardermoregionen, for oppfølging av medlemskapet i ARC. Styret ber KDU vurdere aktuelle 
temaer fra innholdet i medlemskapet.  
 

Sak 7/23 Partnerskapsavtalen med Viken – status  

Avtalearbeidet er ikke sluttført, og Viken opphører ved årets slutt. 
Ved styreleder Grete I Sjøli. 
 
Vedtak: Styret vedtar ved avstemning mot en stemme, å avvente videre arbeid med 
partnerskapsavtalen i påvente av ny samarbeidsprosess med Akershus fylkeskommune. 
 

Sak 8/23 Fremtiden rundt biogass for Gardermoregionen     

Status for prosessen om mulig eierskap/selskapsform for Romerike Biogass. Oppfølging av 
saken som ble presentert i styremøtet 18.11.2022. 
Ved daglig leder ESVAL Ronny Langset. 
Presentasjon vedlegges. 
 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 9/23 Saker til neste møte 10.03.2022        

• KAD/KØH presentasjon av tilbudet og utviklingsmuligheter – ved Morten Glasøe , Ahus  

• SNP – Arendalsuka 

• BPA info 
 

Vedtak: Styret vedtar foreslåtte saksliste 

 
Sak 10/23 Nytt fra Viken  

Nyheter fra fylkeskommunen inkludert en orientering om tema voksenopplæring for mottak av 
økt antall flyktninger.  
Ved Heidi Westby Nyhus. 
Presentasjon vedlegges.          

Vedtak: Styret tar saken til orientering.  

   
 
 
 



   
 

   
 

Sak 11/23 Eventuelt         

1) Søknad om tilskudd for renovering av messe på Trandum. 
Kommunene har enkeltvis mottatt søknad om tilskudd på 75.000. 

Vedtak: Styret ber KDU vurdere søknadene.   
 
 
--------------- 
Trine Knobel 
regionrådskoordinator 
Gardermoregionen interkommunalt politisk råd  


