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BOCCIA-KONKURRANSE VED TØMMERFLØTEREN I SUNDET 
25.06.2018 

 
 

 

Årets siste møte foregikk helt i henhold til tradisjonen – med boccia konkurranse. I år også 
ved Tømmerfløteren i Sundet. Det var 14 medlemmer som deltakere og oppsett av 
konkurrenter ble foretatt ved loddtrekning. Noe finpreparering av banen ble utført før spillet 
ble igangsatt for å optimalisere forholdene, se bilde under her av Odd energisk med riva. 
Konkurransen ble gjennomført etter utslagsmetoden – vinneren gikk videre. Gjermund hadde 
noen veldig gode kast og det ble spekulert på om dette hadde noe med hatten å gjøre. Nå viste 
det seg litt senere at noen uten hatt også spilte godt. 
I finalen møttes Frank og Christian. Dette ble et meget spennende sluttoppgjør som endte med 
Christian som vinner. Han ble dermed nok en gang gratulert og premiert for innsatsen og 
resultatet. 
  
Vi ønsker alle en god sommer. 
 



 
 

 
 



 
 



 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
PRESIDENTSKIFTE 
18.06.2018 

 
 

 

President Morten Kristoffersen innledet møtet ved å ønske alle velkommen til møtet. Deretter 
i henhold til vanlig praksis med gratulasjon av de som nylig har fylt år – og de som gjør det ut 
hans president år. 
Festkomiteen hadde også denne gang pyntet og stelt i stand til hyggelig samling i lokalet og 
ble minnet om dette av Presidenten, før vi ble servert snitter og drikke. Under maten ble det 
underholdning ved diktopplesning av vårt eldste medlem, Vidar Engen. Meget imponerende 
og livlig fremført uten manus. Nekrologen av Jacob Sande. 
Presidenten gikk igjennom året sitt i fra start til nå, sier dette har vært givende med mange 
gode hjelpere og presiserer at han har blitt bedre kjent med medlemmene i klubben og andre 
rotarianere og at dette har bidratt til personlig utvikling.  Dette setter han stor pris på. Han har 



vært medlem i klubben siden 2008 og sier at han i løpet av de siste ett og et halvt årene har 
gått fra å ha vært medlem til å bli en ekte rotarianer. Dette har vært en flott reise å få være 
med på. I inneværende år har vi fått nye lover og vedtekter, og det er også utarbeidet en 
strategiplan. Vi har hatt mange meget gode foredrag igjennom året. Møtekomiteen ble takket 
for innsatsen med å sørge for at vi har kunnet gjennomføre møtene. Her har alt vært klart i 
god tid. Man kan lett ta slik for en selvfølge men det er noen som sørger for det. 
Gjesteboka, som er ivaretatt av Vidar. Den er alltid klar med navn på besøkende og lagt frem 
ved talerstolen to minutter før møtestart. 
Programkomiteen ble takket og noen av de gode foredragene vi har hatt i løpet av ble nevnt 
og også at det var fokusert på å få tak i foredragsholdere som kommer i fra Eidsvoll.   
Cico – kommunikasjon ansvarlig og webredaktør Bjørn Bjerke har oppdatert hjemmesiden 
vår kort tid etter mottak av informasjon for dette. Det blir utført uansett hvor i verden han 
befinner seg. 
Noe av den tyngste vi har utført har vært beslutningen om å avslutte utgivelsen av Eidsvoll i 
Bilder etter 32 år. Digitaliseringen har medført at salg av slike hefter i den senere tid har vært 
vanskelig. De som kjøper dette hefte har blitt færre selv om befolkningen i bygda har øket. Vi 
har hatt en god debatt rundt dette i klubben før beslutningen ble fattet. Komiteen som utførte 
arbeidet med utgivelsen av den siste utgaven ble takket for arbeidet med dette. 
Internasjonal dag har vi vært med på ved Eidsvoll Videregående skole og vi har 
ungdomsutveksling og Ryla. Vi er med og bidrar økonomisk med ungdomsutveksling i år 
sammen med Nannestad, Ullensaker og Eidsvoll Syd. En representant fra Eidsvoll deltar. Vi 
hadde også en representant med på Ryla seminar. Oppsummert er det en god jobb som er 
utført med ungdomsarbeid her i klubben. 
iCare prosjektet. Høsten 2015 deltok Lise og Ingunn på seminar om å søke midler til 
internasjonale prosjekter - Global Grant på Kløfta. Samtaler på vei hjem i bilen ble iCare 
starten, i hvert fall spiren til det. Planlegging startet og mange deltok på dette i fjorårets iCare 
komite. Det ble opprettet kontakt med blindeforbundet, kontakt med distriktet for hjelp med 
søknad, hvordan skaffe penger lokalt og vi gjennomførte konserten på Panorama som hele 
klubben var med på. Inneværende år har komiteen vært mindre, Lise har ledet den og Pål har 
hatt kontakt med sponsorer fra næringslivet. Arbeidet med kontakten i samarbeidsklubben i 
Chimoio Mosambik og søknaden mot Rotary Internasjonalt har til tider vært krevende. Etter 
mye om og men så gikk søknaden til RI. Torsdag kveld forrige uke mottok Morten en epost 
fra Rotary Foundation som bekreftet at søknaden var godkjent. Dette innebærer 86 403 USD i 
støtte til iCare prosjektet. Dette tilsvarer ca. 700 000 kroner. Dette er veldig bra. 
Som en symbolsk takk for ledelsen av dette omfattende arbeidet ble Lise tildelt blomster og 
stor applaus. Lise svarte ved å takke alle for god hjelp i gjennomføringen. 



iCare er et samarbeidsprosjekt med Norges Blindeforbund for hjelp til blinde folk på klinikk i 
Chimoio i Mosambik å få synet tilbake – mye grå stær operasjoner. Pengene skal brukes til 
utstyr og opplæring i bruk av dette. Mange klinikker på forskjellige steder blir utstyrt til å 
utføre forundersøkelser før endelig behandling med ny lasermaskin i Chimoio. En egen 
sykebil for transport av pasientene er også inkludert i prosjektet. 
Lise sier hun gleder seg til å kunne sende en melding til alle artistene som deltok i konserten 
om at nå er søknaden innvilget, men legger også til at nå starter jobben med gjennomføring av 
iCare prosjektet. 
Etter dette ble hver av de avtroppende styrerepresentanter takket spesielt for god hjelp i året 
som har gått. 
Til sist ble presidentskiftet gjennomført og Morten overleverte kjede, president nål og klubbe 
til Trude Aalborg Langhelle. 
Trude takket for tilliten og holdt en kort tale hvor det ble orientert om prioriterte ønsker og 
mål for kommende Rotary år. Kommende år er et jubileumsår for Eidsvoll Rotaryklubb. I et 
jubileumsår ser man gjerne tilbake på glansdager og høydepunkter. Det skal vi også gjøre. Jeg 
har et ønske om at hvert medlem skal trives i klubben og bygge sterkere bånd og tilhørighet 
gjennom dypere kjennskap til klubbens historie. Jeg ønsker også at vi skal få kjenne på og 
være stolte av at vi er en del av et verdensomspennende felleskap – slik at vi føler oss som 
Rotarianere. Gjennom trivsel og rotfeste håper jeg at klubben skal gro godt dette året og at vi 
får til å bygge en vital og enda sterkere klubb. Vi har i løpet av det siste halvåret laget en 
strategiplan og denne skal vi nå iverksette og det gleder jeg meg til sier Trude. Hun takker alle 
komiteledere som har sagt seg villige til å gjøre en ekstra innsats og det kommende styret og 
legger til at dette kommer til å bli et veldig godt og spennende år. 
Så blir nå past President Morten takket for sin innsats. Din positivitet – spøk og latter har aldri 
vært langt unna. Du har ikke vært borte en eneste mandag. Har altså 100 % fremmøte og det 
er vel ikke helt vanlig. I styrereferatene – som du selv har skrevet har det fremkommet at du 
også har tatt ansvar for mye av oppgavene som er besluttet utført. Du har vært helt enestående 
og jeg er veldig glad for at du vil delta i det kommende styret fortsetter Trude. 
Til sist blir Pål Lorentzen tildelt pin som visepresident og Trude sier hun nå får to bautasteiner 
ved sin side. Morten på den ene og Pål på den andre. 
Pål takker for tilliten og valget og sier han skal gjøre sitt ytterste. 
  
Referenten opplyser om at fremmøte denne kvelden var meget godt – 76 %. 
  
 



 
 



 
 

 
 



 



 
  

  
 
 
POLITIREFORMEN OG HVA DEN VIL SI FOR LOKALE 
FORHOLD 
V/ LENSMANN BERNT INGAR JAHREN 
12.06.2018 

 
 

 

President Morten Kristoffersen innleder dagens tema ved å fortelle om bakgrunnen for 
politireformen og ganske detaljert om hvordan denne organisatorisk medførte store endringer 
i landet. Før reformen ble iverksatt hadde vi 27 distrikter i Norge – nå er det 12 distrikter. 
Romerike, Follo og Østfold ble slått sammen og en ny operasjonssentral for Øst politidistrikt 
ble lokalisert i Ski. Brannvesenets alarmsentral er også her. 
En medarbeiderundersøkelse som ble gjennomført i 2017 konkluderte med 9 av 10 ansatte i 
politiet er fornøyd og stolte over å arbeide der. I våre naboland Danmark og Sverige var det 
ikke like positive tilbakemeldinger etter tilsvarende omorganisering. 
  
Bernt Ingar Jahren takker for invitasjonen til å si litt om politireformen utfra lokalt perspektiv, 
sier han deltatt i prosessen med utforming av den nye reformen med lang erfaring i den gamle 
strukturen og valgt å søke en jobb – og fått den, og vil være med videre for å utvikle og 
tilpasse den til lokale forhold. Han har vært lensmann i Nes i 11 år, og ansatt der siden 1988. 
Har vært i lensmannsetaten siden 1979. 
Bernt Ingar – «du har aldri vært politi du, bare lensmann» - var det en som sa. Men jo da, det 
har han også. 1 år i Oslo på sentrum politistasjon. 
  
Han forteller at han engasjerte seg sterkt for å bevare Nes lensmannskontor og gikk i tog for 
det. Men når avgjørelsen var fattet må man godta det og jobbe videre etter nye retningslinjer. 
Han kom til Nes da han var 2,5 år gammel fra Ullensaker, og har vært i Nes siden. 
Vi får en innføring i prosessen etter reformen var et faktum, at man oppfattet det som det gikk 
litt vel sent i begynnelsen med å få ting på plass – men når det først startet opp så gikk det 
nesten for fort alt. 
I forhold gammelt lensmannskontor hvor det var flat struktur så blir den nye organiseringen å 
sammenlikne med en politistasjon. Kontoret er inndelt i tre seksjoner: 
  



•      Sivil seksjon, namsgjøremål – utleggsforretninger, tilbakelevering av kjøretøy osv. 7 
ansatte. 

•      Etterforskningsseksjon, som er skilt fra patruljeavsnittet. 7 ansatte. 
•      Nærpolitiseksjon, inneholder patrulje avsnittet – de som kjører de bilene vi ser ute i 

distriktet (21 ansatte) og forebyggende (6 ansatte). 
  

Politipatruljen er utstyrt for å kunne utføre mest mulig etterforskning på stedet. I praksis viser 
dette seg til tider å være vanskelig å få til, fordi det skjer noe som det må rykkes ut til. 
  
Forebyggende politi arbeid er endret. Nå drives dette i fellesmøter med foreldre, skoler 
borettslag osv. 
  
Etterforskningsarbeid – restanse. Ringer du et vitne i en straffesak etter to år er det begrenset 
hva vedkommende husker. Status i mars måned – 40 saker med over 12 måneder, nå – nede i 
14 saker. 
I tillegg er det en politikontakt i hver kommune. Denne skal bidra til at det som er besluttet 
gjennomført faktisk også blir det. 
  
Videre planer. Levere mere forebyggende og foreta mere effektiv etterforskning. 
 
  



 
 

Bernt Ingar Jahren  
  
  
 
 
 
NORSK SJØMATNÆRING ANNO 2018 
V/ THORVALD TANDE 
04.06.2018 

 
 

Thorvald Tande gir oss i foredraget en oppdatering på norsk sjømatnæring. Innledningsvis 
med informasjon for villfisk fangst og oppdrett i perioden 2000-2017. Videre hvordan pris på 
oppdrettslaks har hatt en betydelig utvikling de siste ti årene mens villfangst har vært rimelig 
stabil i hele denne perioden. 
Fem fiskearter står for 90 % av all eksport. Disse er laks, torsk, makrell, sild og ørret. 
Vi får en gjennomgang av omsetning for de 15 største sjømatselskapene og de 15 største 
fiskebåtrederiene i 2017 etter brutto fangstverdi. 
 
Hjemmeside Norsk Fiskeri-næring: http://norskfisk.no/index.html 



 

 
Thorvald Tande JR 

 

 
 
Til sist presenteres viktige diskusjonstema i sjømatnæringen anno 2018. Se presentasjonen 
under her:  
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
  

  
 
 
MIN JOBB I LOKALPRESSA I EN OMSKIFTELIG TID 
V/ JAN ARNE SANDHOLTBRÅTEN 
28.05.2018 

 
Foredragsholder blir innledningsvis presentert av Pål E. Lorentzen. 

Jan Arne har jobbet som aktiv journalist i 40-50 år. Han er ekte Eidsvolling, syvende 
generasjons småbruker i Gullverket hvor han har jobbet til 1990 med sau. Han er utdannet 
lærer og jobbet ved Ås skolen fra 1972 til 1978. Allerede i 1971 ble han hyret som frilanse 
sportsjournalist i Eidsvoll Blad og ble i 1978 fast ansatt der med hovedansvar for politikk og 
samfunnsliv. Han har vært opptatt av lokalhistorie. Har skrevet om Raumarrikets historie, 
skrevet flere bedriftshistorier. Eidsvoll Allmenning, Finnsbråten AS, Gullverkets 
historie http://www.gullverket.com/gruvehistoria-mars2017.pdf , Eidsvoll Blad 100 år, i 
tillegg et par slektshistorier og bistått Bjørn Dæhli med boka om Eidsvoll Stasjon. Jan Arne 
har som vi forstår ikke bare god kunnskap som journalist men innehar også inngående 
kunnskap om det lokalsamfunnet han har dekket. 

Jan Arne forteller at Eidsvoll Blad startet opp på Dal om sommeren 1901 fordi redaktøren var 
lærer ved Hjæra skole og dermed ble også lærerboligen avishus. Da var vi fortsatt i union med 
Sverige og elektrisiteten var 10 år frem i tid så avisen måtte trykkes med håndkraft. Den ble 
distribuert til fots eller med tog. I 1920 ble det bestemt at avisen skulle flyttes til det som var 



sentrum i den tid – Sundet. Flytting av pressa ble utført av storsmeden Smedsrud med hest og 
slede. Han og faktor, dvs. trykkerisjefen Adam Bjørn demonterte pressa og monterte den igjen 
i Eidsvoll slik at avisen kom ut igjen dagen etter uten forsinkelser. 

ü  1942-45 Nazi redaktør. Fikk bot etter krigen. Ikke for det som var skrevet men fordi de 
andre avisene hadde lagt ned og ikke hatt inntekter. 

ü  1971, kastet håndball på EIF. Da var Kaspersen som var redaktør i Eidsvoll Blad til 
stede. Motstanderlaget dukket ikke opp så da benyttet Jan Arne seg av muligheten til å 
få en prat med ham og sa sin mening om hvor dårlig han syntes pressedekning av 
sportsbegivenheter var i bygda. Kaspersen beklaget dette og sa han hadde ingen til å 
skrive. Jeg kan skrive jeg, sa Jan Arne – og dermed var han deltidsansatt i lokalavisen. 

ü  Trykket i bly. Typografene skrev om alt journalistene skreiv. Monterte speilvendt for å 
kunne trykkes. 

ü  1973 gikk over til Offset trykk. Da var Jan Arne i militæret. Skulle man sende et bilde 
til Oslo til Riksavisene gikk det med tog eller drosje på den tiden hvis det ikke gikk 
noe tog. 

ü  1982 fikk man telefax, da kunne teksten sendes med den. 
ü  1986 Norsk Data, datamaskin. 
ü  1989 Mobiltelefon, NMT 450. Den veide cirka 600 gram, man så ut som en cowboy 

med den i beltet. 
ü  1990 årene. Avisens glansperiode! 900 abonnenter på det meste, i dag 700 inklusive 

digitale. 
ü  I 2000 ble pressen solgt ti Tyrkia og avisen trykket hos andre trykkerier. 
ü  I dag kan journalisten, som en følge av den digitale utviklingen befinne seg hvor som 

helst og skrive direkte inn i avisen. 
ü  1983/84 ble Jan Arne ansvarlig for dekning av politikk og samfunnsliv. Dette varte 

frem til han gikk av i 2017. Det vil si han har deltatt på kommunestyremøter i bygda i 
over 30 år. Folk har mye meninger om politikere. Det er svært viktig at den som 
refererer er nøytral. 

Vi ble mot slutten av foredraget presenter et utdrag av historier Jon Arne har opplevd i 
jobben. Blant disse den da det ble oppdaget planlagt kunsttyveri i Rådhuset. Alle vaierne på 
maleriene var klippet. Dette ble beskrevet i avisen og vaskedama som skulle vaske veggene 
tok på seg ansvaret. 

Internett har medført at alle nå kan være sin egen redaktør. Som eksempel Facebook. Vær 
varsom-plakaten – og at alle skal komme til orde i en sak blir dermed sporadisk lagt vekt på 
slik som det bør. 

Til slutt så vi en billedserie hvorav fire av disse er vedlagt referatet. 

 



  
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 

  
  
 
 
LHL-SYKEHUSET GARDERMOEN OG VÅRE FELLES 
HELSEUTFORDRINGER 
V/ SIRI SKUMLIEN 
14.05.2018 

 
Siri Skumlien har bakgrunn blant annet som almenpraktiserende lege og besitter nå stillingen 
som Direktør LHL-sykehuset Gardermoen. 
  
I foredraget blir vi innledningsvis informert om bakgrunnen for flytteprosessen. Videre 
planlegging av nytt sykehusbygg og selve byggeprosessen. Planer for videre drift og 
alternative satsningsområder i fremtiden blir også presentert. 
Glitreklinikken var et meget avansert spesialsykehus for utredning, behandling og 
rehabilitering av pasienter med lungesykdom og Feiring klinikken avansert sykehus for 



hjertepasienter. Lungepasienter vil øke kommende år og hjertepasienter minker. I den mest 
hektiske perioden foretok Feiring klinikken 1300 hjerteoperasjoner per år. 
  
Ved planlegging av det nye bygget har de ansatte også deltatt. Dette har nok vært 
medvirkende til en ny måte å bygge på som igjen har ført til et ferdigbygg oppført i tide og til 
lave kostnader sammenliknet med liknende prosjekter. 
  
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
REFERAT FRA VÅRENS RYLA SAMLING 
V/ VEGARD STORBRÅTEN ØYE 
23.04.2018 
 

RYLA, lederseminar for ungdom ble i år gjennomført 16-18. mars ved Oscarsborg Festning. 
 
Vegard takket for at han fikk være Eidsvoll Rotaryklubbs representant på RYLA seminaret, et 

arrangement som han aldri hadde hørt om før han tilfeldigvis kom over det på nettet. 
  
 



 
 
  
 
Vegard gikk igjennom hovedinnholdet i programmet de tre dagene.  
 

• Første mål: Bli kjent med hverandre å bryte isen. Kommunikasjon – samtale – 
presentasjon. 
Alle skulle stille seg opp i ring etter når man var født uten å kommunisere verbalt, da måtte 
man ta i bruk andre virke – og kommunikasjonsmidler. Isen ble meget effektivt nedbrutt! 
Etter dette skulle man snu seg og intervjue sidemannen i et og et halvt minutt og bytte rolle, 
og etterpå skulle man presentere seg. Det var bare det uvanlige nå at det var ikke seg selv men 
den man intervjuet man skulle presentere. 

• Rekruttering, ved Roger Sollien Johansen 
66 % av dagens førsteklassinger vil jobbe i yrker som ikke finnes i dag. 
Mere enn halvparten av ledige stillinger er ikke lyst ut. 
Dagens unge: ambisiøse, oppmerksomme, omsorgsfulle, konkurranseorienterte, modige, 
orienterte, oppdaterte, fightere. 
Viktighet av nettverk og bruk av LinkedIn 

• TQM, Total Quality Management: ved Ludolf Bjelleland 
Involvere alle ansatte til å bidra med utvikling. 

• Fra Ide til selskap – ved Beate Størkson (IT gründer) Entrepenørskap/Oppstart 
Ut å lære å forstå kunden. Hvem er de? Hva gjør de? Hva kan vi forenkle? Sørg for å avsette 
tilstrekkelig tid og midler til markedsføring. 



• Ledelse ved Marit Sundli Tveit (Rektor NMBU) 
Det viktigste er glød, ansvar og vilje til å gjøre. Må bli nødt til å like og takle endringer – og 
gjerne skape dem selv. Se den enkelte. 

• Hva er et godt prosjekt – Øystein Ullnæss (Valueminer.eu) - 
https://www.valueminer.eu/ 
Hva ønsker du å oppnå (nytte)? Hva må du gjøre (tiltak) for å oppnå det? Utfordring: Finne 
sammenheng mellom mål og tiltakene. Mål, Utfordring, Angrepsvinkel. 

• Motivasjon – mestring og riktig kompetanse ved Rune Semundseth 
(lederutvikler) 
Utøve, «du blir ikke en indianer av å lese sølvpilen». Stille spørsmål? Hva, hvorfor, hvordan? 
Coaching og målsetning. Stille gode spørsmål – ikke predikere hva som er løsninger. 

• Gründer i rullestol – Tom Myklebust 
Havnet i rullestol etter ulykke. Startet rullestoleksperten med tre rullende venner. Ville ha 
smalt tilbud, dyp kompetanse. Endte opp med 1200 ansatte, 2 mrd, 20 land. 

• Sirkulærøkonomiens påvirkning lokalt ved Dag Reynolds. 
Nye verdikjeder, desentralisert eierskap, open source, åpne data, fortjeneste reinvestert for 
sosial og miljømessig påvirkning. Mindre behov for å eie – kan leie og låne. Hvor lenge brukes 
en batteridrill i snitt?(svar – 14 minutter). Apper: FrøBibliotek, TingenesBibliotek, LokalMat, 
Transport. 

• Å være produksjonsleder i Volvo ved Anniken Svaberg. 
Fra sveiser til mellomleder. Eneste jente. Sjef for 35 ansatte og 250 roboter. Som – tror du de 
ansatte er best – blir de best! 

• Fra serieflykning til seriegründere ved Aiman Shaqura. 
Flyktet fra Beirut, 10 år på flukt i 12 land, 8 asylmottak på ett år i Norge. Fra å selge julenek til 
å omsette for 100 millioner. Livet handler ikke om å få, men å få til! 

 
Mitt utbytte av RYLA seminaret: 
 
-       Økt kompetanse og innsikt innen ledelse 
-       Nettverk og nye venner 
-       Motivasjon og inspirasjon 
 
  



 
 
 
 Vi takker for et meget inspirerende referat 
 
 

  
 
 
 
FEIRINGREGJERINGA 
V/ THORBJØRN ELLINGSEN 
16.04.2018 
 

Thorbjørn Ellingsen har vært lærer på Nannestad Videregående, har jobbet som frilans musiker og 

komponert som frilans i NRK blant annet. Han kommer fra Sogndal og har bosatt seg i Feiring, har to 

gutter som er 16 og 18 år og er i dag kommunikasjonsrådgiver ved Eidsvoll 1814. Han ble valg inn 

som Feiringminister i Feiringregjeringa i 2017. 
 
Thorbjørn gir oss et historisk tilbakeblikk fra da Feiring skilte seg fra Hurdal og ble egen Kommune i 

1870. Det meste av utbygging som er skjedd i Feiring sier Torbjørn at ble gjennomført før 



sammenslåingen med Eidsvoll Kommune – etter det er det hovedsakelig vedlikehold av eksisterende 

bygningsmasse. Videre får vi en innføring i Feiring regjeringa sin tiltredelseserklæring 15. november 

2005 og detaljert hvordan det målbevisst arbeides for at denne skal etterleves. 
 
 

 
  
 
 
Vi takker for et meget interessant foredrag – som deler av kan leses her 
Feirings nettside her: http://feiring.info/ 
 
 
 
MEDISINSK FORSKNING GJØR STORE FREMSKRITT, MEN 
HVORDAN SKAL VI SIKRE EN GOD HELSE FOR ALLE 
V/ OLE PETTER OTTERSEN - HJERNEFORSKER OG REKTOR VED KAROLINSKA 
INSTITUTET 
19.03.2018 



 
 
 
Ole Petter Ottersen er utdannet professor og var rektor ved Universitet i Oslo i 8 år, fra 2009-2017. 
Lengre kan man ikke være det. Rektor ved Karolinska Institutet fra 1. august 2017. Han har publisert 
over 300 vitenskapelige artikler om cellebiologi og nevroanatomi, med vekt på signaloverføring og 
synaptisk transmisjon. Ifølge Google Scholar er Ottersen sitert over 36 000 ganger i vitenskapelig 
litteratur og han er en av Norges mest siterte forskere internasjonalt. 

Ole Petter takker for invitasjonen og minner om at det var Olav Lomsdalen som var hans fadder da 
han var medlem her for ca. 20 år siden. Noe han dessverre ikke hadde anledning til å fortsette med. 

Han startet å studere i Oslo fordi han var opptatt av helse og helse for alle. Det er svært få biologiske 
forskjeller mellom mennesker rundt om i verden med tanke på hvor lett sykdom kan utvikle seg. 
Forskjellene ligger i det faktum at helsevesenet når ikke frem til alle. Vi som er samfunnsbevisste må 
tenke globalt på hvordan vi skal få helse ut til alle. Vi må være optimistiske med hensyn til 
fremskrittene og være oppmerksomme på hva som er problemet med å få fremskrittene ut til alle. For 
å illustrere hvor stor forskjell det er på tilgang til helsevesen i verden, vises følgende tabell: 

 

 

 

  

Av verdens 7,6 milliarder mennesker har 2/3, altså 5 milliarder ikke tilgang til enkle kirurgiske 
tjenester. Helse er en følge av politiske valg. Det fokuseres på de økonomiske forhold og helse 
glemmes.  



Ole Petter har ledet en helsekommisjon hvor han reiste rundt omkring i verden og observerte 
helseulikheter. I dette arbeidet ble Bill Gates invitert til debatt i ved Universitet i Oslo. Bill Gates 
fremsetter den påstand at hvis vi fortsetter å bringe medisiner ut til de som trenger det, vil likeverdig 
helse kunne oppnås innen en generasjon. 

Det er to forskjellige veier å gå for å angripe denne utfordringen mener Ole Petter. Den ene er å gå helt 
spesifikt på sykdommen, som for eksempel ved polio vaksine, den andre er å bygge opp helsevesen i 
utviklingslandene. Videre forteller han at Karolinska Institutet har stått for mange av de store 
fremskrittene innen medisin som er fremkommet i verden, og spesifikt om flere av disse.  For 
eksempel en av de største sykdommene vi sliter med i dag er Alzheimers sykdom - som er avleiringer 
av proteiner i hjernen. Det forskes på hvordan disse stoffene normalt fjernes fra hjernen. Ole Petter vil 
fortsette med forskning ved siden av å være rektor, men må gjøre det på kveldstid.  

Man har fulgt kvinner i 44 år og forsket på sammenhengen mellom de som har god fysisk form og de 
som ikke har det i forhold til utvikling av Alzheimers sykdom. Resultatene indikerte tydelig, at å holde 
seg i god fysisk form har meget stor betydning for å unngå utvikling av denne sykdommen. 

Etter å ha reist rundt omkring i verden viser det seg at politiske styringsmekanismer har stor betydning 
for helse. Som eksempel trekkes frem Hellas som har blitt tvunget til å forandre sin økonomiske 
oppførsel, da dette førte til stor nedgang i folks helse. Store internasjonale firmaer som selger 
helseskadelige produkter har meget stor makt og via handelsavtaler begrenses den enkeltes stats 
politiske handlerom for å kunne ivareta folk helse. 

Konklusjonen er at innen alle politiske beslutningsområder, må det tenkes helse sier Ole Petter. Dette 
er det totalt svikt på i dag. 

Han gjentar at det er veldig mye spennende forskning og fremskritt som skjer i verden og til tross for 
det er det 2/3 av verdens befolkning som ikke har tilgang til noe så enkelt som en brokkoperasjon. 

    

 

 

 



 

 
 

EGO 1 
V/ AUDUN AALBORG-LANGHELLE 
12.03.2018 
 
 
 
Audun er født i Stavanger – men flyttet rett etterpå til Eidsvoll og ble her boende i Lars Tønsagers Veg 
– også kalt Beverly Hills. Det huset er der fortsatt. Vi får under hele foredraget presentert mange gode 
bilder. Bildene taler for seg og det sies om bilder - mere enn tusen ord. 

Han var mye utendørs i tidlig alder, klinka med klinkekuler og kasta på stikka. Musikant i Vilberg 
Skolekorps som trompetist. Audun har også fartstid på Skibladner. Den tida skipet var plaget med 
innbrudd i spritlageret jobbet han som vakt der om natta. Hans far jobbet på Mistberget på 
kommunikasjonslink som forsvaret har stasjonert der oppe. Familien var ofte der da på tur.  

Fløyta, badeplass – den var meget godt besøkt, mange gode sommerminner derfra. Han gikk på 
Vilberg barneskole og senere Eidsvoll Gymnas med Skauge som klasseforstander.  

Han har tre vakre døtre i alder 20 pluss, og de har vært med på mange turer ute.  

 

Her er de: 

 



 

 

Utallige ekspedisjoner sommer som vinter. I snøhule og iglo, også med overnattinger. Dette førte til at 
den eldste datteren plutselig inviterte far sin til tre retters middag en fin januar dag på Kolsåstoppen i 
solnedgang. De bodde og vokste opp på Nesøya – naboøya til Brønnøya. Den er bilfri – og for å 
komme dit må du bruke en manuell kabelferje eller pontongbro vinterstid. Mange turer med sjæfer 
hunden eller en god venn ukentlig rundt Brønnøya har det blitt. En annen fritidsyssel har vært 
kajakkpadling. Dette er tatt opp igjen her i Eidsvoll sammen med Trude. Lage mat er en lidenskap han 
har - enten hjemme på kjøkkenet eller ute sammen med gode venner. Spesielt hvis maten er høstet selv 
er det topp. De har vært heldige å få tilgang til et uvanlig godt rypejakt terreng, noe som har medført at 
det er lett å fylle fryseren. 

 

Audun tok sabbat år fra studiene og reiste jorden rundt sammen med en god venn, lot bøker være – 
altså et globetrotter år. Gikk opp mot Mont Everest til 5500 moh til en topp som er kalt Kalapatar – det 
sorte fjell betyr det. Da syntes de de var høyt nok – virket som de nesten kunne ta på Mont Everest. 

 

Den høyde rekorden ble grundig slått ved bryllupstur sammen med Trude til Kilimanjaro – 5895 moh.  

 



De trives også meget godt i nærmiljøet med utsikten fra Vergelandsutsikten. Dyrker poteter på eget 
bruk på Breidablikk. Hesteskokasting skjer også der med utfordring av tidligere norgesmester Jens i 
denne ferdigheten. Han lar seg jo ikke slå! 

 

Så får vi en innføring i Auduns yrkesmessige utvikling. Dette gjengis forenklet skjematisk her: 

 

 

 

Utdannet til lege ved Universitetet i Oslo, holdt til bak Aulaen. Etter seks år ferdig utdannet som lege. 
Turnuskandidat i Havøysund i Måsøy kommune i Finnmark. Det første året på sykehus og to år på 
legesenteret i Havøysund. Der kan det være tøft vær. Han var vitne til at noen steder langs veien på 
grunn av den kraftige vinden ble 60 meter av asfalten skrellet av. På toppen der oppe får vi opplyst er 
det etablert verdens største nordligste vindmøllepark, så da kan jo vinden også være til nytte. 
Hurtigruta var et daglig skue inn til havnen i Havøysund.  

 

I fra nord flytter Audun sørover og starter i akuttmedisinsk beredskap. 4-5 år tar det å bli spesialist i 
anestesi. Tok doktorgrad og var i denne sammenheng med på å endre Heimlich manøver – en måte å 
fjerne fremmedlegemer i luftveiene som derved ble utfordret og forbedret. Luftambulanselege i 20 år i 
Oslo. 1 år også som luftambulanselege i London.  

 



 

 

I tillegg til mye akuttmedisinsk informasjon blir vi også opplært i hvor viktig det er å unngå 
nedkjøling av alvorlig skadde personer. Her har Audun vært med på å innføre bruk av nytt godt 
isolerende «teppe» som letter dette arbeidet. 

 

Fra 2017 har Audun nå jobbet som fastlege i Nord-Odal.  

 

 

 
 
FRA BARNEVERN TIL PROFFBOKSING VED LEDER AV 
FAMILIE - OG KULTURKOMITEEN PÅ STORTINGET 
V/ TONE WILHELMSEN TRØEN 
26.02.2018 
 
 
 
Tone W. Trøen bor i Eidsvoll, er utdannet sykepleier, har representert Høyre i Akershus på Stortinget i 
fra 2013. Første periode fra 2013-17 medlem av helse- og omsorgskomiteen. I perioden 2017-2021 er 
hun leder for familie- og kulturkomiteen. I tillegg er hun leder av Akershusbenken og parlamentarisk 
nestleder i Høyre. Har tidligere vært medlem/ledet en rekke offentlige verv og vist stort engasjement 
både sportslig og kulturelt i kommunen. Hun var den som satte i gang loppemarkedet til Vilberg 
Skolekorps. 

Tone har vært hos oss tidligere og forelest og vi har vært på besøk med flott omvisning ved Tone på 
Stortinget. 

Familie – og kulturkomiteen har et meget bredt arbeidsområde innleder Tone med, derav tittelen på 
foredraget – «Fra barnevern til proffboksing». Komiteen består av tolv personer satt sammen av 
representanter for flere partier. En bredt sammensatt komite’ som har det til felles at de er utrolig 



engasjert i det de driver med. Det er veldig inspirerende å få lov å lede folk som virkelig har lyst til å 
jobbe! 

Familie – og kulturkomiteens arbeidsområder: 

• Familie, barn og ungdom. Barnevernet er det arbeidsområdet som det jobbes mest med. Vi blir 
fortalt om hva det jobbes med, hvor og hvordan. Det er lang vei fra Stortinget og ned til 
Kommunestyresalen. Kjærlighet skal inn i formålsparagrafen. 

• Likestilling mellom kvinner og menn. 

• Arbeidet mot diskriminering. Det har vært mange saker knyttet til MeToo. Mange saker knytter 
seg til hvordan vi skal unngå diskriminering på arbeidsplassen. Vi skulle tro vi var kommet så 
langt i dag at dette ikke var nødvendig – men det er vi ikke sier Tone. 

• Forbrukersaker, herunder saker om gjeldsordning 

• Kirke, tros – og livssynssamfunn. Stat og kirke ble skilt i fjor. Hvem skal ha ansvar for 
vedlikehold av kirker? Trosfrihet er en menneskerett. De forskjellige trossamfunn har krav på lik 
behandling. Folk er opptatt av hvordan skal det norske samfunnet være. Her er det også 
utfordringer. 

• Kultur, herunder idrett, frivillighet og mediepolitikk. Vi overfører 14 milliarder til kultur i Norge 
til forskjell fra mange andre land. Vi skal ikke legge oss borti hvordan disse bevilgningene 
benyttes. Men arbeider for åpenhet rundt toppidrett, disposisjoner og hva felleskapets penger 
brukes til. Ansvar for mediepolitikken. Veldig mye menn i norske avisredaksjoner. Største 
utfordring er digitaliseringen som pågår. Store tap i annonseinntekter. Man hadde ikke trodd dette 
skulle skje så fort. Bergens Tidende og Romerikes Blad har redusert redaksjonen med 50 %. De 
står ovenfor superutfordringer. Når vi kutter pressestøtte så må vi vite hva det innebærer. Hvem 
skal da være vaktbikkje? Vi trenger pressen som graver og ser etter feil. 

• Og kulturminner. Vi har ansvar for alt som ligger under Riksantikvaren. Ansvar også for det 
samiske og andre minoriteter. 

Alle saker som det arbeides med i komiteen er lukket. Tone fremhever at ikke alltid går det tregt på 
Stortinget, mange saker blir avgjort og vedtatt og satt ut i livet raskt. Dette selv om komiteen er 
sammensatt av representanter fra ulike partier. 15-20 saker pågår i det daglige arbeidet i komiteen. 

Det er mange ganger litt smart å sørge for at vi får inn høring fra flere instanser. Dette må da ta litt tid. 
Vi får innføring i hva en høring er, at den er åpen (det informeres om det) og hvordan det 
gjennomføres. Høringene er målrettet informasjonsinnhenting og ikke noe debattforum. 

Rolle som leder av Akershusbenken. Alle folkevalgte fra alle partier fra Akershus. Møtes en gang i 
halvåret forskjellige steder, Romerike, Follo, Asker og Bærum. 

Parlamentarisk nestleder. Trond Helleland er leder og Tone er nestleder. Er dermed medlem i 
stortingsgruppa og får derigjennom også mye spennende og interessant informasjon. 

 

 



 

 

 

HVORDAN SKAPE EN BYDEL? UTVIKLING AV STRØMMEN 
VÆRKSTED, EN NY HELSE OG AKTIVITETSDESTINASJON PÅ 
ROMERIKE 
V/ SENTERLEDER PER KRISTIAN TRØEN 
19.02.2018 
 
 
 

Per Kristian Trøen forteller oss om bakgrunnen for foredraget. Det ble for en tid siden skrevet om kjøpesentrenes 

død i USA i Aftenposten. De legges ned fordi det ikke lengre er grunnlag for drift. Sterk økning i Internetthandel 

kan være en av hovedårsakene til dette. Hvordan tilpasser Olav Thon Gruppen seg disse utfordringer? Per 

Kristian tok for seg i foredraget hvilke planer som foreligger for Strømmen Storsenter eiendommen. 

Først litt historie: 



1923 Olav Thon blir født 

1940  Han kommer til Oslo - med et reveskinn. Et år senere eier av pelsbutikken Volvat Pels 

1950  Kjøper Karl Johansgt. 7 i Oslo for 1,7 millioner. Hans første eiendomsinvestering. 

1976  Kjøper Hotel Bristol i Oslo 

1978  Kjøper fabrikkområdene til Strømmen Verksted - utvikles senere til Strømmen Storsenter 

1982  Olav Thons Eiendomsselskap etableres og blir børsnotert 1983. Børsverdi da 200 millioner, passerte 2 

milliarder i 2013. 

1988 Olav Thon Gruppen Etableres i Brussel ved kjøp av kontorlokaler 

1989 Rainbow Hotels etableres 

2004 Kjøpesetervirksomhet i Sverige startes opp 

2005 Rainbow Hotels får nytt navn - Thon Hotels og inndeles i tre konsepter: Budget, City og Conference 

2013 Olav Thon Stiftelsen opprettes i desember av Olav Thon. Samtlige aksjer i Olav Thon Gruppen AS som 

er verdsatt til ca. 25 milliarder NOK overføres til stiftelsen. 

2016 Høyeste investeringsnivå noensinne, - ca. 7 milliarder kroner. 

Olav Thon Gruppen er i dag Norges største kjøpesenteraktør med over 100 kjøpesentre. 

Videreutvikling - besøk og omsetningsøkning er i fokus. Veldig fokus på kostnader, skal være de mest effektive 

kjøpesentre! Må være relevante og inspirerende både for kunder og ansatte. Bransjen må "framsnakkes" sier Per 

Kristian. Strømmen Storsenter skal være best. Vi skal dominere Nedre Romerike. "Ankerene" er selve 

grunnmuren. Aleris Legesenter på Strømmen og to apoteker som er blant disse - bidrar med mye besøkende. 

Helse er viktig, også her.. Logistikk og vareflyt - leveranser på nattestid. Strømmen Kjøpesenter ble i 2017 kåret til 

årets Romeriks Bedrift. Det er Per Kristian veldig fornøyd med.  

Området som det nå skal bygges på er 60 mål. Kjøpesenteret, 300 leiligheter som skal stå ferdig til høsten og 

Oslo områdets fineste badeanlegg skal koples sammen til et stort område sier Per Kristian. Olav har sagt det skal 

lages et badeanlegg. Han skal være den første som hopper uti. 

Skal man lage en ny bydel må det være et torg der sier kommunen. Lages ikke det får man ikke byggetillatelse. 

Det arbeides mye med planene for å etablere nytt topp badeanlegg. Treningssenter og helsehus, videreutvikling 

av eksisterende helsesenter. Tannleger, fysioterapi og idrettsmedisin. Frisklivssentral blir et pålegg å ha i fremtida 

ved sammenslåing av kommuner. Store parkeringshus blir videreutviklet og beliggenhet veldig nære jernbanen og 

bussterminal er der.  

Slik tenkes det sier Per Kristian - på denne måten møter vi netthandelen. Investering - nok over en milliard. 

 



 

 

 
LILLEHAMMER OLYMPIC LEGACY SPORT CENTRE - 
OLYMPISK ARV 2.0 
V/ ERIK ULATEIG 
12.02.2018 
 
 
 

Erik Ulateig, har vært ansatt som daglig leder i Lillehammer Legacy Sport Center siden 1. november 2017. 

Som en del av arven etter ungdoms OL etableres Legacy Center på Lillehammer. Legacy Center skal skape et 

mangfold av idrettslig aktivitet og samarbeid på tvers av idrettsfaglig kompetanse med utgangspunkt i 

innlandsregionen, og bidra til kunnskapsutveksling på tvers av kulturer og landegrenser. Legacy Center skal 

utvikles til å bli et internasjonalt kompetanse- og treningssenter for vinteridrett og skal bidra til internasjonal 

erfaringsutveksling og videreutvikling av aktiviteter og utviklingsmiljøer. 



Erik Ulateig har siden 1998 jobbet med utviklingen av norsk idrett i ulike sammenhenger. Først som 

administrerende direktør i Lillehammer Olympiapark AS i perioden 1998 - 2014, og deretter i rollen som Chief 

Operational Officer i Ungdoms OL 2014 - 2016. Erik kommer fra stillingen som Administrerende direktør i Owren 

AS, et Lillehammerbasert selskap som forhandler snøprepareringsmaskiner, beltegående nyttekjøretøyer og 

vegetasjonsryddingsmaskiner. Erik er utdannet diplomøkonom og har et brennende engasjement for å utvikle 

vintersportens viktige rolle i innlandsregionen, nasjonalt og internasjonalt. 

Pierre de Coubertin, fransk pedagog og historiker - regnes som grunnleggeren av de moderne olympiske leker og 

var president i IOC fra 1896 til 1925. Erik presenterer deler av innholdet i det olympiske charter: 

 

 
 

Hvorfor velge Lillehammer: 



 

 

Vintersport på Lillehammer har pågått i over 100 år, hopping og langrenn. Regionen har hatt og har mange 

toppidrettsutøvere. Mere snø nå enn i 1897. Infrastruktur if. OL 1994. 300 mil med skiløype. Ungdoms OL ble 

gjennomført der i 2016. 

Navnet Lillehammer innehar en helt spesiell posisjon i verden. Dette sitter innprentet etter OL i 94. Norge - er det 

ikke alle som har hørt om sier Erik, men nevner du Lillehammer - så har de fleste det. 

IOC bidrar med 180 millioner kroner til opprettelsen av Lillehammer Olympic Legacy Centre - det samme gjør 

stortinget med disse forventninger: 



 

 
Ved spørsmålsrunde etter Erik Ulateig sitt gode foredrag ble det fra tilhørerbenken stilt spørsmål om hvordan 
finansiering av OL-anleggene er ivaretatt? 
 
De første tjue årene etter OL i 1994 ble vedlikehold av anleggene finansiert av fond avsatt etter OL i 1994. Nå er 
de overført til kommunen. Bob og Ake – bane er planlagt finansiert av staten. 
 
 



 
 
 
 
 
 
EN REGION I VEKST - VED ORDFØRER TOM STAAHLE I 
ULLENSAKER KOMMUNE 
V/ ORDFØRER TOM STAAHLE 
05.02.2018 
 
 
 

Ordfører Tom Staahle innledet med å si han har drevet med politikk siden 2001 og at han nå har verdens beste 

jobb. Meget spennende, og store utviklingsmuligheter. Hans jobb er å profilere Ullensaker Kommune. Han ble 

ordfører i 2015, er medlem av FRP, utdannet sykepleier og bachelor i økonomi og markedsføring fra BI/NMH. 

Arbeidserfaring fra privat og offentlig virksomhet. Vært i arbeidslivet fra 15-års alder. Erfaring fra: Hotell, sikkerhet, 

helse, informasjonsarbeid, bank- og finans og salg.  

Vi får i foredraget presentert Ullensaker i regional sammenheng. I regional areal- og transportplan for Oslo og 

Akershus. Jessheim - er regional by og skal ta en høy andel av veksten. Jessheim, Gardermoen Næringspark 

GNP, og OSL er pekt ut som et særlig innsatsområde for økt by- og næringsutvikling.  



• Kreftene som virker 

• 36.000 innbyggere pr. 2018 - 50 000 i 2030.  

• 25.000 arbeidsplasser 

• 17.000 innbyggere er sysselsatt (herav i underkant 9.000 med arbeidsplass innenfor 
kommunens grenser) 

• 15.000 pendler til Ullensaker fra andre kommuner. 

 

Kommuneplan for Ullensaker 2015-2030 

VISJON: Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig! 

MÅLTALL 2015-2030: 500 nye boliger i året og 1000 nye arbeidsplasser i året. 

Tom Staahle presiserer flere ganger under foredraget at i Ullensaker får etableringssøkere JA til 

etableringssøknad og at denne innstillingen er godt innprentet og forstått blant kommuneansatte der. Vil man ha 

utvikling så er det essensielt. Som eksempel på hvor "fort noe kan gå" så fortalte han om møte med Norges 

Fotballforbund som leter etter et område de kan kalle Campus Norge som de skal bygge. I møte hos ordføreren 

som varte i 12,5 minutter ble beslutning fattet om at etableringen blir i Ullensaker. 

Interkommunalt samarbeid ble også omtalt eksemplifisert ved det nye helsehuset på Jessheim og det nye 

vannverket fra Hurdalssjøen til ½ milliard kroner. Ingen av disse prosjektene har Eidsvoll Kommune valg å delta i 

- foreløpig. Men det er ikke for sent tilbyr Staahle. Her kan de fortsatt få kjøpt seg inn i prosjektet nå - eller kjøpt 

vann til markedspris senere.. 

Alternativ øst/vest for den tredje rullebanen på Gardermoen er den sak som opptar ordføreren mest akkurat nå. 

Han taler innbyggernes og etablereres sak og gjør sitt ytterste for at rullebanen blir lagt til den vestre traseen. 

 



 

 

 

KRIMINALITET I NÆRINGSLIVET, BEKJEMPES I STADIG 
STØRRE GRAD I PARALLELLE RETTSSAMFUNN 
V/ DRIFTSDIREKTØR THOMAS HANSEN 
29.01.2018 
 
 
 

Driftsdirektør Thomas Hansen fra firma Skan-Kontroll er oppvokst i Eidsvoll. Han er gift og har to barn - og bor på 

Råholt. I ungdommen ble det mye både håndball og fotball. Nå er han på fritiden ivrig sportsfisker og pokerspiller. 

Yrkeserfaring: 

• 1990-1995 Rimi Råholt, flaskegutt - > ass.butikksjef 

• 1996-1996 Førstegangstjeneste 

• 1996-1997 Kiwi Frogner, butikksjef  

• 1997-1999 Kiwi Kløfta, butikksjef 



• 1999-2000 Kiwi Oslo/Akershus, ambulerende butikksjef 

• 2000-2001 Ricoh, selger 

• 2001-2009 Skan-kontroll, selger - > avdelingssjef 

• 2010-2010 Kjøpmannshuset, sikkerhetssjef 

• 2011-2018 Skan-kontroll, driftsdirektør 

SKAN-KONTROLL ble etablert i 1974 og er et firma som har spesialisert seg på handelsnæringen. Kriminalitet i 

næringslivet bekjempes i stadig større grad av "parallelle rettssamfunn" fordi det er blitt marked for andre enn 

politiet til å etterforske kriminalitet forteller Hansen. Privat næringsliv anmelder kun 26 % av alle underslag. Politiet 

har ikke etterforskningsmonopol i Norge. Ved privat etterforskning skaffes tilbake verdier til bedriften som ellers 

trolig ikke ville blitt det.  

SKAN-KONTROLL - Del av det parallelle rettssamfunnet: 

• Engasjeres for referansesjekk - Vi rapporterer 40 % avvik, om forhold som arbeidsgiver var 
ukjent med  

• Engasjeres for å bevise at ansatte stjeler (Strafferettslig og sivilrettslig) - Ikke mer enn at vi 
har behov for å få forklart hvorfor, hvordan osv…. 

• Engasjeres for å konfrontere ansatte om deres ugjerninger - Samtalene er frivillige for den 
ansatte og den ansatte kan ha bisitter 

• Engasjeres for å bistå med oppsigelse, avskjed, fratredelsesavtale el.l. - Her er det viktig for 
arbeidsgiver å unngå etterspill 

 

Prosessen dokumenteres med: 

• Bisittererklæring 

• Egenerklæring fra den ansatte 

• Gjeldsbrev 

• Dokumenter, film, bilder, rapporter mm 

• Avskjed / oppsigelse 

• Sluttrapport og konklusjon fra Skan-kontroll 

 

I foredraget ble det presenter en rekke eksempler på etterforsket kriminalitet som avdekket underslag/tyveri av 

store verdier og hvordan verdiene ble ført tilbake til bedriftene. Vi takker for meget god presentasjon og foredrag. 

 
 



 

 

 

 
HISTORIEN OM MYHRER OG PLANER FOR FREMTIDEN 
V/ LARS KJELL TOMREN 
22.01.2018 
 
 
 

Lars Kjell Tomren, daglig leder av Leto Eiendom og Leto Møbler presenterer historien om Myhrer og planer for 

fremtiden. Leto har nettopp feiret 60 års jubileum. Firmaet startet opp av hans far - Leif Tomren med produksjon 

av møbler i et gammelt hus på Råholt lokalisert rett bak baker Gulbrandsen i 1957. 

 
 

• 1960 ble produksjonen flyttet til Myhrer og i 1963 ble det åpnet fabrikkutsalg der også. 

• 1972 endres navn til Leto Møbler og produksjon av møbler legges ned. 

• 1990 stod LetoHallen ferdig. 



• 1994 Leto Møbler blir medlem av Bohus-kjeden 

• 2007 Bohus Leto Jessheim åpner 

• 2017/18 Etablerer Eidsvoll Handelspark 

• Leto Konsernet i 2017: 160 mill. i brutto omsetning, 70 ansatte, 40.000 m2 næringsarealer 

 
Leto konsernet eiendom består av Eidsvoll Handelspark, Gystadmarka Jessheim og LetoHallen. 
 
Leto konsernet drift er: Bohus Leto Eidsvoll, Bohus Leto Jessheim og Best Western LetoHallen Hotel. 
 
Myhrer – fra tysk militærleir til handelspark. På det meste mere en 1000 soldater stasjonert i transittleir på Myhrer. 
Eidsvoll Turn kjøpte bane på Myhrer i 1917. Etter krigen startet det opp næring og industri på Myhrer. Finsbråten 
Pølsefabrikk startet sin virksomhet på Myhrer. Eidsvoll Rivefabrikk ble den store industribedriften på dette 
området. Det oppsto tre store branner på området fra 1960 – den siste 1972-3, noe som ikke var uvanlig på den 
tiden ved treforedlingsvirksomheter. Brannstasjonen var også lokalisert her så det var kort vei til brannstedet. 
 
Lars Kjell Tomren forteller att man var kommet til et veiskille – enten flytte eller få handel/kundene til oss. Dermed 
startet planene om videreutvikling av industriområdet på Myhrer. Første etappe i dette (etter godkjennelse i 
kommunen) var å starte rivning av gamle fabrikkbygninger – cirka 1000 m3 med betongmasse er tatt vare på og 
er godkjent til bruk som fyllmasse i nytt bygg. Her er det planlagt plasskrevende varehandel og Byggmax er 
allerede åpnet (15 desember 2017). 
 
I tillegg til Byggmax bygget er det planlagt ytterligere 5700 m2. I det siste byggetrinnet er det allerede inngått 
kontrakt med to firmaer - jem & fix - og JYSK - og det er inne søknad om å få tillatelse til to til. Dette er nødvendig 
for at det siste byggetrinnet skal bli igangsatt. Sier kommunen nei til dette – blir det ingen etablering av de 
firmaene i Eidsvoll. Da må man ut på markedet etter andre leietakere. 
 
Første byggetrinn på 2600 m2 av dette til jem & fix starter nå til våren. Tidspunkt for oppstart av det resterende av 
de 5700 m2 avhenger som nevnt allerede av godkjenning i kommunen. Hvis godkjenning nå vil hele prosjektet 
være ferdig sent til høsten. 
 
Den nye virksomheten i Eidsvoll Handelspark vurderes til å bidra med bortimot 200 nye arbeidsplasser i Eidsvoll. 
 
 
 
 

 



 



 

  

  

  

  

 
 
 
EGO 1 FRANK FODSTAD 
15.01.2018 
 
 
 
Frank Fodstad er født og oppvokst i Eidsvoll. Er gift og har nå tre barn og hund. Frem til seks års alderen bodde 
Frank og familien i Lomsdalsgården. Han husker det som et fint sted å vokse opp i Sundet. Deretter flyttet de til 
Vestvang og ble værende der til han ble 18 år. Begynte på barneskolen på Ås. Lærte å gå NM-på ski – på Ås 
skolen. Var med faren sin som hjelpemann på bil for vareleveranser og fikk der sin tidligste jobberfaring. På 
Vestvang var det en fotballplass på ca. et mål hvor det ble spilt fotball seint og tidlig. Hadde store ambisjoner om 
å bli god i fotball, så han spilte på Eidsvoll Turn inntil han fikk tilbud om å bli dommer – som han i stedet ble – og 
dømte syvende og åttende divisjonskamper. Dømte også den årlige bedriftskampen også omtalt som 
«knokkeloppgjøret» mellom Romerikes Blad og Eidsvoll Blad. Det gikk så hardt for seg at han måtte avlyse 
kampen etter om lag tjue minutter på Eidsvoll Stadion. Da gikk det på knyttnevene løs og kampen var helt ute av 
kontroll. Han ga seg med dømming ikke lenge etter dette og startet i Nordre Eidsvoll Fotballklubb. Det første året 
på andre laget der og det året han avanserte til første laget traff han Ingeborg som han er gift med i dag. Han 
spilte det ypperste han kunne i den kampen, men i andre omgang var hun vekk. Da han spurte etterpå hvorfor 
hun gikk var det fordi hun trodde kampen var slutt – det var jo ingen andre der. Startet å jobbe på Hammerås etter 
arbeidsuka på videregående og fortsatte en del der i fritida. Fikk der god innføring i drift av butikk. Gikk mye på ski 
– miniski og langrenn. Han minnes også Vestvang som et godt sted å vokse opp med unger i alle hus. Gikk 
videre på reallinja på Eidsvoll Gymnas og dreiv også med mye annet den tida. Han søkte deretter om opptak på 
forsvarets befalsskole og havnet i Stavern. Etter at dette var gjennomført ble det plikttjeneste på Andøya, tenkte 
seg da at det nok ble krigsskolen etter det – men slik gikk det ikke. Har allikevel vært der på flere 
repetisjonsøvelser seinere som løytnant. 
 



Gjennomførte Ingeniørhøyskolen i Industriell Elektronikk på Gjøvik. Da dette var fullført søkte han om å komme 
inn på Universitet i Glasgow – blant annet begrunnet i det at han var ivrig Celtic supporter. Kom inn der på et 
gammelt ærverdig flott universitet, åpnet i 1451 av Paven. Da var han blitt ansatt av Telenor som søkte etter Siv. 
Ingeniører, og fikk halv lønn under utdanningen. 2 ½ år plikts-tjeneste som krav. Studerte elektronikk og elektro 
og noe IT – da dette på det tidspunktet var noe begrenset utviklet. Begynte å jobbe i Telenor etter dette – flyttet 
tilbake til Norge og ble boende i Oslo i mange år. Etter noen år i et internasjonalt selskap fikk han tilbud om å 
jobbe utenlands og valgte da Bangladesh. Etter dette - to år i Thailand utenfor Bangkok sentrum hvor det var 
internasjonal skole, siste syv årene begynte han i et annet firma hvor han jobbet i Manila i et nystartet firma som 
ble solgt i fjor. Da flyttet familien hjem. 
 
Av utdannelse som Frank syntes ekstra mye om og har gitt mest nytte er Executive MBA i Frankrike utenfor Paris. 
INSEAD er av Financial Times scoret til den beste business skole i verden. Av andre aktiviteter, har han vært 
økonomiansvarlige i Eidsvoll Turn, leder av norsk teleforum etc. Vært klassekontakt i barnehagen og på skolen 
for barna, sammen med Ingeborg. Vært julenisse m.m. Vi fikk en god historie også i denne sammenhengen. 
 
Det å oppholde seg så lenge utenlands fører til at man mister en del kontakt med familien og venner hjemme. Å 
komme tilbake til Norge etter å ha vokst opp med skole i Asia viser seg også å være en utfordring. Skolene i Asia 
er veldig forskjellige fra her. 
 
Frank mottok tilbud fra firma Wilhelmsen og takket ja til å starte der februar 2017 som vise president Global 
Operations. Er stasjonert på kontor på Lysaker i Oslo. Dette er stort selskap med mange produkter innen 
skipsfart. Frank har ansvar for 63 land. Vi takker for et omfattende og underholdende foredrag. 
  
 
  

  

   

   

 



 
 
GUVERNØRBESØK 
8.01.2018 
 
 
 
Guvernør Yvona Holbein og assisterende Guvernør Arne Skaugen fra distrikt 2260 avholdt møte med styret i 
Eidsvoll Rotaryklubb en times tid før det ordinære medlemsmøtet denne kvelden. Dagsorden for dette «formøtet» 
var å informere om klubben, medlemmene og hva som er prioritert å arbeide med dette året. Leder i 
programkomiteen, Christian Westermark fortalte om programinnholdet og at føringer om å få tak i 
foredragsholdere som har tilknytning til Eidsvoll har vært meget vellykket. President Morten Kristoffersen 
orienterte om Eidsvoll i Bilder – en av våre viktigste inntektskilder og hva overskuddet derfra går til. Lokale 
prosjekter, ungdomsutveksling, RYLA og Icare – er eksempler. Lise Bjørnsen som er prosjektleder for Icare 
prosjektet orienterte om status. Dette er et øye-helse samarbeidsprosjekt med Norges Blindeforbund og Rotary 
(Eidsvoll Rotaryklubb og Chimoio Rotary Club i Mosambik). Helseklinikken er lokalisert i Chimoio i Mosambik. 
Søknad om tilskudd fra The Rotary Foundation er nå klar og signert. Lise som er optiker har etter forespørsel sagt 
seg villig til også å bistå i arbeidet med opplæring i bruk av nytt utstyr som dette prosjektet skal finansiere. 
 
Medlemsmøtet ble gjennomført med pent dekket bord, levende lys, snitter, mineralvann og kaffe til deltakerne.  
 
Yvona Holbein gav innledningsvis en kort innføring om sin yrkeserfaring og hva hun nå arbeider med i Lørenskog 
Kommune. Hun er utdannet siv. Ing. Bygg/VA. Har vært medlem i Lørenskog Rotaryklubb siden 2005 og jobbet 
mye med prosjektstyring for gjennomføring av Sagelvafestivalen som er gjennomført siden 2013. Her er link til 
hjemmeside http://www.sagelvafestivalen.no/  
 
Videre følger overskrift i innhold av presentasjonen til Yvona: 
- RI-president, Ian & Juliet Riseley (Australia) 
- Deres klubb – BE A VIBRANT CLUB 
- Utvikling i medlemstallet, alderssammensetning – område H 
- Medlemsstatistikk i Eidsvoll RK 
- Rotary tilbyr mye 
- Strategisk planlegging. Klubbens visjon/misjon, mål, strategier og planer/tiltak 
- Club Visioning – hjelper til en omforent langsiktig plan. 
- Hvordan skaffe flere medlemmer 
- Møtene skal gi merverdi – være gøy! Noen tips. 
- Den gode sirkelen 
- Hvilke prosjekter hjelper for å få synlighet? Eksempel: Samarbeidsprosjekt – Sagelvafestivalen. 
- «Rotary Give a Job» i område G, 28.2.2018 
- Profilering, synlighet 
- Vårt PRODUKT: Hva er vår merverdi? 
- Rotary Friendship Exchange 
- Rotary Leadership Institute (RLI) 
- RI-presidentens tema og mål 
- Håndbok 2017 – 2018 
- Stemningsbilde 
- En sterk klubb – for fremtiden! 
 
Etter spørsmålsrunde takker president Morten Kristoffersen Yvona for et meget godt foredrag og opplyser om at 
det er foretatt notater både under formøtet og foredraget nå. 
 
Guvernøren får som minne om besøket – Eidsvoll Rotayklubb’s bok som ble utgitt ved 50 års markeringen og 
keramikkvase produsert av keramiker Randi Vatne Tømmerås. 
 
Før vi avsluttet ble festkomiteen også takket for vel gjennomført møte, deretter ble det tatt gruppebilde som 
fremkommer under her. 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
JULEAVSLUTNING 
18.12.2017 
 
 
 
Vi møttes til Juleavslutningen i Eidsvoll Kirke i samsvar med tradisjonen kl. 19:30. Der startet programmet med 
den fine sangen «Å kunne jeg bli et barn igjen» ved Mona Fossum, Astrid Øvreness og Anne Graham. Deretter 
fremførte de også «Det lyser i stille grender». (Dikt av Jakob Sande tonesatt av Lars Søraas d.y.). 
President Morten Kristoffersen ønsket oss alle velkommen.  
Vi var så heldige å ha Sokneprest Inger Jeanette Enger som til daglig har sitt virke ved Råholt kirke til å kåsere. 
Det hun ønsket å utdype for oss var kommunikasjon mennesker i mellom – samtalen. Hun fortalte at dette hadde 
hun erfaring i. Det å lytte, gi tid til samtale eller - å være forutinntatt. Eksempelvis på det siste fortalte hun om et 
ektepar som stekte rundstykker til frokost. Han ga henne første gangen toppen av rundstykket når det ble delt i to, 
fordi han trodde den likte hun best. Det tok 34 år – før den misforståelsen ble oppklart. Vi fikk høre en rekke andre 
gode betraktninger deriblant filosofiske sitat om dette temaet. Meget interessant! 
Presidenten takket bidragsyterne for god underholdning, delte ut blomster og inviterte alle over til Breidablikk. 
Til slutt i kirken sang vi «Deilig er jorden» med Astrid Øvreness ved pianoet. 
På Breidablikk mottok vi god underholdning ved sang av ungdommene Erle Nymark Haukeland og Tiril Østby på 
piano. 
Audun Aalborg-Langhelle ble tatt opp som nytt medlem i Eidsvoll Rotaryklubb i henhold til seremoni for dette, og 
fadder Jens E. Aalborg fortalte oss kort om Auduns oppvekst, arbeidserfaring og fritidsaktiviteter. Deretter inntok 
vi bevertning som vanlig – gode snitter og godt drikke og mer underholdning med sang og piano. Under kaffen 
gjennomførtes vinlotteri. 
President Morten Kristoffersen takket ungdommene med gavekort og blomster samt rotarymedlemmene for et 
godt gjennomført første halvår – og ønsket alle God Jul. 
 
 



 
 
 
 
 
 
BEDRIFTEN MAPEI 
11.12.2017 
VED MARKEDSSJEF PETER FEKETE 
 
 
Innledningsvis ble vi vist en video som ga oss en utmerket illustrasjon på utvalgte store kompliserte 
betongkonstruksjoner Mapei har medvirket til byggingen av. Deretter fikk vi en presentasjon av 
hovedfokusområder hvor kundene er i fremste rekke, miljø i produksjonsanlegg og miljøsertifiserte produkter. 
 
Mapei AS er lokalisert på Sagstua i Nord Odal. Startet først opp produksjonen der i 1976 da bedriften het Rescon 
og ble kjøpt opp av det italiensk eide internasjonale firmaet Mapei 1999. Mapei AS har i dag 160 ansatte. 
Overskudd på 40-60 mill NOK hvert år. Bygger opp produksjonskapasitet for sparkelmasse på Sagstua, 120 mill 
NOK investering, 30-50 nye arbeidsplasser. 
 
Klikk her for en kopi av presentasjonen. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ÅRSMØTET 2017 
04.12.2017 
 
 
President Morten Kristoffersen informerte oss innledningsvis om:   
 

• Juleavslutningen som i år også er planlagt gjennomført helt i samsvar med tradisjonen. 
Fremmøte i Eidsvoll kirke 19:30 med arrangement, kåseri, underholdning og allsang. 
Deretter samling på Breidablikk. 

• Harry Johansen har sagt opp sitt medlemskap i klubben. Han ble takket av presidenten og 
Jens Aalborg, som var hans fadder, for et meget aktivt medlemskap i klubben siden opptak i 
1985. 

• Referat fra prosjektarbeid på Eidsvoll VGS ble opplest hvor klubben bidro med kr 9 000,- 

• Lars Henrik Rytter Øberg er påmeldt RYLA seminaret for D2260. 

• Neste møte presentasjon av bedriften Mapei ved markedssjef Peter Fekete og besøk av 
assisterende Guvernør Arne Skauen. 

 
  
 
Årsmøte: 
 



• Årsberetningen ble presentert og gjennomgått av past president John Arne Karlsen og 
godkjent. 

• Revidert regnskap for drift- og Eidsvoll i Bilder konto ble gjennomgått av kasserer Hans Eirik 
Nilssen og deretter også dette godkjent. 

• Økning av kontigenten med kr 400,- pr år ble godkjent.  

• Lovendring fra Rotary sentralt som vi som klubb er pålagt å forholde oss til og reviderte 
vedtekter for Eidsvoll Rotaryklubb er gjennomgått i detalj på tidligere møte. Reviderte 
vedtekter ble godkjent. 

• Valg av visepresident for året 2018/2019 og sekretær og kasserer for 2018/2019 ble 
gjennomført. Resultatet ble slik:  
Visepresident blir Pål Lorentzen. Sekretær Øystein Ulvin og kasserer Hans Eirik Nilssen.  

  
Årsmøte protokoll kan leses her 
 
 
VINSMAKING 
27.11.2017 
VED OLAV LOMSDALEN 
 
Det ble ikke skrevet referat fra dette møtet. 
 
 
 
 
BEDRIFTSBESØK JESSHEIM VIDEREGÅENDE  
20.11.2017 
VED MARIT GRAN, REKTOR 
 
 
Rektor Marit Gran tok i mot oss og gav en orientering innledningsvis om byggeprosjektet. Oppstart av dette 
skjedde i juni 2014 i et offentlig privat samarbeid, OPS-kontrakt som etter anbudsrunde ble signert med et selskap 
Skulebygg AS, et selskap etablert av Veidekke ASA. Skolen ble bygget til en elevkapasitet på 1500, areal 25 000 
m² og prosjektkostnad 805 mill kr over 25 år. Veidekke er ansvarlig for drift og vedlikehold av bygget i denne 
perioden. Etter 25 år overføres bygget til fylkeskommunen.  
 
I dag er det 1400 elever ved skolen og 250 ansatte. Marit viste oss rundt i skolen som er bygget av meget gode 
og solide materialer. I samsvar med de nyeste krav til slike bygg blant annet oppvarming med varmeuttak fra 
grunnen og avanserte energi gjenvinningssystemer. Materialvalget har nok hatt sitt å si til at kostnaden ble høy 
men er også medvirkende til et estetisk meget godt inntrykk og akustisk meget gunstige egenskaper. Det er også 
prioritert midler til kunstnerisk utsmykning. Kantina har plass til alle skolens elever og ansatte og er derfor stor og 
romslig med stor takhøyde. 
 
Konklusjon: Imponerende godt skolebygg – her er forutsetningene lagt for at elever og lærere skal trives. 
 
Rapport fra selve byggeprosjektet kan du finne her: 
 
http://www.akershus.no/om-fylkeskommunen/afk-eiendom-fkf/byggeprosjekter/prosjektomtaler/?article_id=202580 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 
NAF 
13.11.2017 
VED STIG SKJØSTAD, ADM. DIREKTØR I NAF 
 
 
Stig Skjøstad har bakgrunn fra forsvaret og har etter det arbeidet som HR direktør i Telenor, adm dir i Bertel O. 
Steen Jessheim AS, vise president i Opplysningen AS, organisasjon direktør i Logica og nå adm. dir i NAF. Han 
er innflytter i fra nord Norge, men har bodd her i Eidsvoll nå i 17 år. 
 
NAF er Nordens største organisasjon med halv million medlemmer, omtrent 10 % av en kommunes befolkning er 
altså medlem i NAF. Lange tradisjoner fra 1924. Øvre Romerike 13 000 medlemmer. 
 
450 ansatte, omsetter for omtrent 1 milliard kroner. Ingen offentlige tilskudd. Ansatte i NAF kommer fra alle steder 
i norsk næringsliv – meget motivert og kompetent bemanning. 
 
Formålsparagraf. Ivareta medlemmenes behov som trafikant, jobbe for bedre veier og bedre kollektivtransport. Vi 
er multi-brukere i hverdagen og har bruk for ulike transportløsninger.  
 
Det vil bli store endringer i bilhold om svært kort tid. Eksempel er Volvo Care – abonnere på bil. Privat leasing 
øker stort, dette vil trolig også medføre leasing av bruktbiler – når alle nybiler med leasing kontrakt går ut.  
 
Fabrikkene vil overta sluttkundeansvaret – slik at import og salgsleddet blir borte. Dette skjer fort. 
 
Bli hørt kampanjen i 2017, medlemmene i NAF fremmet sine forslag direkte til Erna Solberg. 
 
Digital satsning – el sykler – NAF Move over hele landet. Det er spennende å lede en organisasjon som står i 
slike forandringer sier Stig. 
 



Båttrafikk og lufttransport er såkalte kvotepliktige og er bundet av internasjonale regler mens biltransport er ikke 
kvotepliktige. Dermed har vi lite å stille opp med for å hindre at båter ved kai i Bergen kan forurense like mye som 
300 000 biler årlig. I en by som har 150 tusen biler velger man datokjøring for biler – mens båtene kan ligge ved 
kai å dunke. 
 
Privatbilisme og tungtransport er altså ikke kvotepliktig og kan reguleres av nasjonale regler og virkemidler – og 
det gjøres. 
Befolkningsvekst på nedre Romerike frem mot 2040 på opp mot 35-40 % - nullvekst i byene. 
 
Arealpolitikk er også viktig. Som eksempel nevnes at i byer som Atlanta bor det innenfor bykjernen 450 tusen 
mennesker som alle kjører bil – mens i Barcelona bor det 4,5 millioner som kjører kollektivt. Forskjell i 
forurensning blir formidabel. 
 
Små boenheter, bygg i høyden. Nasjonal transportplan sier at det meste av transport i byene skal skje med 
sykkel. Alta kjemper nå om å bli Norges sykkelby. Det er en stor bølge av sykling i Alta. 
 
I Brussel stenges hele sentrum plutselig for biler, her hjemme går dette litt senere. 
 
Etter 2025 har Stortinget vedtatt at det skal være slutt på å selge nye «fossile» biler, altså bare tillatt salg av nye 
biler med el. eller hydrogendrift. 
 
 

 
 
 
 



 

Ved spørsmål til om vi har nok el. energi her i landet til å lade el biler i fremtida så har Hafslund regnet på dette og 
mener at strømforbruket sammenliknet med dagens forbruk vil øke med 20-30 % ved fossilfri biltransport, dvs. vi 
har nok strøm her i Norge. 

 

Fjern alle avgifter knyttet til bil og innfør at du betaler for hvor mye du kjører, hvor du kjører og når – og ikke minst 
avstemt i forhold til om du har noen alternativ måte å komme deg frem på. 

 
 

 
 
 
 
 
 
KLUBBMØTE MED NOMINASJON 
7.11.2017 
 

• Nominasjon av kandidater til valg av president 2019 – 2020 ble gjennomført av 
innkommende president Trude Aalborg Langhelle.  De nominerte får minst en uke til å 
vurdere om de vil stille som kandidat. 

• Nye lover og reviderte vedtekter ble gjennomgått. Mindre justeringer i teksten vil bli vurdert 
korrigert før årsmøtet. 

• Oppsummering av innhold i referatene fra peismøtene. 



• Status for prosjektet Eidsvoll i Bilder ble gitt av komiteleder Øystein Andersen. Ligger godt an 
til å være ferdig trykket som planlagt. 

• Tre minutters innspill er savnet. Presidenten har selv gjennomført en del slike og oppfordrer 
medlemmene til det samme. 

• Ingen saker fremkom under eventuelt. 

 
 

 
 
 
 
 
JOHN-ERIK VIKA, MIDTVEIS I SIN PERIODE SOM ORDFØRER 
30.10.2017 
 
 
 
Ordføreren innledet ved å bekrefte at nå er det ganske nøyaktig to år siden han besøkte Eidsvoll Rotaryklubb 
forrige gang, da som nyvalgt.  
Han har blitt et allemannseie innrømmer han, har ikke fritidsproblemer. 
 
Det har i grunnen gått greit, også i den rollen som media fokusert person får man oppmerksomhet både på godt 
og vondt, men veldig ofte på godt! Han presiserer at han er en relativt god optimist og har trua på at han skal 
greie å snu denne bygda til også få et uttrykk som er optimistisk. Der er vi ikke helt i mål enda. Optimisme er det 
mye av her også, men det syntes ikke så godt. 
 
John-Erik sier han bestemte seg ganske tidlig for at han skulle slutte å lese kommentarer, det er jo veldig 
fristende å gjøre det. Men man blir så alvorlig engasjert og får så lyst til å svare. Han fant fort ut at det å begynne 
å svare ofte bare fører til at man starter en ny negativ tråd som man aldri blir ferdig med.  
Han sjekket møtekalenderen sin i dag og fant ut at i snitt så deltar han på ca. 500 møter i året. I de mest hektiske 
månedene blir det fort 90 møter. Men han har valgt dette selv. Noen tunge møter, men det gjelder ikke de fleste. 
 



Vi fikk en inngående oppdatering på de siste store sakene i bygda. Prosjektet for modernisering av renseanlegget 
i Bårlidalen, eiendomsskatten og bakgrunnen for forslag om innføring av den, og utbyggingsprosjekter for skolene 
i bygda.  
 
Andre byggeprosjekter er blokk på Råholt og i Sundet ved Rubis, utbygger Bjørn Dæhli. Skal Sundet syntes på 
kartet i fremtida, så må det jo bo folk i Sundet! Forhåpentligvis vil disse byggesakene være avklart i løpet av 
januar måned 2018. Da skal politikerne ha blitt enige om byggehøyde, estetikk og annet. 
Råholt har fått et vinmonopol, det er bra. Polet i Eidsvoll vil ikke bli lagt ned. 
 
Vei og bane. Fylkesvei 33 fra Byrudberga til Feiring, veibommen blir plassert nord i Feiring. Neste fase som er i 
planlegging er Skreiberget. Vi håper på tilskudd fra ras midler for dette prosjektet.  
 
Det er nylig fullført ny vei til Bårlidalen. Dette har tatt lang tid og ble dyrt. Årsaken til dette er at grunnforholdene er 
vanskelige og man har ikke visst hvordan dette teknisk skulle løses. Det er støpt inn 1000 stag a’ 20 meter armert 
betong for å forankre og stabilisere leirmassene. Veibanen er nå akkurat like bred som den var før men i tillegg 
har vi fått et 2,5 meter bredt gangfelt hvor to barnevogner kan passere uten å gå ut i veibanen. 
 
Jernbane og parkering. På Dal starter man arbeidene for å øke med 50 parkeringsplasser til våren, på Eidsvoll 
har man funnet ut at ved å gjøre om på den eksisterende plassen kan man greie å øke antallet med 50-60 
plasser. Det jobbes også med å få til en overbygd og låsbar plass for sykler. 
 
Vi fikk vi en oppdatering på eldreomsorgen i kommunen og som finale synger John-Erik refrenget fra Einar 
Schanke sin revy – nå går det rett på dunken. 
Vi takker ordføreren for god rapportering! 
 
 
 

 
 
 

 
 
PEISMØTER 
23.10.2017 
 
 
 



 
NORSK HYDRO SIN KARMØYPILOT 
VED GLENN LINNERUD 
16.10.2017 
 
Glenn Linnerud, Prosjektdirektør og leder for Norsk Hydro sin Karmøypilot gir oss en innføring i prosjektet, 
navngitt ved HAL4e. Prosjektet har som mål å redusere energiforbruket med 15 % - sammenliknet med verdens 
gjennomsnittlig kWh/kg Al. Produksjonsstart 2017 med en årlig produksjon på 75 000 tonn aluminium – og den 
høyeste renhet som er å få tak i.   
 
Glenn er oppvokst i Eidsvoll og syntes det er veldig gøy å treffe flere gamle kjente og ha anledning til å fortelle om 
Hydro og Karmøypiloten.  
Han ble utdannet maskiningeniør ved NTH og fullførte diplomoppgave der 1987. Har arbeidet med følgende i 
Hydro siden 1987: 
 
 − 1987 Diplomoppgave NTH, Simulering av sidebelegg 
 − 1989 Katode design 
 − 1990 Etablerte ANSYS-team, Matematiske simuleringer 
 − 1994 Celledesign 
 − 1994 Troll Olje 
 − 1995 Lotus Elise 
 − 1998 Fabrikkdesign 
 − 2002 Hydros Inovasjonspris; Teknisk økonomisk modell 
 − 2004 Ledet Qatalum-studien i innledende faser 
 − 2007-Medlem av Qatalum-prosjektets ledergruppe 
 − 2010 Leder Hydro teknologiutvikling, elektrolyseceller 
 − 2012 Leder for Karmøy Teknologipilot 
  
Vi får en påminnelse av hva som var starten på Norsk Hydro. Kristian Birkeland og Sam Eyde, Rjukan og Vemork 
og starten på Notodden. Førsteklasses prosjektgjennomføring har alltid vært typisk for Hydro. I dag har Hydro 35 
000 ansatte.  
 
Det var imponerende å høre om aluminiums-fabrikk prosjektet i Quatar hvor Glenn deltok i ledergruppen. Dette 
var omfattende. 900 trailerlass med sand hver dag i to år for å heve grunnplanet til fabrikkanlegget. 22 000 
arbeidere, i temperatur på 50 grader. Byggingen pågikk i seks år, kostet 40 milliarder kroner og planlagt 
produksjons-kapasitet 305 000 tonn/år.  
 
Aluminiumsproduksjon er teknisk meget komplisert får vi et glimt av når Glenn trekker frem viktige faktorer for økt 
ytelse: Milli-Volt jaging, anode-katode avstand, varmebalanse og ikke mist kontroll over magnetfeltene. Ved disse 
høye strømstyrkene blir flyende aluminium magnetisk, dette kan medføre at alu-smelten kan løftes opp mot 10 cm 
i midten av smelten. Dette må kontrolleres for å stabilisere og styre produksjonsprosessen.  
 
Miljømessige reguleringer bidrar til at aluminium erstatter stål i bilindustrien, kopper i kabler og overføringslinjer 
og også i nybygg øker bruk av aluminium betraktelig. 
 
For å kunne gjennomføre slike store kompliserte prosjekter til avtalt tid, kvalitet og kostnad er det helt avgjørende 
at alle hoved aktører (driftsorganisasjonen, byggeprosjekt og teknologileverandører) spiller godt på samme lag. 
Karmøyprosjektet som var planlagt gjennomført til 4,5 milliarder kroner ligger an til å ende opp som planlagt. 
Dette kan Hydro!  
 
Vi takker for et meget interessant foredrag – som kan leses her 
 
 



 
24. aug 2017 , Kent Olsen, Karmøynytt. PILOTÅPNING:  

Glenn Linnerud, Svein Richard Brandtzæg og statsminister Erna Solberg på scenen. 
 

 
 
ODD MAGNE GJERDE, NY SORENSKRIVER, ØVRE ROMERIKE 
TINGRETT 
09.10.2017 
 
 
 
Odd Magne Gjerde ble 1. august 2016 tilsatt som ordfører (domstolsleder) i Øvre Romerike Tingrett. 
Han hadde sin oppvekst i Vardø – bor nå i Lørenskog og har tre voksne barn. På fritida har han likt å bruke ski. 
Tidligere alpint men de senere årene mere moderat langrennsløper. 
Utdannet jurist i 1986. Vi fikk en grundig redegjørelse for yrkespraksis frem til i dag. 
Han har tidligere hovedsakelig arbeidet med sivilrettslige saker – lite strafferett. Odd Magne ble konstituert 17. 
oktober 2014 som lagdommer ved Borgarting lagmannsrett og virket som det frem til han begynte som 
sorenskriver. 
I tidligere tider ble sorenskriveren lønnet gjennom avgifter – ikke av staten. 
  
Øvre Romerike Tingrett omfatter 5 kommuner: Ullensaker, Nes. Eidsvoll, Hurdal og Nannestad – til sammen ca. 
100 tusen innbyggere – en økning på 20 tusen de siste 10 årene. 
Antall saker til behandling har økt betraktelig de siste årene. Status pr. i dag ligger man altfor langt etter i 
saksbehandlingstid – noe som medfører strafferabatt. Kapasiteten i dag er slik at det er avsagt dom i: ca. 400 
straffesaker, 250 sivile saker og 640 tilståelsesdommer. 
Vigsler, gjeldsordninger og en del andre saker som ikke må behandles av lovkyndige er blitt «skrellet bort» fra 
domstolen. Hensikten er å frigjøre kapasitet. Saksomfanget på Øvre Romerike Tingrett er likevel så stort at 
betydelig nedgang i behandlingstid ikke anses som sannsynlig uten bemanningsøkning. 
Foreldretvister har økt med 100 % det siste året, dette i tillegg til andre familietvister. Fraværende nesten er 
sykkel og vinningstyverier. NAV svindel er det en del av. 
Fra Gardermoen, smugling av narkotika og andre ting, arbeidsrettssaker og entreprisesaker. 
  
I løpet av 2022 skal alt foregå digitalt, det vil si papirfritt. I fremtida vil også, for noen saker, domsavsigelse bli 
utført av datamaskin. Det anses som trolig at dette vil føre til mere rettferdig og lik behandling av like straffbare 
forhold. 
  
Men til tross for er stor belastning på ansatte ved Tingretten oppfattes arbeidsplassen i Eidsvoll som attraktiv og 
med svært godt arbeidsmiljø. Nesten ikke sykefravær. Mangler kantine! 
 



Vi blir til slutt opplyst om nåværende Lagmannsrettdommere fra Eidsvoll: Tone Aasgaard, Harald Venger og 
Mette Jensen.  
 
 

 
 
 
 
 
FLYKNINGETJENESTEN I EIDSVOLL 
02.10.2017 
VED CHRISTIAN HOLMÅS HAAVE, NÆRINGSLIVSKONSULENT FLYKTNINGETJENESTEN 
NAV EIDSVOLL 
 
 
I presentasjonen fikk vi en detaljrik innføring i hvordan NAV i Eidsvoll målrettet arbeider for at flykninger vi har 
påtatt oss ansvaret for skal inkluderes i kommunen. Dette vil si å lære seg norsk, få seg en jobb eller 
videreutdanning og bli bidragsytere i bygda. «Arbeidslivet er nøkkelen for å gå fra flykning til medborger». 
 



Hans presentasjon finner du her 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
OPPLÆRING HJEMMESIDE 
25.09.2017 
VED MORTEN OG RONALD 
 
 



 
 

 
 
Presentasjonen finner du her 
 
 
 
HVORDAN SYNLIGGJØRE VERDIENE I BEDRIFTEN VED SALG 
18.09.2017 
VED MICKE BERNAKIEWICZ 
 
 
Partner i Connecto Bedriftsmegling AS, født 1957. Micke har 25 års næringslivserfaring fra Norge og 
internasjonalt, deriblant 5 år i Sverige, 10 år i norsk eksportindustri med 2 år i Hong Kong for Hydro–eide Pronova 
Biopolymer HK Ltd. Bernakiewicz var også administrerende direktør i Hydro-selskapet Algea med virksomheter i 
Oslo, Kristiansund, Brønnøysund og Frøya. Han solgte selskapet for Hydro til italienske Valagro – og det ble 
oppstarten som bedriftsmegler. Connecto Bedriftsmegling ble stiftet for 8 år siden. Siden den gang har Connecto 
hatt kunder i hele Norge: fra Øst- og Vestlandet til Svalbard i nord. Han har vært leder for Bedriftsforbundets Oslo 
& Akershus-lag og er sivilingeniør fra Kungliga Tekniska Högskolan, har tatt bedriftsøkonomiske fag på 
Stockholms Universitet samt kurs i forhandlinger og finansiering ved London Business School og Amsterdam 
Institute of Finance. 
 
  
Hans presentasjon kan leses her. 
 
 
 



 

 
 
 
  
 

 

EGO 1 VED KNUT KÅRSTAD 
11.09.2017 
 
 
Knut ga oss en orientering om sin oppvekst og bosted, familien, aktiviteter i barndommen og utdanning. 
Fritidsinteresser, sommerjobber og tidligere yrkeserfaring – og til sist bedriften han leder, Kårstad Trevarefabrikk 
AS med i alt syv ansatte. 
Hans presentasjon kan leses her. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
1000-ÅRSJUBILEET FOR EIDSVOLL KIRKE OG 
EIDSIVATINGET 
VED JOHN EGELAND OG BJØRNAR ROBERTSEN 
04.09.2017 
 
 
John Egeland ga oss en glimrende detaljrik innføring i to tusenårsmarkeringer, 1017 og 2017, med først et 
tilbakeblikk til hva som ikke nå markeres: 
-          Ikke 200 år, Eilert Sund født 8. august 
-          Ikke 500-årsmarkeringen av reformasjonen,  
-          1          1517 Martin Luther 
-          2          1530 Riksdagen i Augsburg – Augustana. Troen fulgte fyrsten 
-          3          1537 Reformasjonen til Danmark-Norge.  
o   Konfesjonell reform: ikke lenger paven, men kongen kirkens øverste leder -  statskirke. I dag: Kommunekirke. I 
dag eier Opplysningsvesenets fond kirken og prestegården. 
Videre fortalte John at han fikk Snorres kongesagaer til konfirmasjonsgave og at denne syntes han var en 
spennende bok. Olav den hellige utgjør en tredjedel her. 



Olav Haraldsson født 995. 12 år gammel; vikingskip og mannskap. Plyndringstokt og dannelsesreise i England og 
Frankrike – helt ned til Gibraltar. Lot seg døpe. Lærte riksstyre og kirkestyre og stat + kirke. 
Konge i Norge i ti år: 1015 – 1025. Bygde opp statsmakt/kongestyre og befestet kristendommen/kirken. «Kong 
Olav kristnet landet, Hans Nilsen Hauge kristnet folket» 
1017: Messe i Eid kirke. 
            En eller to trekirke(r). Den kirken vi har i dag er i stein og er fra ca 1185. Norges største og eldste 
steinkirke i korsform i landet. Brent 5 ganger. 
1022: Eidsivatinget til Eidsvoll fra Åker ved Hamar. 
  
Det er planlagt en Pilegrimsferd fra Eidsvollbygningen til Eidsvoll kirke førstkommende søndag. 
  
Bjørnar Robertsen fortalte om det musikalske innslag som er planlagt for markeringen til helgen. Programinnhold 
ifra ca. 1400 og frem til i dag. Musikk av komponister som J. S. Bach, W. A. Mozart den norske Knut Nystedt - 
som er mere spilt i verden noen steder enn  
E. Grieg.                      
Bjørnar benyttet anledningen til å minne oss på at orgelet i Eidsvoll kirke er noe av det ypperste som er å få tak i 
og at plasseringen i kirken er perfekt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
EIDSVOLL VÆRKS SKIKLUB – UTVIKLING OG PLANER 
28.08.2017 
 
 
Eidsvoll Værks Skiklub - representert ved leder Tommy Løkken og leder i markedsutvalget Ståle Årdal ga en 
innføring i aktiviteter, utvikling og planer for klubben. 
Skiklubben med sine over 600 medlemmer holder til i Staviåsen på Eidsvoll Verk og har der en stor eiendom med 
Skistua, stort stadionanlegg med rulleski- og rullestolløype og et tur- og lysløypenett som er tilgjengelig for alle. 
Presentasjonen kan leses her. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 
NY NYHETSREDAKTØR I EUB. HVA ER HANS TANKER FOR 
EUB 
21.08.2017 
 
President Morten Kristofferen introduserte kveldens foredragsholder: 

Nyhetsredaktør Vegard Storbråten Øye (25) er ansatt i fast stilling som nyhetsredaktør i Eidsvoll Ullensaker Blad 

fra mai i år. Han startet i avisen som 16-åring, og har senere jobbet i blant annet Romerikes Blad, VG, D2 i 

Dagens Næringsliv og som redaktør i Norsk Glaukomforening. De siste årene har han drevet Frilans Media på 

heltid som frilansjournalist. Storbråten Øye har bachelorgrad i journalistikk og årsstudium i økonomi og ledelse fra 

Høgskolen i Oslo og Akershus. 

For øvrig kjenner vi også Vegard som en svært god spellemann, og som også bidro på vår iCare-konsert i vinter. 

Vi takker Vegard for en meget god presentasjon. 

 

 

 
 



 
 
 
UTREDNING FELLES BRANNVESEN PÅ ROMERIKE 
14.08.2017 
 
 

Brannsjef ved Øvre Romerike brann og redning, John Arne Karlsen ga en meget god og detaljert innføring i 

arbeidsoppgaver og utfordringer for brannvesenet, organisering før 01.05.2013 - da dette var i kommunal regi, og 

etter etablering av Øvre Romerike brann og redning.  

Videre om utredning felles brannvesen på Øvre og Nedre Romerike. En prosjektgruppe er godt i gang og skal 

presentere en sluttrapport i løpet av 2017. Dette skal være grunnlag for politisk behandling våren 2018. Hele 

presentasjonen finner du ved å klikke her. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
TERRASSEMØTE HOS PRESIDENTEN 
07.08.2017 
 
 

Første møte etter sommerferien ble gjennomført hjemme hos Presidenten. Han åpnet møte iht. standard 

prosedyre og informerte om godt programkomitemøte - som vi snart vil se i planverket. Neste påtroppende 



President, Trude Aalborg, ble tildelt Rotary pin som beviser dette. Videre fikk vi en interessant innføring i historien 

til huset vi var i, det ble bygget i 1920 årene av familien til Mortens kone. 

Vi takker for vel gjennomført møte i hyggelig rammer, meget god kaffe, is og sjokoladekake! 

 

 

 

 


