
Protokoll – styremøte   

Tid:  Fredag 25.10.2019 – kl. 09.00–12.10 

Sted:  Gjerdrum kommune – kommunestyresalen 

 
Til stede: 

Styret:   

Anders Østensen – leder  ordfører Gjerdrum kommune 

Grete Irene Sjøli – nestleder  ordfører Nes kommune 

John-Erik Vika ordfører Eidsvoll kommune 

Paul Johan Moltzau ordfører Hurdal kommune 

Hans Thue ordfører Nannestad kommune 

Eyvind Jørgensen Schumacher ordfører Ullensaker kommune 

Lars Salvesen fylkesvaraordfører Akershus fylkeskommune 

Knut Haugestad rådmann Eidsvoll kommune 

Frits Arne Eriksen rådmann Gjerdrum kommune 

Kjetil Kokkim rådmann Hurdal kommune 

Anita Orlund rådmann Nannestad kommune 

Ingar Døhlen kommunalsjef Nes kommune 

Rune Hallingstad rådmann Ullensaker kommune 

 

Øvrige:  

Anne Britt Fagerli sekretær GRIP 

 
Forfall: 
Jon Sverre Bråthen  rådmann Nes kommune 

Øyvind Michelsen fylkesdirektør Akershus fylkeskommune 

Sak 52/19 Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Godkjent 

Sak 53/19 Godkjenning av referat fra 20.9.19 

Vedtak: Godkjent 

Sak 54/19 Eidsivatingets 1000-årsmarkering 

Rolf Thon orienterte om historiske trekk og om planene for 1000-årsmarkeringen. 
 
GRIP ønsker at primærkontakt fra kommunene inn i prosjektet er kultursjefene i hver 
kommune. 
 



Vedtak: Hver kommune formidler kontaktinformasjon om kultursjef til Rolf Thon. Styret tar for 

øvrig orienteringen til orientering. 

Sak 55/19 VTA-/VTO-plasser – status 

GRIP har det siste året hatt muntlig og skriftlig dialog med NAV om VTA-/VTO-plasser i 
regionen.  
 
Det er store forskjeller i NAVs praksis for tildeling av VTA-/VTO-plasser i Østfold og i 
Gardermoregionen/Romerike/Akershus. 
 
Brev mottatt om dette videresendes til hele styret. 
 

Vedtak:  
1. Styreleder drøfter saken med SNR, og styret ønsker NAV velkommen til møte om 

dette. 
2. Jon Erik Vika og Anders Østensen drøfter forskjellene mellom VTA-/VTO-plasser 

etter Østfold-modellen og praksis i Gardermoregionen/Romerike med Akershus-
benken på Stortinget. 

Sak 56/19 Modell for videre arbeid i GRIP 

I forbindelse med behandling av budsjett 2020 i sist møte, fattet styret følgende vedtak: 
 
1. Styret ber AU foreslå hvordan GRIP skal organisere arbeidet med regionrådet og hvilken 

sekretariat-/prosjektstøtte som skal ligge i modellen. AU legger fram skisse for styret i 
kommende møte. 

 
Styret diskuterte forslaget. 
 

Vedtak:  
1. Det settes av 500 000 i budsjett 2020 til å konkretisere formålet, foreslå prioriteringer, 

planlegge framdrift med prosjektskisse og definere hvilken kompetanse som kreves 
for å løse oppdraget. 

2. Gjerdrum kommune leier ut dagens sekretær til GRIP i 2020 i 60 % stilling. 

Sak 57/19 Studietur 2020  

Styret vedtok i møtet 21.6.19 at GRIP skal gjennomføre en studietur i løpet av første halvår 
2020. Nytt styre skal beslutte tema, reisemål og tid.  
 
Tema for studieturen skal knyttes til temaer/utfordringer som er relevante for regionen. Styret 
ga innspill om interessante temaer. 
 
Vedtak: GRIP gjennomfører studietur. Styret ber RU foreslå tid, reisemål og tema. 

Sak 58/19 Strategisk næringsplan – utkast til søknad om 
prosjektmidler 

Runar Bålsrud, Innovasjon Gardermoen, orienterte om status/funn i forbindelse med arbeidet 
med Strategisk Næringsplan så langt. 
 

Vedtak: GRIP setter av 300 000 kr til formålet. Innovasjon Gardermoen fortsetter arbeidet og 

søker om innovasjonsstøtte til videreføring av prosjektet i 2020. 



Sak 59/19 Samarbeidet med SNR – RUs dialog med rådmennene på 
nedre 

Styret mener at det er viktig at SNR og GRIP samhandler og blir kjent på tvers av regionene.  
 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

Sak 60/19 Oppnevning av nye medlemmer til styret i 
samarbeidsalliansen Osloregionen 

Samarbeidsalliansen Osloregionen ber i eget brev om at medlemmene velger medlem og 
varamedlem til styret. 
 

Vedtak: GRIP velger styreleder og nestleder som representanter i styret i 

samarbeidsalliansen Osloregionen. Vervene rulleres med vervene i GRIP. 

Sak 61/19 ØRB IKS – status etter representantskapsmøte 

Representantskapet i ØRB IKS fattet 17.9.19 følgende vedtak: 
 

 
Styret drøftet saken. 
 

Vedtak: Saken utsettes. 

Sak 62/19 Representantskapsmøte – sette dato for behandling av 
budsjett  

Budsjettet skal i henhold til samarbeidsavtalen vedtas av representantskapet.  
 

Vedtak:  
• Det kalles inn til representantskapsmøte for behandling av budsjettet 29.11.2019 kl. 

13.  

• Ordførere sender sekretær navn og kontaktinformasjon til nyvalgte 
representantskapsmedlemmer så snart som mulig. 



Sak 63/19 Eventuelt 

1. Høring kompetanseplan 
2. Gardermokonferansen – GRIP har fått 15 plasser. 
3. Viken fylkeskommune 
4. ARC – møter i november 

 
 
Vedtak: 

1. Ordførere gir tilbakemelding til Nannestad på utkastet. Nannestad svarer på høringen 
på vegne av GRIP.  

2. Hver kommune får 2 billetter. Ev. ytterligere behov meldes til sekretær. 
3. GRIP inviterer representant fra Viken på møtene fram til nyttår, og inviterer Tonje 

Brenna til kommende møte for å bli kjent. 
4. Ullensaker vurderer deltakelse i møtene. Hvis GRIP ikke deltar, gis fullmakt til 

Akershus fylkeskommune. 
 
 
 
 
 
 
--------------- 
Anne Britt Fagerli 
sekretær 
Gardermoregionen interkommunalt politisk råd 


