
Saksliste – styremøte   

Tid:  Fredag 9.10.2020 – kl. 09.00–11.50 

Sted:  Kommunestyresalen, Hurdal rådhus 

 
Deltakere: 

Styret:   

Paul Johan Moltzau - leder ordfører Hurdal kommune 

Eyvind Jørgensen Schumacher - 
nestleder 

ordfører Ullensaker kommune 

John-Erik Vika ordfører Eidsvoll kommune 

Anders Østensen ordfører Gjerdrum kommune 

Hans Thue ordfører Nannestad kommune 

Grete Irene Sjøli ordfører Nes kommune 

Johan Edvard Grimstad fylkesråd Viken fylkeskommune 

Ruth S. Birkeland 
medlem 
fylkestinget 

Viken fylkeskommune 

Lise Hagen Rebbestad 
medlem 
fylkestinget 

Viken fylkeskommune 

Frits Arne Eriksen rådmann Gjerdrum kommune 

Kjetil Kokkim rådmann Hurdal kommune 

Runar Nilsen konst. rådmann Nannestad kommune 

Jon Sverre Bråthen  rådmann Nes kommune 

Rune Hallingstad rådmann Ullensaker kommune 

Lasse Narjord Thue 
fylkesrådsleders 
kontor 

Viken fylkeskommune 

 

Øvrige:  

Anne Britt Fagerli sekretær GRIP 

 
Forfall: 
Knut Haugestad rådmann Eidsvoll kommune 

Kjersti Bærug Hulbak 
fylkesrådsleders 
kontor 

Viken fylkeskommune 

Sak 63/20 Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Godkjent 

Sak 64/20 Godkjenning av referat fra 11.09.2020 

Vedtak: Godkjent 

 



Sak 65/20 Strategisk næringsplan 

Prosjektet orienterte om status i arbeidet og plan for videre framdrift.  
  

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

Sak 66/20 Næringslivspris 

Innovasjon Gardermoen etablerer en næringslivspris som overrekkes i forbindelse med 
Gardermokonferansen. 
  

Vedtak: Gardermoregionen går inn som samarbeidspartner og sponsor i initiativet og støtter 

prisen med kr 25 000 årlig.  

Sak 67/20 Sekretærfunksjonen i GRIP 

Vedtak:  
 

1. Regionsekretær ansettes i 100 % stilling (rådgiver).  
2. Regionsekretær ansettes i Hurdal.  
3. Det forutsettes fleksibilitet når det gjelder oppmøtested. 
4. Stillingen lyses ut eksternt.  
5. Hurdal kommune gjennomfører ansettelsesprosess. 
6. AU utarbeider stillingsbeskrivelse og involverer RU/styret via e-post/Teams-møte. 

Sak 68/20 Budsjett 2021 

Vedtak: Styret anbefaler forslaget til budsjett for 2021 med korreksjon for vedtaket i sak 66/20 
og oversender til representantskapet for godkjenning. 

Sak 69/20 Representantskapsmøte 6.11.2020 

Vedtak: Sakslisten oppdateres iht signaler i møtet. Tidspunktet samordnes med styremøtet 

samme dag.  

Sak 70/20 Politisk møte med Viken om trafikksikkerhet 6.10.20 

Styreleder orienterte fra møtet. Styret diskuterte aktuelle problemstillinger; spesielt forhold 
knyttet til dialogen med Statens veivesen om fartsgrenser og andre trafikksikkerhetstiltak 
lokalt. 
 

Vedtak: Styret inviterer Statens veivesen til dialog for å diskutere utfordringer knyttet til 

trafikksikkerhet og tar for øvrig saken til orientering. 

Sak 71/20 Nytt fra Viken fylkeskommune 

Johan Edvard Grimstad orienterte om aktuelle saker, herunder statsbudsjettet, Vikens 
representasjon inn i Gardermoen næringspark, arbeidet med partnerskapsavtaler mellom 
Viken og regionrådene, anskaffelsesstrategi, herunder innovative anskaffelser, føringer for 
anstendige arbeidsforhold i anskaffelser, landbruksstrategi og etablering av LO- og NAV-
kontorer på Gardermoen. 
 
Lasse Narjord Thue supplerte om prosessen med partnerskapsavtalene og ba om innspill fra 
GRIP om innholdet i spesiell del. 



 
Det ble stilt spørsmål om høringen om nærskoleprinsippet for videregående elever. Viken 
anbefaler at kommunene bruker alle kanaler for å fremme sine synspunkter så vi får best 
mulig løsning for elevene i alle kommuner. 
 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

Sak 72/20 Referatsaker (vedlagt) 

1. Referat fra styremøte i Osloregionen 11.9.2020 
2. Brev fra Oslo kommune: Videreføring av samarbeidet i Osloregionen 

 

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. 

Sak 73/20 Eventuelt 

1. Styret inviterer fylkesmannen til et styremøte for å få bedre dialog. 
2. Styret ber AU gå inn i problemstillingen om Osloregionen 

 
 
 
 
 
--------------- 
Anne Britt Fagerli 
sekretær 
Gardermoregionen interkommunalt politisk råd 


