
Protokoll – styremøte   

Tid:  Fredag 15.5.2020 – kl. 09.00–11.20 

Sted:  Teams 

 
Til stede: 

Styret:   

Paul Johan Moltzau - leder ordfører Hurdal kommune 

Lars Halvor Stokstad Oserud (til kl. 10.55) varaordfører Ullensaker kommune 

John-Erik Vika ordfører Eidsvoll kommune 

Anders Østensen ordfører Gjerdrum kommune 

Hans Thue ordfører Nannestad kommune 

Vivian Wahl varaordfører Nes kommune 

Johan Edvard Grimstad (fra kl. 10.00) fylkesråd Viken fylkeskommune 

Ruth S. Birkeland 
medlem 
fylkestinget 

Viken fylkeskommune 

Lise Hagen Rebbestad 
medlem 
fylkestinget 

Viken fylkeskommune 

Knut Haugestad rådmann Eidsvoll kommune 

Frits Arne Eriksen rådmann Gjerdrum kommune 

Kjetil Kokkim rådmann Hurdal kommune 

Anita Orlund rådmann Nannestad kommune 

Jon Sverre Bråthen  rådmann Nes kommune 

Torbjørn Hansen kommunalsjef Ullensaker kommune 

Kjersti Bærug Hulbak 
fylkesrådsleders 
kontor 

Viken fylkeskommune 

 

Øvrige:  

Janne Bjørntvedt Buhaug 

avdelingssjef 
distrikts- og 
regional 
næringsutvikling 

Viken fylkeskommune 

Anne Britt Fagerli sekretær GRIP 

 
Forfall: 
Eyvind Jørgensen Schumacher - 
nestleder 

ordfører Ullensaker kommune 

Grete Irene Sjøli ordfører Nes kommune 

Rune Hallingstad rådmann Ullensaker kommune 

Lasse Narjord Thue 
fylkesrådsleders 
kontor 

Viken fylkeskommune 



Sak 29/20 Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Godkjent 

Sak 30/20 Godkjenning av referat fra 17.04.2020 

Vedtak: Godkjent 

Sak 31/20 Møte med Viken fylkeskommune om samferdsel 

Vedtak: Saken utsettes og settes opp i et separat møte. 

Sak 32/20 Strategisk næringsplan - status finansiering og framdrift 

RU presenterte sin håndtering av saken. 
 
Runar Bålsrud, Innovasjon Gardermoen, presenterte status finansiering av prosjektet. 
 
Viken signaliserer at fylkeskommunen vil bidra med 300 000 kroner. 
 

Vedtak:  
 

1. GRIP bevilger 100 000 kroner ekstra til arbeidet med strategisk næringsplan. 
2. Styret ber RU vurdere øvrige innspill fra Innovasjon Gardermoen og komme tilbake i 

styremøtet 19.6.2020. 

Sak 33/20 Akson – helhetlig samhandling og felles kommunal journal 

Kirsti Pedersen, Oslo kommune, presenterte prosjektet sett fra og Oslo kommunes og KS’ 
ståsted. Presentasjon er vedlagt.  
 
Siw-Hege Gundersen, daglig leder DGI, presenterte selskapets tanker. 
 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

Sak 34/20 Koronasituasjonen i Gardermoregionen / avtale med LHL 
sykehuset 

Anita Orlund presenterte status for arbeidet med avtalen med LHL. RU jobber med å presisere 
forhold i avtalen og har sjekket ut det innkjøpsjuridiske omkring å inngå en slik avtale. 
 
Kommunene kan individuelt velge å tiltre avtalen. 
 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

Sak 35/20 Nytt fra Viken fylkeskommune. Orientering ved 
representantene 

Janne Bjørntvedt Buhaug, avdelingssjef distrikts- og regional næringsutvikling, presenterte 
«Regional omstilling» - et ekstraordinært virkemiddel, og inviterte regionen til dialog om 
muligheter. Presentasjon er vedlagt. 
 

Vedtak: Styret ber AU konkretisere hvordan GRIP skal tilnærme seg «Regional omstilling». 



Sak 36/20 Høringer 

1. Domstolstruktur, frist 2.6.2020  
 

Vedtak: GRIP leverer felles høringsinnspill slik: 

 
«Gardermoregionen (GRIP), som består av kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, 
Nannestad, Nes og Ullensaker, støtter ikke forslagene i NOU 2019:17 om omfattende 
endringer i nåværende domstolstruktur for landets tingretter med sammenslåing og 
sentralisering av tingretten.  
 
Tingrettene utgjør en viktig del av det lokale fagmiljøet og sørger for å styrke lokal 
juridisk kompetanse. Dette er viktigere enn å sentralisere fagmiljøene og dermed skape 
større regional ulikhet. Med dagens teknologiske løsninger og korte reiseavstander på 
Øvre Romerike, kan ansatte ha sin arbeidsplass lokalt og samtidig kunne samarbeide 
med øvrige domstoler. 
 
GRIP anser tilgjengelighet for brukerne som et viktigere moment enn 
kostnadsbesparelsene ved sammenslåing.» 

 

Sak 37/20 Eventuelt 

 
1. Sommeravslutning 

 
Vedtak: 
 

1. Styremøtet 19.6.2020 avholdes på Eidsvollsbygningen og kombineres med omvisning 
med lunsj.  

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


