
Saksliste – styremøte   

Tid:  Fredag 11.9.2020 – kl. 09.00–14.00 

Sted:  Hurdalsjøen hotell 

 
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 

Knut Haugestad rådmann Eidsvoll kommune 

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 

Kjersti Bærug Hulbak 
fylkesrådsleders 
kontor 

Viken fylkeskommune 

Lasse Narjord Thue 
fylkesrådsleders 
kontor 

Viken fylkeskommune 

 

Øvrige:  

Anne Britt Fagerli sekretær GRIP 

 
Sak 49/20 Godkjenning av innkalling 

Sak 50/20 Godkjenning av referat fra 19.06.2020 

Sak 51/20 Møte med styreleder i KS 

Sak 52/20 Status prosjekt ny campus OsloMet 

Sak 53/20 Status «regional omstilling» 

Sak 54/20 Business Jessheim – orientering for styret 

Sak 55/20 Årskonferanse 2020 

Sak 56/20 Demokraticamp 2021 

Sak 57/20 Partnerskapsavtale med Viken fk 



Sak 58/20 Sekretærfunksjonen i GRIP 

Sak 59/20 Nytt fra Viken fylkeskommune. Orientering ved representantene 

Sak 60/20 Regional planstrategi – høring 

Sak 61/20 Referatsaker (vedlagt) 

Sak 62/20 Eventuelt 

 
Forfall: 
   

Sak 49/20 Godkjenning av innkalling 

Forslag til vedtak: Godkjent 

Sak 50/20 Godkjenning av referat fra 19.06.2020 

Forslag til vedtak: Godkjent 

Sak 51/20 Møte med styreleder i KS 

Bjørn Arild Gram, styreleder i KS, besøker styret.  

 

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. 

Sak 52/20 Status prosjekt ny campus OsloMet 

Prosjektet orienterer om aktiviteter og fremdrift. 
 

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. 

Sak 53/20 Status «regional omstilling» 

Ullensaker og Nannestad har søkt Viken fylkeskommune om midler til prosjekt under 
ordningen «regional omstilling» (se vedlegg). Kommunene orienterer om status. 
 

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. 

Sak 54/20 Business Jessheim – orientering for styret  

Daglig leder Linda Sjåstad Andreassen orienterer. 
 

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. 

Sak 55/20 Årskonferanse 2020 

Gardermoregionens årskonferanse 2020 var planlagt gjennomført 2.–3. april, men ble 
kansellert pga. koronasituasjonen. 
 
Formålet med årskonferansen er blant annet at formannskapene fra deltakerkommunene 
møtes, blir kjent og drøfter aktuelle problemstillinger. Dette kan kun oppnås gjennom en fysisk 
konferanse. 



 
Det er usikkerhet knyttet til mulighetene for å gjennomføre et fysisk arrangement høsten 2020, 
og AU innstiller på at årskonferansen i år utgår. 
 

Forslag til vedtak: Årskonferansen 2020 utgår. 

Sak 56/20 Demokraticamp 2021 

Demokraticamp 2021 gjennomføres digitalt denne sesongen, men arrangementet planlegger 
at finalejuryen er fysisk til stede på Eidsvoll 1814 fredag 29. januar. 
 
Arrangementet ber ordførere i GRIP delta i finalejuryen og å bidra med 10 000 i premiepenger. 
 
Henvendelse fra Ungt entreprenørskap er vedlagt. 
 

Forslag til vedtak:  
• Gardermoregionen deltar i arrangementet Demokraticamp 2021. 

• Kommunene orienterer skolene om arrangementet og utpeker lokal kontaktperson til 
rekruttering av lokale jurymedlemmer. 

• Gardermoregionen bidrar med 10 000 i premiepenger (5 000, 3 000 og 2 000). 

Sak 57/20 Partnerskapsavtale med Viken fk 

Viken fylkeskommune ønsker å inngå likelydende generelle avtaler med alle regionrådene i 
fylket. Den generelle avtalen skal for hvert regionråd suppleres av en spesiell del.  
 
Brev fra Viken fylkeskommune og to versjoner av generell avtale (opprinnelig og med 
endringer etter administrativt møte i august) er vedlagt. 
 
Viken ber om tilbakemelding på forslaget innen 15.9.2020. De ønsker også tilbakemelding på 
hvordan prosessen for avtaleinngåelse bør være i GRIP, se klipp fra brevet: 
 

 
 
Brev fra Viken fylkeskommune om opphør av økonomisk bidrag til Gardermoregionen fra 2021 
er vedlagt. 
 

Forslag til vedtak: xxxxxx 

Sak 58/20 Sekretærfunksjonen i GRIP 

De senere årene har sekretærfunksjonen i GRIP fulgt styreleder i samarbeidet og rotert årlig. 
Oppgaven var t.o.m. 2019 en 20 % stilling.  
 
Erfaringen er at årlig bytte av denne oppgaven gir dårlig kontinuitet og effektivitet, og at det 
kreves mer ressurs en 20 % for å kunne bistå rådet på en hensiktsmessig måte. I budsjettet 



for 2020 ble stillingen økt til 60 %, og det ble også vedtatt at sekretær i 2019 fortsatte ett år 
ekstra. 
 
Styret diskuterer hvordan sekretærfunksjonen skal organiseres etter 2020. 
 

Forslag til vedtak: Styret ber RU foreslå hensiktsmessig ordning til neste møte. 

Sak 59/20 Nytt fra Viken fylkeskommune. Orientering ved 
representantene 

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. 

Sak 60/20 Regional planstrategi – høring  

Viken fylkeskommune orienterer om regional planstrategi som er ute på høring. Orienteringen 
gjennomføres på Teams (kl. 13.00), og det er mulig for planmiljøene i kommunene å overvære 
presentasjonen. 
 

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. 

Sak 61/20 Referatsaker (vedlagt) 

1. Brev til OsloMet 24.8.2020: Ny campus på Romerike 
 

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 62/20 Eventuelt 

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


