
Saksliste – styremøte   

Tid:  Fredag 15.5.2020 – kl. 09.00–12.00 

Sted:  Teams 

 
Til stede: 

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 

Anita Orlund 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 

 
Forfall: 
   

Sak 29/20 Godkjenning av innkalling 

Forslag til vedtak: Godkjent 

Sak 30/20 Godkjenning av referat fra 17.04.2020 

Forslag til vedtak: Godkjent 



Sak 31/20 Møte med Viken fylkeskommune om samferdsel 

Fylkesrådet for distrikt og fylkesvei og Olav Skinnes og fylkesråd for kollektivtrafikk Kristoffer 
Robin Haug møter regionrådet. Agenda: 
 

1) Organisering av samferdsel i Viken fylkeskommune etter regionreformen 
2) Temastrategi for samferdsel – En samling av overordnede føringer for fylkesveier og 

kollektivtransport som grunnlag for utarbeidelse av handlingsprogram 2022-2025 
3) NTP – dialog om fylkeskommunens innspill til NTP så langt 
4) Eventuelle spørsmål/tema 

 

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. 

Sak 32/20 Strategisk næringsplan - status finansiering og framdrift 

Oppfølging av vedtak 27/20 fra 17.4.2020.  
 
RU behandlet saken 24.4.2020 og legger saken fram for styret. RU anbefaler GRIP-styret å 
finansiere Innovasjon Gardermoen for å sikre gjennomføring av handlingsplanen og ber styret 
i GRIP ta stilling til hvor stor finansiering skal være. 
 
Vedlagt ligger to notater fra Innovasjon Gardermoen datert 21.4.2020 og 7.5.2020. 
 

Forslag til vedtak: xxxxxxx. 

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

DGI + annen ressurs orienterer om systemet / prosjektet. 
 

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. 

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

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. 

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

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. 

Sak 36/20 Høringer 

1. Domstolstruktur, frist 2.6.2020  
 
Denne høringen ligger ute med utsatt frist til 2.6.2020: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/domstolstruktur/id2684591/?expand=horing
snotater. 
 
NOU-en foreslår sammenslåing av Nedre Romerike tingrett, Øvre Romerike tingrett og 
Glåmdal tingrett. De skriver «Ettersom spørsmålet om et felles tinghus skal behandles i 
en egen prosess på et senere tidspunkt, foreslås det ikke her noen lokalisering.»  
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/domstolstruktur/id2684591/?expand=horingsnotater
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/domstolstruktur/id2684591/?expand=horingsnotater
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/domstolstruktur/id2684591/?expand=horingsnotater
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/domstolstruktur/id2684591/?expand=horingsnotater


GRIP kan i et kort svar støtte sammenslåingen og peke på Gardermoregionen / 
navngitt kommune som egnet lokalisering.  

 
 

Forslag til vedtak: xxxxxx 

Sak 37/20 Eventuelt 

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


