
Protokoll – representantskapsmøte  

Tid:  Fredag 26.11.2021 – kl. 12.30 – 13.30 
Sted:  Kommunestyresalen i Eidsvoll 

 
Innkalt: 

Representantskapet:   

Vivian Wahl (leder) varaordfører Nes kommune 

Hege Svendsen ordfører Eidsvoll kommune 

Anders Østensen ordfører Gjerdrum kommune 

Paul Johan Moltzau ordfører Hurdal kommune 

Hans Thue ordfører Nannestad kommune 

Eyvind Jørgensen Schumacher ordfører Ullensaker kommune 

Thomas Jacobsen representant Eidsvoll kommune 

Lars Monsen representant Gjerdrum kommune 

Bjørn Brekke representant Hurdal kommune 

Terje Aadne representant Nannestad kommune 

Tove Nyhus representant Nes kommune 

Karianne Raad Wanggaard representant Ullensaker kommune 

 

Øvrige:  

Trine Knobel Regionrådskoordinator for GRIP 

Forfall:  

Anders Østensen Gjerdrum kommune 

Eyvind Jørgensen Schumacher Ullensaker kommune 

Christoffer Nyborg Eidsvoll kommune 

Carl Erik Næss Gjerdrum kommune 

Tove Nyhus Nes kommune 

 

Sak 4/21 Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Godkjent 

Sak 5/21 Godkjenning av referat fra møte 23.4.2021 

Forslag til protokoll ble sendt til representanter/møtedeltakere 26.4.2021. Protokollen 
manglet revisjonsrapport som ble ettersendt 22.06.2021. Det er ikke mottatt noen 
kommentarer eller innsigelser.  
 

Vedtak: Godkjent 



Sak 6/21 Budsjett 2022 

Styret legger fram budsjett 2022 for godkjenning.  
 
2021 har i likhet med 2020, vært preget av pandemien og de fleste aktiviteter/konferanser 
har blitt avlyst. Styret tror at 2022 vil være mindre preget av fare for smitte, og derfor færre 
restriksjoner på gjennomføring av arrangementer. Det budsjetteres derfor med studietur og 
årskonferanse for 2022. 
 
I april 2021 ble strategisk næringsplan for Gardermoregionen vedtatt. Planen innebærer 
kostnader på 900 000 til leveransen «hovedprosjektleder» for 2022.  
 
Overføringer fra kommunene er regulert i samarbeidsavtalen og er 25 kr per innbygger fra 
kommunene. Fra 2021 får regionrådet ikke lenger overføring fra fylkeskommunen. 
 
Vedlagte budsjettdokument redegjør for organisasjonens overordnede mål og rammer, 
budsjettprosess, budsjettprinsipper, forutsetninger for økonomiplan 2022-2025, premisser for 
budsjett 2022 og driftsbudsjett. 
 
Det ble orientert om at årskonferansen for formannskapene er forskjøvet til februar med tema 
brannvern.  
 

Vedtak: Budsjett 2022 godkjennes. 

Bemerkning til budsjettet – det fremgår ikke hva som pr i dag står på disposisjonsfond. 
Det står pr 26.11.2021  kr 4.828 432 på disposisjonsfond. 
 

Sak 7/21 Møteplan for 2022 

Representantskapsmøter i 2022 foreslås avholdt 06. mai kl. 12.30 og 18. november  
kl. 12.30. 
 

Vedtak: Representantskapets møter i 2022 avholdes 6. mai kl. 12.30 og  

18. november kl. 12.30.  
 
Representantene vil i fremtiden få tilsendt protokollen for GRIP-styremøtene. 
For møtene neste år vil det bli lagt inn et punkt for orientering om aktuelle saker fra styret. 
 
 
--------------- 
Trine Knobel 
Regionrådskoordinator 
Gardermoregionen interkommunalt politisk råd 


