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Sak 12/23    Vurdering av ny logo for Gardermoregionen IPR 

Styremedlemmene har pr epost fått oversendt sak 13/23, «Vurdering av ny logo for 
Gardermoregionen», for beslutning før neste ordinære styremøte 10. mars 2023. 
  
Bakgrunn for saken: 
AU hadde på siste møte til behandling logoen til Gardermoregionen. Dagens logo er direkte videreført 
fra da regionen het ØRU og oppleves som lite tydelig og forklarende på vår region og vår identitet, i 
dag. Det var derfor enighet i AU om at vi bør vurdere et bytte logo, og i så tilfelle gjerne før vi drar til 
Arendalsuka.   
  
Det ble i møtet konkludert med at en logo i form av en stor G der et fly er inkorporert, vil kunne være 
en tydelig og forklarende ny logo for regionen. Logoen bør videre fremheve vårt grønne/klima fokus. I 
tillegg kan det legges inn en underlinje med illustrerende elementer fra hver av våre seks kommuner, 
slik at alle kan kjenne eierskap til logoen. Vi vil kunne stå under «vår» logo, i Arendalsuka.  
  
Nes kommune har rammeavtale med et byrå som kan lage illustrasjoner og ferdigstille disse til utkast 
til logo, innen neste styremøte 10.03.2023. Ved henvendelse dit ble det avklart at de kan gjøre en slik 
jobb for kr 24.000,- eks moms. Det foreligger ikke en beslutning på budsjett til dette, men det er rom i 
årets budsjett til å gjennomføre et slikt lite prosjekt. Det anbefales videre at kommunenes 
kommunikasjonsrådgivere følger opp dette arbeidet. 
  
Ordfører i Nes, som leder for GRIP styret, anbefaler at styret avsetter dette beløpet for et slikt arbeid. 
Bakgrunnen for ønske om vedtak føre neste GRIP-styremøte, er at arbeidet med våre deltakelse i 
Arendalsuka er i gang, hovedprogrammet ble presentert sist uke, og det kommer frister for 
innmeldinger på løpende bånd.   
  

Vedtak: Styret har pr epost 15.02 2023, gitt sin støtte til forslag fra AU om tilskudd på kr 

24.000 eks moms, for utarbeidelse av utkast til ny logo for GRIP. 
 



   
 

   
 

Tilskuddet vil belastes budsjettposten «Annonse, reklame, informasjon» kr 10.000, og fra 
budsjettpost «Avsatt eksterne» kr 14.000. Budsjettendringene tas inn i økonomirapporteringen 
for 1. tertial 2023. 
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