Protokoll – styremøte
Tid:
Sted:

Fredag 22.10.2021 – kl. 09.00–12.00
Formannskapssalen i Eidsvoll kommune

Deltakere:
Styret:
John-Erik Vika – leder / vara Hege
Svendsen
Hans Thue – nestleder (møteleder)

ordfører

Eidsvoll kommune

ordfører

Nannestad kommune

Anders Østensen

ordfører

Gjerdrum kommune

Paul Johan Moltzau

ordfører

Hurdal kommune

Grete Irene Sjøli/ Vivian Wahl vara

ordfører

Nes kommune

Eyvind Jørgensen Schumacher

ordfører

Ullensaker kommune

Johan Edvard Grimstad

Viken fylkeskommune

Knut Haugestad

fylkesråd
medlem
fylkestinget
medlem
fylkestinget
kommunedirektør

Frits Arne Eriksen

kommunedirektør

Gjerdrum kommune

Kjetil Kokkim

rådmann

Hurdal kommune

Runar Kristiansen

Kommunedirektør Nannestad kommune

Jon Sverre Bråthen

kommunedirektør
konst.
kommunedirektør
fylkesrådsleders
kontor
fylkesrådsleders
kontor
fylkesrådsleders
kontor

Ruth S. Birkeland
Lise Hagen Rebbestad

Yngve Rønning
Lasse Narjord Thue
Maria Helen Bjørnsen
Bjørn Siem Knudsen

Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Eidsvoll kommune

Nes kommune
Ullensaker kommune
Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune

Øvrige:
Trine Knobel

Regionrådskoordinator GRIP

Forfall:
Lise Hagen Rebbestad/ Ragnar Dahl vara

Viken fylkeskommune

John-Erik Vika

Eidsvoll kommune

Maria Helen Bjørnsen

Viken fylkeskommune

Bjørn Siem Knudsen

Viken fylkeskommune

Grete Irene Sjøli

Nes kommune

Frits Arne Eriksen

Gjerdrum kommune

Sak 97/21

Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent,
Vedtak: Godkjent, med følgende endringer i sakslisten:
Sak 102/21 ØRBR, utsettes til novembermøtet
Sak 106/21 Saksliste for representantskapsmøtet 19.11.2021, ivaretas ved at innspill til
budsjettet sendes AU innen 04.11.

Sak 98/21

Godkjenning av protokoll fra 24.09.2021

Vedtak: Godkjent

Sak 99/21

Studietur 2022

Påmelding til studietur: Deltakerne må bekrefte bindende påmelding til turen ved å godta
innkalling i outlook, slik at flybilletter og hotell kan bestilles.
Bestillingen gjøres gjennom rammeavtale for Nes kommune hos reisebyrå Berg-Hansen.
Kostandene for kommunedeltakerne dekkes av GRIP.
Vedtak: Styret vedtar at bindende påmelding til studieturen foretas ved å godta eller avslå
oppdatert innkalling i outlook.

Sak 100/21

Strategisk næringsplan Gardermoregionen

Vedr hovedprosjektledelse – KDU foreslår endring fra leveranse til 50% prosjektstilling.
Utkast til søknad om tilskudd fra Viken fylkeskommune: «Tilskudd til næringsutvikling og
innovasjon 2021» følger vedlagt. Søknadsfrist frist 27.10.
Vedtak: Styret opprettholder vedtaket fra 23.04.2021, om leveranse i anskaffelsen av
hovedprosjektleder. Det lokale perspektivet skal vektlegges i leveransen.
Konkurransegrunnlaget for anskaffelsen godkjennes av AU.
Søknad om tilskudd godkjennes av styret for innsendelse innen fristen 27.10.2021.
Viken melder seg inhabil i saken.

Sak 101/21

Etablerertjenesten

Nytt anbud – fornyelse av avtale fra 01.01.2022. Saksdokumenter vedlegges.
Saken presenteres av Linda Andreassen, Ullensaker kommune.
Vedtak: Styret vedtar følgende anbefalinger i saken.
▪ Ullensaker kommune blir ansvarlig for administrasjon, oppfølging og gjennomføring av
etablerertjenesten for Øvre Romerike i 2022-2025.
▪ GRIP-styret gir sin tilslutning til forslagene til innretning, omfang, og finansiering for
Etablerertjenesten for Øvre Romerike 2022 - 2025
Viken melder seg inhabil i saken.

Sak 102/21

ØRBR

KDU anbefaler dialog om struktur og status for selskapsavtalen. Presentasjon av foreløpig
oppsummering fra høring i formannskapene.
Ved Rune Storstein og Klaus H. Wike.
Vedtak: Styret utsetter saken til møtet 19.11.2021

Sak 103/21

Campus Romerike – OsloMet til Gardermoregionen

Status og anbefalinger etter ferdigstillet KVU. Ved Paul Johan Moltzau og Eyvind Jørgen
Schumacher

Vedtak:
1) Saken har nå en utvikling som etter Gardermoregionen interkommunalt politisk råd
sitt syn vil kunne kreve involvering av politisk ledelse i departementet for høyere
utdanning, og ber styringsgruppa ta nødvendig initiativer i tråd med dette.
2) Som et minimum må det sikres at antall studieplasser på Romerike ikke går ned, slik
det nå kan tyde at anbefalingene i saksgrunnlaget fra Campus programmet/ OsloMet,
legger opp til.
3) GRIP stiller seg uforstående til den vektingen mellom alternativene som nå foreligger.
Denne er ikke i samsvar med bestillingen fra styret i OsloMet.
4) Saken tas forøvrig til orientering.

Sak 104/21

Møtekalender for GRIP 2022

Forslag til møtekalender for 2022 følger vedlagt.
Vedtak: Alternativ 2 vedtas som møteplan for 2022.

Sak 105/21

Tidspunkt for årskonferansen 2022

Forslag 28. april 2022, lokalisert på hotell ved Gardermoen.
Vedtak: Styret vedtar fastsettelse av dato for årskonferansen til 28.04.2022

Sak 106/21

Saksliste for representantskapsmøtet 19.11.2021

Vedlagt følger saksliste for representantskapsmøtet 19. november, med forslag til
budsjett for 2022.
Vedtak: Styret godkjenner at saksliste og budsjettdokument sendes GRIP-styrets medlemmer
med frist for innspill og endringsforslag 04.11.21. Dokumentet ferdigstilles i AU 05.11.21, for
utsendelse til representantskapets medlemmer.

Sak 107/21

Endring i intensjonsavtalen mellom ØRIK og Viken

Vedr nytt anbud med direkte/indirekte bruk av transport, ønsker Viken overgang til transport på
elektrisitet, hydrogen og biogass i anskaffelser av varer og tjenester, der dette er relevant.
Det er sendt ut e-post til alle kommunene om dette og ØRIK ønsker en kort presentasjon om
dette.
Vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 108/21

Partnerskapsavtalen med Viken

1

Viken bekrefter at forslaget som foreligger ikke er i tråd med kommuneloven, og det vil gjøres
en endring i generell partnerskaps avtale. Forslaget som foreligger tilsier at
fylkesrepresentantene inviteres til regionrådene.
Vedtak: GRIP tar saken til orientering.

Sak 109/21

Nytt fra Viken fylkeskommune

Ved fylkesråd Johan Edvard Grimstad. Ny fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen besøker
GRIP-styret i møtet 19.11.2021.
Informasjon om endringer etter valget i lenken:
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mayHB-00089M4a&i=57e1b682&c=IiYgO0UL8Z6tJ_1kDXV7DRaaCj4C4nXlIIOetkA17Py9lqKo8MLFFl8gb1ZZ
cOTEbbSTVmV34HZ0xDQAJxIevjIl9vFCI2ohmb9EKJaxVlxvSB0F6EICesVH5OL3bfxmX1IRl
OoxRcdUFkqZg3ZLAIVWXDpMGen82dQOq40C6bQvSSzH4nvgHQoDIrtycfKs4xAn82nO3G7GTe7I8HNhtReVQratsl4yJ5m1M0KoFkOYa4Y6p_yGFaJBcknEHHaE
V9rOQmw6srWgXE0kWfRsSsqhPQunoqFuL7hYSGRGhU
Vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 110/21

Referatsaker

1) Osloregionen – referat fra møtet 24.09.2021. følger vedlagt.
2) Møte mellom Ruter og politisk ledelse for kommunene Eidsvoll og Nannestad – notat
fra møtet følger vedlagt.

Sak 111/21

Eventuelt

Sak 1 – Ordfører i Eidsvoll er av kongen i statsråd utnevnt til statssekretær i
justisdepartementet.
Forslag fremlagt om at nestleder trer inn som leder ut året, og fungerende ordfører i
Eidsvoll går inn som nestleder.
Vedtak: Styret vedtar fremlagte forslaget. Møtene avholdes i Eidsvoll ut året.
Sak 2 - Høringsnotat om ny forskrift om energi- og miljøkrav ved offentlig anskaffelse av
kjøretøy til veitransport.
Vedtak: Styret ber KDU utarbeide et høringssvar, som evt kan benyttes av alle kommunene.
Styret ber KDU ta initiativ til en vurdering av om regionen har utslipp som går til spille.

--------------Trine Knobel
regionrådskoordinator
Gardermoregionen interkommunalt politisk råd

