Saksliste – styremøte
Tid:
Sted:

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

Deltakere:
Styret:
John-Erik Vika – leder

ordfører

Eidsvoll kommune

Hans Thue – nestleder

ordfører

Nannestad kommune

Anders Østensen

ordfører

Gjerdrum kommune

Paul Johan Moltzau

ordfører

Hurdal kommune

Grete Irene Sjøli

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:

Sak 97/21

Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak: Godkjent

Sak 98/21

Godkjenning av protokoll fra 24.09.2021

Forslag til 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.
Forslag til vedtak: Styret vedtar bindende påmelding til studieturen 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.
Forslag til vedtak:

Sak 101/21

Etablerertjenesten

Nytt anbud – fornyelse av avtale fra 01.01.2022. Saksdokumenter vedlegges.
Saken presenteres av Linda Andreassen, Ullensaker kommune.
‘
Forslag til vedtak:

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.
Forslag til vedtak:

Sak 103/21

Campus Romerike – OsloMet til Gardermoregionen

Status medieplan. Ved Paul Johan Moltzau og Peter Skovholt Gitmark
Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 104/21

Møtekalender for GRIP 2022

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

Sak 105/21

Tidspunkt for årskonferansen 2022

Forslag 28. april 2022, lokalisert på hotell ved Gardermoen.

Forslag til 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.
Forslag til vedtak: Styret godkjenner sakslisten

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.
Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 108/21

Partnerskapsavtalen med Viken

Vedlagt følger generell del og utkast til spesiell del av avtalen for gjennomgang. Videre skal
avtalene godkjennes av den enkelte kommunes kommunestyrer.
Vedlagt følger også juridiske betraktninger til avtalen fra Folloregionen. KDU ber om tid til en
nærmere gjennomgang av vedlagte betraktninger, for å koordinere et saksfremlegg med
bakgrunn i betraktninger fra Folloregionen og regionrådet for Nedre Romerike.
Forslag til vedtak: Styret ber KDU koordinere et saksfremlegg med bakgrunn i juridiske
betraktninger fra Folloregionen og regionrådet for Nedre Romerike.

Sak 109/21

Nytt fra Viken fylkeskommune

Ved fylkesråd Johan Edvard Grimstad, samt presentasjon av ny fylkesrådsleder Siv Henriette
Jacobsen. Informasjon om endringer etter valget i lenken:
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mayHB-00089M4a&i=57e1b682&c=IiYgO0UL8Z6tJ_1kDXV7DRaaCj4C4nXlIIOetkA17Py9lqKo8MLFFl8gb1ZZ
cOTEbbSTVmV34HZ0xDQAJxIevjIl9vFCI2ohmb9EKJaxVlxvSB0F6EICesVH5OL3bfxmX1IRl
OoxRcdUFkqZg3ZLAIVWXDpMGen82dQOq40C6bQvSSzH4nvgHQoDIrtycfKs4xAn82nO3G7GTe7I8HNhtReVQratsl4yJ5m1M0KoFkOYa4Y6p_yGFaJBcknEHHaE
V9rOQmw6srWgXE0kWfRsSsqhPQunoqFuL7hYSGRGhU
Forslag til 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

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

