Protokoll for GRIP-styret
Tid:
Sted:

Fredag 17. juni 2022 – kl. 12.30–15.30
Eidsvoll kommune, kommunestyresalen

Styrets medlemmer:
Hans Thue – leder

ordfører

Nannestad kommune

Grete Sjøli – nestleder

ordfører

Nes kommune

Hege Svendsen

ordfører

Eidsvoll kommune

Anders Østensen

ordfører

Gjerdrum kommune

Paul Johan Moltzau

ordfører

Hurdal kommune

Eyvind Jørgensen Schumacher

ordfører

Ullensaker kommune

fylkesråd
medlem
fylkestinget
medlem
fylkestinget

Viken fylkeskommune

Knut Haugestad

kommunedirektør

Eidsvoll kommune

Frits Arne Eriksen

kommunedirektør

Gjerdrum kommune

Kjetil Kokkim

rådmann

Hurdal kommune

Jon Sverre Bråthen

kommunedirektør

Nes kommune

Runar Kristiansen

kommunedirektør

Nannestad kommune

Erling Kristiansen

kommunedirektør
Fylkesrådsleders
kontor
fylkesrådsleders
kontor
fylkesrådsleders
kontor

Ullensaker kommune

Øvrige deltakere:
Johan Edvard Grimstad
Ruth S. Birkeland - forfall
Lise Hagen Rebbestad - forfall

Lasse Narjord Thue
Bjørn Siem Knudsen - forfall
Åse Gunn Grønhaug Reierth - forfall

Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune

Referent:
Trine Knobel

Regionrådskoordinator GRIP

Gjester:
Christen Krogh

Rektor OsloMet

Lars Salvesen

Kommunikasjon OsloMet

John-Erik Vika

Statssekretær justisdepartementet

Sak 55/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Godkjent

Sak 56/22 Godkjenning av protokoll fra 06.05.2022
Vedtak: Godkjent

Sak 57/22 OsloMet
Besøk av ny rektor ved OsloMet, Christen Krogh, til GRIP-styret.
Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 58/22 Økonomirapportering for GRIP-styret
Fremlegg av ferdigstilt økonomirapport.
Vedtak: Styret vedtar økonomirapportering pr 1. tertial 2022, med budsjettjusteringer relatert
til pensjon. For 2. tertialrapport justeres budsjettet i henhold til vedtak 01.04.2022, hvor det
settes av 40 000,- til Innovasjonspris for Gardermoregionen for 2022.
Styret vedtar også at regionrådkoordinator gis råderett over et kredittkort på inntil 30 000, for
effektiv forvaltning av mindre innkjøp.

Sak 59/22 Samarbeidsavtalen for GRIP – revisjon
Gjeldende samarbeidsavtale for GRIP ble vedtatt i 2018, med Akershus fylkeskommune som
partner i samarbeidet. Etter opprettelse av Viken fylkeskommune har representantene fra
fylkeskommunen kun deltatt med møte- og innspillsrett, og har ikke bidratt økonomisk.
GRIP har dermed pr dags dato ikke en samarbeidsavtale som kan godkjennes i
Enhetsregisteret. For å sikre korrekt registrering foreslås en oppdatering/revisjon av avtalen,
der Akershus fylkeskommune tas ut som part. Det gjøres forøvrig ingen andre endringer, med
unntak av navneendring fra rådmannsutvalg til kommunedirektørutvalg, og avsnittet for
sekretær, som nå omhandler regionrådskoordinator.
Vedtak: Styret vedtar utkast til revidert/oppdatert avtale, for behandling i enkeltkommunenes
kommunestyrer etter sommerferien.

Sak 60/22

Besøk fra justisdepartementet

Jon-Erik Vika, statssekretær i justisdepartementet og tidligere ordfører i Eidsvoll, gjester GRIPstyret. Nye oppgaver, ny hverdag.
Vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 61/22

Partnerskapsavtale mellom Viken og GRIP

Utkast til avtale for samarbeidet mellom fylkeskommunen og GRIP, spesiell del, følger vedlagt
i møtemappen.
Vedtak: Styret vedtar vedlagte utkast til spesiell del for partnerskapsavtale mellom
Gardermoregionen og Viken. Partnerskapsavtalens generelle og spesielle del skal behandles
av fylkesrådet, og deretter vil omforent avtale oversendes kommunene i regionen for
behandling i respektive kommunestyrer. Saken overføres til høsten 2022.
Vedlagte utkast til spesiell del for partnerskapsavtale mellom GRIP og Viken legges til grunn
for drøftinger med fylkesrådet. Resultatet av drøftingene legges fram for GRIP for vedtak og
oversendelse til kommunestyrene.

Sak 62/22

Etter studieturen 2022

Evaluering av turen, hva var bra og hva kunne/burde vært annerledes? Forslag til neste?
Vedtak: Styret uttrykker tilfredshet med organisering av studietur 2022. Saken overføres til
høsten 2022.

Sak 63/22 Gardermokonferansen 2022
Søknad om støtte til årets Gardermokonferanse fra Runar Bålsrud, Gardermoen Innovasjon.
Tidligere har GRIP støttet konferansen med kr 100 000. Årets søknad er på samme beløp.
Vedtak: Styret vedtar støtte til Gardermokonferansen 2022 med kr 100 000. Dette finansieres
med bruk av disposisjonsfond.

Sak 64/22 Strategisk næringsplan
Status for prosess ved styringsgruppeleder Hege Svendsen.
Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 65/22 Nytt fra Viken
Orientering om arbeidet med splitting av Viken og presentasjon av videre arbeid med
regionale planer. Ved Johan Edvard Grimstad.
Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 66/22 Saker til neste møte 09.09.2022
Møtet avholdes på Losby Gods, kl 14.00 – 16.00.
• Romerike Biogassanlegg – Nes kommune er i dialog med Oslo kommune.
• Krematorium – trengs det i Gardermoregionen? Plassering?
• Eier er leier kommunene haller, deleier?
• Arbeidet med høyere utdanning til regionen, hvilke alternativ finnes?
• Styret ber om oversikt over hva som finnes av geoteknisk kompetanse i regional, evt
hele Romerike.

•

Arendalsuka – 2023, må planlegges, evt GRIP-møte eller studietur?

Vedtak: Styret tar saken til orientering
Styret ber KDU utarbeide en oversikt over modeller for eierskap av idrettsanlegg, samt
å belyse behov for krematorium og skaffe en oversikt over geoteknisk kompetanse.

Sak 67/22 Referatsaker
Styremøte i Osloregionen 24.06.2022. (Sakspapirer sendes ut 17.06.)

Sak 68/22

Eventuelt

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

