Protokoll for GRIP-styret
Tid:
Sted:

Fredag 04.03.2022 – kl. 09.00–12.00
Nes kommune, Årnes, 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 - forfall

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
fylkesrådsleders
kontor

Ullensaker kommune

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

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

Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune

Referent:
Trine Knobel

Gjester:
Rolf A. Thon

Regionrådskoordinator GRIP

Sak 14/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Godkjent

Sak 15/22 Godkjenning av protokoll fra 02.02.2022
Vedtak: Godkjent, men fremover vil det komme tydelig frem hvem som er medlemmer av
styret og hvem som er deltakere i møtene.

Sak 16/22 Campus Romerike – OsloMet til Gardermoregionen
Status etter møte med statsråden for KD 08. februar, og besøk på Jessheim. Prosessen
videre.
Ved Paul Johan Moltzhau og Eyvind J. Schumacher. Redegjørelse for møtet med statsråden
08.02. og statsrådens ønske om å komme til Jessheim i mars.
Vedtak: GRIP vurderer behov for å be Fylkeskommunen om et engasjement i arbeidet med
en fullverdig campus, uansett hvor det havner. GRIP AU følger opp saken i sammen med AU
for SNR.

Sak 17/22 EIDSIVATINGET 2022 - Nå er jubileumsåret i gang!
17. juni 2022 er det tusen år siden Olav 2. Haraldsson grunnla det historiske Eidsivatinget på
Eidsvoll som regionalt lagting for hele det indre Østlandet. Jubileumsuka er uke 24, 2022.
Ved Rolf Anker Thon.
Forslag til vedtak: GRIP tar saken til orientering

Sak 18/22 Årskonferansen 2022 – oppsummering/evaluering
Umiddelbare tilbakemeldinger, ris og ros i forhold til tema, plan for dagen - taletid kontra
pauser, bruk av ordsky, og foredragsholdere.
Vedtak: GRIP-styret tar innkomne innspill og tilbakemeldinger med i planlegging av neste års
konferanse.

Sak 19/22 Årsmelding og årsregnskap for 2021
Gjennomgang av dokumenter for utsendelse til representantskapet. Møte for
representantskapet 01.04.2022, møteleder ordfører i Ullensaker.
Vedtak: GRIP-styret godkjenner årsmelding og årsregnskap for 2021, for endelig behandling i
representantskapet 01.04.2022.

Sak 20/22 Studietur
Endelige datoer for reise: 18. – 20. mai 2022
18/05
•
•
19/05
•
20/05
•

Oslo – Stockholm kl. 07.40 med ankomst 08.45
Stockholm – Tallinn kl. 14.00 med ankomst 16.00

SK482
SK1744

Tallinn – København kl. 16.35 med ankomst 17.10

SK1787

København – Oslo kl. 15.30 med ankomst 16.40

SK1460

Vedtak: GRIP tar saken til orientering, og det legges til rette for de som ønsker å ha
påfølgende helg i København.

Sak 21/22 Nytt fra Viken fylkeskommune
Ved fylkesråd Johan Edvard Grimstad
Vedtak: Styret vedtar å gi Viken en tilbakemelding i arbeidet med regionale planer. Styret ser
behovet for tilpasninger i ATP før denne blir vedtatt, med betydning for utviklingen av hele
Gardermoregionen som en bo- og arbeidsregion. GRIP ber om at planprogrammet ferdigstilles
før fylkestingsvalget i 2023.
Arbeidet med partnerskapsavtalens spesielle del gjennompptas.

Sak 22/22 Muligheter innen boligsosialt arbeid
Forslag om fellesseminar for presentasjon av mulighetsrom og alternativer relatert til
kommunal boligbygging, boformer, bostøtteordninger, ulike boligprosjekter for eldre og
hjelpetrengende, mm. fra aktuelle aktører.
Vedtak: Styret vedtar forslag om fellesseminar våren (mai) 2022.

Sak 23/22 Forslag til saker for neste møte 01.04.2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbeidet mellom Ahus og kommunene i regionen – Helsefelleskap, nytt lovkrav
Ved Ahus ledelse og kommunale repr i Administrativt samarbeidsutvalg (ASU)
Strategisk næringsplan – orientering om tildeling av hovedprosjektledelse
Osloregionen – administrasjon orienterer
OsloMet – campus Romerike - rektor inviteres til møtet 06.05.
«GRENSELØS UNGDOM» - Felles handlingsplan for SLT-arbeid i Gardermoregionen
Partnerskapsavtalen
Homestart -modell, presentasjon for Familiens hus i Nes
Statssekretær John-Erik Vika, besøk
ØRIK – orientering om prosess for oppdatert struktur

Vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 24/22 Referatsaker
o

Referat fra Osloregionens styremøte 11.02.2022.

Vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 25/22

Eventuelt

Rettelser – struktur for GRIP: økonomireglement, tjenesteavtale
.
--------------Trine Knobel
regionrådskoordinator
Gardermoregionen interkommunalt politisk råd

