Saksliste for GRIP-styret
Tid:
Sted:

Fredag 01.04.2022 – 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

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

Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune

Referent:
Trine Knobel

Gjester:

Regionrådskoordinator GRIP

Sak 26/22

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak: Godkjent

Sak 27/22

Godkjenning av protokoll fra 04.03.2022

Forslag til vedtak: Godkjent

Sak 28/22

Campus Romerike – OsloMet til Gardermoregionen

09.10

Status og veien videre etter besøk av statsråden for KD 25.03 på Jessheim.
Ved Paul Johan Moltzau og Eyvind J. Schumacher.

Forslag til vedtak: GRIP tar saken til orientering

Sak 26/22

Strategisk næringsplan (SNP)

09.25

Presentasjon av anbudsvinner, og tanker om veien videre med SNP
Forslag til vedtak: GRIP-styret tar saken til orientering

Sak 27/22

Innovasjonsprisen for Gardermoregionen

09.50

Vedr tilskudd fra GRIP for tildeling av Innovasjonsprisen i 2022. I 2021 bidro GRIP-styret med i
underkant av 40 000, og arbeidsgruppa foreslår at tildelingsbeløp holdes på tilsvarende nivå
som fjoråret.
Forslag til vedtak: GRIP-styret bevilger 40 000 for tildeling av Innovasjonspris for
Gardermoregionen.

Sak 28/22

Samarbeidet mellom Ahus og kommunene i regionen

Arbeidet med Helsefelleskap (partnerskapet) og implementering av nytt lovkrav.
• Hvordan kan kommunene og Ahus involvere hverandre i sine planprosesser?
• Hvordan skal kravet om felles planlegging forankres?
• Presentasjon av Ahus ny utviklingsplan.
Ved Ahus ledelse og kommunale representant.
Forslag til vedtak: GRIP-styret tar saken til orientering

PAUSE

10.30

10.00

Sak 29/22

Studietur - 18. til 20. mai 2022

10.40

Status for programmet. Vedlagt lenke til forslag på temaer i Tallinn.
e-Estonia Best Practice Programme for Oslo Gardermoen Airport - e-Estonia (e-estonia.com)
Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 30/22

«GRENSELØS UNGDOM»

10.45

Presentasjon av felles handlingsplan for SLT-arbeid i Gardermoregionen.
Ved Ida Eliseussen – Nes.
Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 31/22

Konferanse for regionens ungdomspolitiker

11.05

Etter en lang tid med mye hjemmemøter kan det være kjekt å møtes. Foreslått tema er blant
annet «politiske virkemidler – hvordan kan dere sette dagsorden?». Et seminar der de treffer
både ordfører og administrasjonen i en annen ramme.
Forslag til vedtak: Styret beslutter at det settes av tid til en ungdomskonferanse i mai/juni
2022.

Sak 32/22

Samordnede møtekalendre i Gardermoregionen 2023

For å sikre god saksgang og budsjettprosesser relatert til regionens interkommunale selskap
vil det være en stor fordel om kommunenes politiske møter var mere sammenfallende.
11.15

Forslag til vedtak: Styret ber kommunenes formannskapssekretærer møtes i august 2022,
for å samordne møtekalenderne for politiske møter i 2023.

Sak 33/22

Nytt fra Viken fylkeskommune

11.25

Ved fylkesråd Johan Edvard Grimstad
Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 34/22

Endring av tid og møtested for GRIP-møtet i september

Septembermøtet er sammenfallende med partnerskapsmøtet for Ahus og kommunene, på
Losby.
11.45
Forslag til vedtak: Styret flytter sitt møte til etter partnerskapsmøtet samme dag, fra 14.0016.00, samme sted

Sak 35/22

Digital saksbehandling for GRIP

11.45

GRIP har arkivbase i WebSak, men ser det er vel så stort behov for møtemodulen for
saksoppfølging, esignering, svarUt osv. Dette vil medføre kostnader. Alternativet er oppsigelse
av dagens avtale, og legge GRIP som en separat avdeling under Hurdal kommune. Ved et evt
bytte av kommune kan denne flyttes.
Forslag til vedtak: Styret beslutter at arkivbasen for GRIP i WebSak avsluttes, og det
opprettes en separat avdeling i WebSak for GRIP i Hurdal kommune.

Sak 36/22

Saker til neste møte 06.05.2022

11.55

1) Fremlegg av økonomireglement for GRIP-styret og tjenesteavtale for
koordinatorstillingen.
2) ØRIK – orientering om fornyet struktur
3) Besøk av statssekretær John-Erik Vika.
Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 37/22

Referatsaker

1) Osloregionen – saksliste for møtet 08.04.2022
Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 38/22

Eventuelt

1) Invitasjon til regionrådsleder til informasjonsmøte i Vikens trafikksikkerhetsutvalg
19.04.2022. Vedlegg sak 22 – 38 1.

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

