Saksliste for GRIP-styret
Tid:
Sted:

Fredag 09. september 2022 – kl. 14.00–16.00
Losby gods, Lørenskog – møterom Karl Johan

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

Lars Halvor Stokstad Oserud

varaordfører

Ullensaker kommune

fylkesråd

Viken fylkeskommune

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

medlem
fylkestinget
medlem
fylkestinget

Viken fylkeskommune
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

Lasse Narjord Thue
Bjørn Siem Knudsen
Ingrid Buset

Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune

Referent:
Trine Knobel

Regionrådskoordinator GRIP

Gjester:
Harald Tyrdal - forfall

Ordfører

Lunner kommune

Dag Flackè - forfall

Kommunedirektør Lunner kommune

Sak 69/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

14.00

Forslag vedtak: Godkjent

Sak 70/22 Godkjenning av protokoll fra 17.06.2022
Forslag til vedtak: Godkjent

Sak 71/22 Inntekstsystemutvalgets utredning av 29.08.2022
Med bakgrunn i følgende epost av 31.08.2022
«Ordførerne mener forslaget til nytt inntektsfordelingssystem har så betydelige konsekvenser
for kommunene på Øvre Romerike at saken må prioriteres høyt.
Det betyr bl.a. at det settes av tilstrekkelig tid i styremøte 09.09. til at den enkelte kommune
kan presentere hvordan og hvorfor utslaget blir slik for dem. I forlengelsen av dette må vi se
på hva som er sammenfallende og hvordan regionen best mulig kan svare ut utfordringene.»

Forslag til vedtak:

Sak 72/22 Samarbeidsavtalen for GRIP – revisjon

15.00

GRIP vedtok utkast til oppdatert samarbeidsavtale for rådet, 17.06.2022. Det har i ettertid
framkommet innspill til vedtaket, ettersom avtalen ikke ivaretar økonomireglement i tråd med
dagens retningslinjer.
I vedlagte utkast er dette ivaretatt, slik at samarbeidsavtalen kan godkjennes i
Enhetsregisteret. Endringen fra forrige utkast berører økonomiansvaret i pkt 8.4, for
regionrådskoordinator med ansvaret for sekretariatsfunksjoner og fellesfunksjoner. Endringene
innebærer at økonomireglement for eierkommunen med arbeidsgiveransvar for
regionrådskoordinatoren ivaretar kravet til reglement.
I tillegg er det i pkt 10 en redegjørelse for anvisningsmyndighet, og i pkt 11 er det lagt inn en
setning om økonomirapportering, som er nye.
Forslag til vedtak: Styret vedtar oppdatert utkast til revidert avtale, for behandling i
enkeltkommunenes kommunestyrer høsten 2022.

Sak 73/22 Studietur for GRIP 2023

15.15

Forslag til studietur for GRIP 2023: deltakelse på Arendalsuka (14.-18.08.).
Forslag til vedtak: Styret vedtar forslag til studietur for 2023.

Sak 74/22 Strategisk næringsplan

15.20

Status for prosess, og tilbakemelding fra oppstartsmøtet 05.09. Mandat for styringsgruppe og
prosjektledelse finnes vedlagt.

Ved styringsgruppeleder Hege Svendsen.
Forslag til vedtak: Leder og nestleder i styringsgruppen gis fullmakt til å kreve ny prosjektledelse fra
Advansia.

Sak 75/22 Nytt fra Viken

15.35

Orientering om arbeidet med splitting av Viken og presentasjon av videre arbeid med
regionale planer. Ved Johan Edvard Grimstad.
Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 76/22 Saker til neste møte 14.10.2022
Møtet avholdes i Nes kl. 09.00-12.00. – innkalling vil komme i WebSak/Acos.
• Inntekssystemutvalgets NOU – ved utvalgsleder Marianne Haraldsvik
• Ruter – status ved områdeleder Kristoffer Schjødt Westad
• Romerike Biogassanlegg – Nes kommune er i dialog med Oslo kommune.
• Seriøsitetsbestemmelsene • Osloregionen – besøk av direktør for sekretariatet – (november?)
• Økonomirapportering 2. tertial og budsjett 2023
• Partnerskapsavtalen med Viken
• Arbeidet med høyere utdanning til regionen, hvilke alternativ finnes?
• Næringslivssatsingen i Gardermoregionen – hva med GI osv,
•
Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 77/22 Referatsaker

Sak 78/22

Eventuelt

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

15.50

