
Saksliste for GRIP-styret  

   
 

Tid:  Fredag 10. mars 2023 – kl. 09.00–12.00 

Sted:  Romerike Biogassanlegg, Miljøparkvegen 105, Vormsund. 

Møterom.RBA.Konferanserom.2.etg. 

Parkering på området til RBA og ESVAL (lokalisert tett ved). 

 
Innkalt: 
Styrets medlemmer:  

 Grete Sjøli– leder   ordfører  Nes kommune 

 Eyvind Jørgensen Schumacher – nestleder   ordfører Ullensaker kommune   

 Hege Svendsen   ordfører  Eidsvoll kommune  

 Anders Østensen  ordfører  Gjerdrum kommune  

 Paul Johan Moltzau    ordfører  Hurdal kommune  

 Hans Thue   ordfører  Nannestad kommune   

 

 Øvrige deltakere: 

 Heidi Westby Nyhus   fylkesråd  Viken fylkeskommune  

 Ruth S. Birkeland  
 medlem 
 fylkestinget  

Viken fylkeskommune  

Lise Hagen Rebbestad 
 medlem 
 fylkestinget  

Viken fylkeskommune  

 Eli Nerbø  
 konst. 
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  Ullensaker kommune  

 Lasse Narjord Thue  
 Fylkesrådsleders 
 kontor  

Viken fylkeskommune  

 Bjørn 
 fylkesrådsleders  
 kontor  

Viken fylkeskommune  

Camilla Langedal 
fylkesrådsleders  
 kontor  

Viken fylkeskommune  

 

Gjester: 

 Harald Tyrdal  ordfører                   Lunner kommune 

 Dag Flacké  kommunedirektør    Lunner kommune 

 
Referent:  

 Trine Knobel   Regionrådskoordinator GRIP  

 



   
 

   
 

Møtet starter med omvisning på Romerike Biogassanlegg fra kl 09.00. 

Sak 13/23    Godkjenning av innkalling og dagsorden   

Forsalg til vedtak: Godkjent  

Sak 14/23    Godkjenning av protokoll fra 27.01.2023 og protokoll fra 
epostvedtak 15.02.2023.  

Forslag til vedtak: Godkjent  

 

Sak 15/23   Samarbeidet med Ahus om kommunalt døgntilbud for 
øyeblikkelig hjelp (KAD/KØH)        

Ahus og tilhørende kommuner har gjennomført en erfaringskonferanse for å vurdere om 
målsettingen er nådd for dette tilbudet. Se vedlagte rapport. 
Ved ass. leder i akuttmedisinsk avdeling, Hanne Røtvold Farstad 
 

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering 

 

Sak 16/23    Strategisk næringsplan, og Arendalsuka     

Status for planarbeidet og pågående prosjekter.  
Aktuelt 1: Etablering av markedsfører for Gardermoregionen. Prosjektet ber om kommunevis 
midlertidig støtte, for raskt å kunne etablere et årsverk som fra 2025 skal være kommersielt 
fullfinansiert. 
Aktuelt 2: Bærekraftsredegjørelsen – det er sendt ut en invitasjon til innspillsmøte 22.03.23.  
Vedlegg: forslag til felles saksfremlegg. 
 
Fast punkt: GRIP til Arendalsuka – status planlegging  
Ved styringsgruppeleder/ordfører Hege Svendsen  
 

Forslag til vedtak: Styret ber om at felles saksfremlegg sendes til politisk behandling i 

kommunene, med anbefaling om to-årig støtte til å etablere markedsførerstilling. 
 
Styret vedtar tittel på transportdebatt i Arendalsuka: «Norges transportknutepunkt Gardermoen 
skal bli grønnest i verden» 
 

Sak 17/23 «Kan vi trenge en øst-vest akse for transport!»   

Oppfølging av sak 104/22. Status for planlegging av felles transportmøte med naboregioner 
21.04.2023.  
Vedr NTP 2025 – 2036: Viken – digitalt innspills møte 24.04 for kommuneregionen og 
jernbaneforumene. Østlandssamarbeidet, Osloregionen og NHO - viktig møtepunkt 4. mai. 
Ved styreleder Grete I Sjøli. 
 

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering 

 
 
 



   
 

   
 

Sak 18/23 Nye seriøsitetsbestemmelser for Gardermoregionen         

Oppfølging av vedtak fra styremøtet 14.10.2022, sak 82/22. 
Vedtak: Styret ber om en politisk sak med den hensikt å utforme et mer omfattende sett med 
seriøsitetsbestemmelser for Gardermoregionen/ØRIK-samarbeidet, etter modell fra Oslo, 
Viken fylkeskommuner og Skien kommune. 

Vedlegg. 

Ved ØRIK, Tor Kjærstad 
 

Forsalg til vedtak: Styret vedtar forslag til nye seriøsitetsbestemmelser for 

Gardermoregionen. 
         

Sak 19/23 Ny tjenestekonsesjonsutlysning brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA) for kommunene i Gardermoregionen   

Dagens kontrakter med leverandørene av tjenestekonsesjon brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA) utløp i februar 2023 men er forlenget til august 2023. Arbeide med utlysning startet i 
november 2022 og det ble etablert en faggruppe med representanter fra kommunene. 
Dokumentene fra forrige utlysning ble tatt som utgangspunkt og ble oppdatert uten store 
endringer. Tjenestekonsesjonsdokumentene er utarbeidet i henhold til gjeldende lovverk. 
Tjenestekonsesjonen ble publisert 13.01.2023.  
 
Den 23 januar mottok ØRIK en e-post fra ordførerne i Gardermoregionen med anmodning om 
å stanse utlysningen. Samme dag ble utlysningen avlyst. 
 
Fra faggruppen: «Etter samtaler med ØRIK ser vi imidlertid at formuleringene i utlysningen er 
egnet til å misforstås, særlig Kravspesifikasjonen pkt 2.1.8.3 vil bli endret før konkurransen 
legges ut på nytt. Konkurransen er således utsatt til dette er på plass.» 
Vedlegg. 
Ved Tor Kjærstad, ØRIK 
 

Forsalg til vedtak: Styret vedtar nytt forslag til kravspesifikasjon for utlysningen av BPA. 

 

Sak 20/23 Kveldskonferanse for ungdomspolitikere 2. mai 2023.    

Informasjon fra planleggingen av møtet med politikere under 35 år, som står på listene til 
høstens valg. Ungdomsrådets ledere er engasjert for å sikre relevant program, og Gjertrud SS 
fra KS, vil gi faglig påfyll innen politikeropplæring. 
Ved Grete I Sjøli. 
 
Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. 
 

Sak 21/23 Gardermokonferansen 2023 

Søknad om tilskudd og bidrag som hovedsponsor for konferansen. Tilsvarende søknad som 
tidligere år. 
 
Forslag til vedtak: Styret innvilger tilskudd ihht budsjett på kr 100.000 for 2023. 
 



   
 

   
 

Sak 22/23 Nytt fra Viken        
Ved Heidi Westby Nyhus. 

Vedtak: Styret tar saken til orientering.  

 

Sak 23/23 Saker til neste møte 21.04.2022       

 

Forsalg til vedtak: Styret vedtar foreslåtte saksliste. 

          
Sak 24/23 Referatsaker  

• Viken trafikksikkerhetsutvalg – møtereferat fra 17.01.2023 

• Osloregionen – møtereferat fra 14.02.2023  

   
Sak 25/23 Eventuelt   

• Signering av revidert og vedtatte samarbeidsavtalen for GRIP.    
   

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

. 
 


