
 

 

 
 

 

 
 
 

 

Follorådets sekretariat                  
Oppegård kommune                     
Postboks 510 
1411 KOLBOTN 

Besøksadresse: 
Oppegård rådhus, 1. etg.  
Kolbotnvn. 30 

Kontaktperson: 
Kari Marie Swensen 
daglig leder/sekretariatsleder 
Tlf. 66 81 90 90/mob. 47 82 14 77 
e-post: : KariMarie.Swensen@folloradet.no 

 

     Dato: 18.11.2019 

REFERAT (UTKAST) FRA MØTE I FOLLORÅDET 
TORSDAG 14. NOVEMBER KL. 0930 - 1200 
Sted:   Ås kulturhus 
 
 
Til stede: 
Ola Nordal, ordfører Ås kommune 
Hans Kristian Solberg, ordfører Enebakk kommune 
Truls Wickholm, ordfører Nesodden kommune 
Hanne Opdan, ordfører Ski kommune 
Kjell Pettersen, varaordfører Oppegård kommune 
Trine Christensen, rådmann Ås kommune 
Jane Short Aurlien, rådmann Ski kommune 
Kjersti Øiseth, rådmann Enebakk kommune 
Wenche Folberg, rådmann Nesodden kommune 
Monica Lysebo, kst. rådmann Oppegård kommune 
Kari Marie Swensen, daglig leder sekretariatet 
 
Forfall: 
Anette Solli, fylkesordfører Akershus fylkeskommune 
Per Kierulf, ass. fylkesdirektør Akershus fylkeskommune 
Tom Anders Ludvigsen, ordfører Vestby kommune 
Hans Kristian Raanaas, ordfører Frogn kommune 
Sjur Authen, rådmann Vestby kommune 
Harald K. Hermansen, rådmann Frogn kommune 
 
I tillegg deltok Olav Breivik (H), leder Indre Østfold regionråd/ordfører Hobøl kommune, 
Theodor Bye (Sp), ordfører Marker kommune og Kjersti N.Nilsen, tidligere ordfører i Marker 
(nå folkevalgt), samt Jon Martin Larsen (under sak 36/19 pkt 1).  
 
 
DAGSORDEN:  
 

SAK 34/19 SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

SAK 35/19 SAK: GODKJENNING AV REFERAT (UTKAST) FRA MØTE 
20. SEPTEMBER 

SAK 36/19 SAK: DRØFTINGS- OG ORIENTERINGSSAKER 

SAK 37/19 SAK: FORSLAG TIL FOLLORÅDETS HANDLINGSPROGRAM 2020-2023 

SAK 38/19 SAK: FORSLAG TIL FOLLORÅDETS BUDSJETT FOR 2020 

SAK 39/19 SAK: INTERKOMMUNALE SELSKAPER I FOLLO – ENDRINGER I 
DELTAKERSTRUKTUREN 

SAK 40/19 SAK: INTERKOMMUNALE SELSKAPER OG VIRKSOMHETER I FOLLO – 
OPPNEVNING AV VALGKOMITÉER 

SAK 41/19 SAK: VALG – REPRESENTANT TIL OSLOREGIONENS STYRE 

SAK 42/19 SAK: VALG – REPRESENTANTER TIL STYRINGSGRUPPEN FOR 
SAMARBEIDSPLATTFORMEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I FOLLO 

SAK 43/19 SAK: ORIENTERINGER FRA RÅDMANNSKOLLEGIET/LEDELSEN 



SAK 44/19 SAK: REFERATSAKER 

SAK 45/19 SAK: EVENTUELT 

SAK 46/19 SAK: VALG AV NY LEDER OG NESTLEDER FOR FOLLORÅDET FOR 
2020 

 
 
 
Hans Kristian Solberg 
leder      
     Kari Marie Swensen 
     daglig leder
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 SAKSLISTE: 
 

SAK 34/19 SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

Innkalling og dagsorden er lagt ut på http://www.follo.no.   
 
Vedtak: 
Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
 
 
 

SAK 35/19 SAK: GODKJENNING AV REFERAT (UTKAST) FRA MØTE 20. 
SEPTEMBER 

Utkast til referat er lagt ut på http://www.follo.no.   
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes. 
 
 
 
 

SAK 36/19 SAK: DRØFTINGS- OG ORIENTERINGSSAKER 

 
 
 

1. Orientering om doktorgradsarbeid – LHBTI+ i Follo  
 
Jon Martin Larsen orienterte om planene for et doktorgradsarbeid om utarbeiding av 
kommunale planer for LHBTI+ i Follo-kommunene, jf. vedlagte presentasjon.  
 
 

2. Forslag til Follorådets studietur våren 2020 
 
Studieturen våren 2020 vil gå til et sted i Norden (Danmark eller Sverige), og 
arbeidsutvalget og daglig leder jobber videre med forslag til sted og program. Det var 
enighet om at Follorådet denne gangen ikke inviterer andre regionråd med på turen.  
 
 

3. Forhandlinger om byvekstavtale mellom Oslo og Akershus – status (fast på 
dagsorden) 
 
Varaordfører Kjell Pettersen redegjorde for status for byvekstavtalen mellom Oslo og 

Akershus. Han opplyste følgende:  
 

Prosess 
Oppegård kommune ble våren 2018 invitert til å delta i forhandlingene om en 
byvekstavtale for Oslo og Akershus, sammen med Staten, Akershus fylkeskommune 
og kommunene Oslo, Bærum og Skedsmo. Etter forhandlinger over flere måneder 
kom man til slutt frem til enighet om en avtale, og denne ble signert av partene den 
26. juni 2019. Avtalen er ennå ikke trådt i kraft, dette skjer når alle parter har 
behandlet avtalen politisk på lokalt nivå og regjeringen som siste instans har sluttet 
seg til avtalen. Oppegård kommunestyre behandlet avtalen den 23.09.2019, se linken  
https://www.oppegard.kommune.no/ato/esaoff/document/byvekstavtale-for-oslo-og-

akershus.1468309.a70ece9bbd.pdf Vedtaket var enstemmig og i tråd med innstillingen: 

http://www.follo.no/
http://www.follo.no/
https://www.oppegard.kommune.no/ato/esaoff/document/byvekstavtale-for-oslo-og-akershus.1468309.a70ece9bbd.pdf
https://www.oppegard.kommune.no/ato/esaoff/document/byvekstavtale-for-oslo-og-akershus.1468309.a70ece9bbd.pdf


«Oppegård kommune slutter seg til fremforhandlet Byvekstavtale 2019-2029, datert 
26.06.2019, mellom Oslo kommune, Bærum kommune, Skedsmo kommune, 
Oppegård kommune, Akershus fylkeskommune og staten.» Det er forventet at de 
andre lokale partene behandler avtalen politisk nå senere i november, eventuelt i 
desember.  

 

Oslo Byvekstavtalen ble behandlet i samferdsels- og miljøutvalget 30.10.2019, og 
skal sluttbehandles i 
bystyrets møte 13.11.2019. 
 

Bærum Byvekstavtalen skal behandles av formannskapet 12.11.2019 og 
av kommunestyret 27.11.2019. 
 

Skedsmo/ 
Lillestrøm 

Byvekstavtalen skal etter planen behandles av kommunestyret i 
nye Lillestrøm kommune 21.11.2019. 
 

Akershus/  
Viken  

Byvekstavtalen ble behandlet i fylkesutvalget 26.8 , skal deretter behandles i 
Akershus fylkesting 25.11 og trolig i Viken fylkesting i desember.    

 
Regjeringen skal behandle byvekstavtalen for Oslo og Akershus etter at alle de lokale 
partene har godkjent avtaleforslaget, muligens i desember eller januar. 

 
Innhold i avtalen 
Det overordnede målet med byvekstavtalene er å få til en utvikling i byområdene som 
gir reduserte klimagassutslipp fra vegtrafikken. De 9 største byområdene i Norge skal 
tilbys byvekstavtaler (ifølge Nasjonal transportplan) 
Byvekstavtalene er et forsøk på å få til forpliktende samarbeid mellom stat, 
fylkeskommuner og kommuner der staten går inn med økte bidrag til 
kollektivtransport, sykkel og gange. Til gjengjeld forplikter kommuner og 
fylkeskommuner seg til å sørge for en arealbruk som bygger opp under de statlige 
investeringene. 

 
Byvekstavtalen for Oslo og Akershus har et tydelig fokus på høy arealutnyttelse nær 
kollektivknutepunkt, men gjentar i hovedsak de forpliktelsene som allerede følger av 
Regional plan for areal og transport, som alle kommuner i Akershus har sluttet seg til.  
Byvekstavtalen er geografisk avgrenset til Oslo kommune og Akershus fylke, slik som 
også Bymiljøavtalen fra 2017 var (her var det ingen kommuner med i forhandlingene, 
unntatt Oslo som også er fylkeskommune).  

 
Et viktig tema i forhandlingene har vært de såkalte 50/50-prosjektene, dvs. store 
fylkeskommunale kollektivinfrastrukturtiltak i storbyområdene, der staten gjennom 
Nasjonal transportplan har forpliktet seg til å bidra med inntil 50 % av kostnadene 
gjennom byvekstavtaler.  
I byvekstavtalen for Oslo/Akershus er de aktuelle prosjektene i denne kategorien i 
første omgang Fornebubanen, så ny T-banetunell i Oslo, deretter bane-
/kollektivløsning på Nedre Romerike, samt nytt signal- og sikringsanlegg for T-banen i 
Oslo. 
Det statlige bidraget til Fornebubanen har vært et krevende punkt i forhandlingene og 
hatt mye fokus.  

 
I tillegg til 50/50-midlene til Fornebubanen, er det satt av et statlig bidrag (3,5 mrd) til 
«Belønningsordningen», som er en statlig medfinansiering til fylkeskommunens drift 
og investeringer i kollektivtrafikken.  



Videre inngår det bidrag til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksveg (4,7 mrd), 
samt midler til utvikling av stasjoner og knutepunkt (318 mill). Oslopakke 3 er en del 
av byvekstavtalen og inntekter herfra inngår i byvekstavtalen sammen med de statlige 
midlene.  

 
Avtalen skal styres av partene gjennom en administrativ koordineringsgruppe og en 
politisk styringsgruppe. Den administrative koordineringsgruppen skal fremme 
fireårige handlingsprogram og årlige budsjetter for byvekstavtalen, som den politiske 
styringsgruppen så behandler. Det er ennå ikke fastsatt en møteplan for dette 
arbeidet.  Prosjektene skal styres gjennom såkalt prosjektporteføljestyring. 

 
Follo 
Av prosjekter som nå ligger inne i avtalen er det særlig følgende prosjekter som 
berører innbyggerne i Follo-området:   

 Gang- og sykkelvei langs fv. 152 Vevelstad-Smedsrudveien, Ski (65 mill) 

(prosjektet videreføres fra Bymiljøavtalen) 

 Gang- og sykkelvei langs fv. 152 Stenfelt- Greverud, Oppegård (152 mill) 

(prosjektet videreføres fra Bymiljøavtalen) 

 Gang- og sykkelvei langs jernbanen Ås-Holstad (81 mill).  

 E18 Mosseveien: Ny gang- og sykkelvei fra Herregårdskrysset til 

parkeringsplassen ved Hvervenbukta (26 mill) (videreføres fra Bymiljøavtalen) 

 E18 Mosseveien: Strakstiltak på strekningen Ulvøybroa-Ormsundveien (6 mill).  

 Statlig bidrag til ny Oppegård bro (omkring 25 mill) 

 
I tillegg er Ås, Vevelstad, Vestby og Sonsveien på en uprioritert liste over stasjoner som 
kan være aktuelle for midler til universell utforming.  

  
Byvekstavtalen følger Nasjonal transportplan (NTP)- periodene, og det legges i 
utgangspunktet opp til reforhandlinger hvert fjerde år. Etter kommunesammenslåingen i 
2020 vil Nordre Follo kommune inngå som avtalepart. 

 
Som kjent ble regjeringen enige om en bompengeavtale i august 2019, etter at 
byvekstavtalen var signert. I denne bompengeavtalen tilbyr regjeringen å øke det statlige 
bidraget til store fylkeskommunale kollektivprosjekt i byvekstavtalene fra 50% til 66%. 
Tilbudet fra staten om en slik økning forutsetter imidlertid at halvparten av det økte 
tilskuddet skal gå til reduksjon i bompengetakstene. Det er høyst uklart om dette vil 
kunne bli akseptert politisk i Oslo og Viken, og det vil også få betydning for Oslo pakke 3-
avtalen. Oppegård kommune forholder seg enn så lenge til den fremforhandlede avtalen 
fra 26. juni.   
 
 
 
 

 
 

SAK 37/19 SAK: FORSLAG TIL FOLLORÅDETS HANDLINGSPROGRAM 2020-2023 

Arbeidsutvalget har utarbeidet forslag til handlingsprogram for 2020.  
 
Vedtak: 

1. Forslag til Follorådets handlingsprogram for 2020 tas til orientering. 
 



2. Det innstilles til Follomøtet den 26. november om å gjøre vedtak om forslag til 
handlingsprogram for 2020.  
 

 
 
 
 

SAK 38/19 SAK: FORSLAG TIL FOLLORÅDETS BUDSJETT FOR 2020 

Arbeidsutvalget har utarbeidet forslag til budsjett for 2020.  
 
Vedtak: 

1. Forslag til Follorådets budsjett for 2020 tas til orientering. 
 

2. Det innstilles til Follomøtet den 26. november om å gjøre vedtak om forslag til 
budsjett for 2020.  
 
 
 

 
 
 

SAK 39/19 SAK: INTERKOMMUNALE SELSKAPER I FOLLO – ENDRINGER I 
DELTAKERSTRUKTUREN 

 
 
Vedtak: 

1. Det fremmes saker til de ulike kommunestyrene om nødvendige endringer i 
vedtektene til de interkommunale selskapene. Etter dette fremmes nødvendige 
endringer for øvrige interkommunale samarbeidene. 

2. De modellene som er beskrevet i saken legges til grunn for eventuelle endringer. 
3.   De aktuelle vedtektene drøftes i Follorådet før behandling i kommunestyrene. 

 
 
Det avholdes eget møte i Follorådet der tema er modell for stemmevekting i nye 
selskapsavtaler. Rådmannskollegiet arbeider videre med forslag til vedtekter for de ulike 
selskapene.  
 
 
 
 
 
 

SAK 40/19 SAK: INTERKOMMUNALE SELSKAPER OG VIRKSOMHETER I FOLLO – 
OPPNEVNING AV VALGKOMITÉER 

 
 
Forslag til vedtak: 
Leder og nestleder i representantskapet er valgkomité for selskapet.  
 
Ordfører Hanne Opdan foreslo et tillegg i forslag til vedtak: 
«I selskaper der leder/nestleder ikke er valgt, går nyvalgt ordfører inn i valgkomitéen 
istedenfor avgått ordfører. Det skal legges vekt på å finne personer med kompetanse 
selskapenes styrer trenger.»  
 
Det var deretter enighet om følgende vedtak: 



Vedtak: 
Leder og nestleder i representantskapet er valgkomité for selskapet. I selskaper der 
leder/nestleder ikke er valgt, går nyvalgt ordfører inn i valgkomitéen istedenfor avgått 
ordfører. Det skal legges vekt på å finne personer med kompetanse selskapenes styrer 
trenger.  
 
Valgkomitéen skal be om forslag fra alle deltakerkommunene.  
 
Det blir møte den 18. desember i representantskapene for selskapene, og da velges ny leder 
og nestleder i de enkelte selskapene.  
 
 
 
 
 

SAK 41/19 SAK: VALG – REPRESENTANT OG VARA TIL OSLOREGIONENS STYRE 

 
Vedtak: 
 

1. Follorådets leder møter på Osloregionens styremøter, med nestleder som vara.  
 

 
 
 
 

SAK 42/19 SAK: VALG – REPRESENTANTER OG VARA TIL STYRINGSGRUPPEN 
FOR SAMARBEIDSPLATTFORMEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I FOLLO 

 
Vedtak: 
Som medlemmer i styringsgruppen for Samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo 
velges følgende: 
 

1. Ola Nordal, medlem (1 år) 
2. Hans Kristian Raanaas, varamedlem (2 år) 

 
3. Hanne Opdal, medlem (2 år) 
4. Truls Wickholm, varamedlem (2 år) 

 
 
 
 

 
 

SAK 43/19 SAK: ORIENTERINGER FRA RÅDMANNSKOLLEGIET/LEDELSEN 

 
 
Fra rådmennene: 

 Aktuelle saker i rådmannskollegiet 
 
Fra ledelsen: 

 Follomøte 26. november på Thon hotell Ski 

 Deltakelse på studietur med Osloregionen 20.-25. oktober (daglig leder) 

 Møte med sekretariatsledere i SNR og Gardermoregionen onsdag 13. november 
 



 
 

SAK 44/19 
 

SAK: REFERATSAKER 

 

 Konseptvalgutredning for vegforbindelser øst for Oslo - oppsummering og 
referat frå møte i referansegruppen 19. september i Ski. 
 

 
 
 
 

SAK 45/19 SAK: EVENTUELT 

Leder av Indre Østfold regionråd, Olav Breivik, orienterte om saker som det jobbes 
med i Indre Østfold, blant annet E 18 og Østre linje der det ønskes mer gods over på 
denne jernbanestrekningen.  
 
 
 
 
 
 

SAK 46/19 SAK: VALG AV NY LEDER OG NESTLEDER FOR FOLLORÅDET FOR 
2020 

 
 
Vedtak: 
 

1. Ordfører Hans Kristian Solberg, Enebakk kommune, velges som leder av 
Follorådet for 2020. 
 

2. Ordfører Hans Kristian Raanaas, Frogn kommune, velges som nestleder av 
Follorådet for 2020. 

 
 
Valget gjelder fra dags dato. 
 
 
 


