
 

 

 
 

 

 
 
 

 

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: 07.04.2020 

REFERAT (UTKAST) FRA MØTE I FOLLORÅDET 
FREDAG 3. APRIL KL. 0900 – 1030  
Sted:   Teams Microsoft Office 
 
 
Til stede: 
Hans Kristian Solberg, ordfører Enebakk kommune 
Ola Nordal, ordfører Ås kommune 
Truls Wickholm, ordfører Nesodden kommune 
Hanne Opdan, ordfører Nordre Follo kommune 
Tom Anders Ludvigsen, ordfører Vestby kommune 
Hans Kristian Raanaas, ordfører Frogn kommune 
Trine Christensen, rådmann Ås kommune 
Sjur Authen, rådmann Vestby kommune 
Harald K. Hermansen, rådmann Frogn kommune 
Kjersti Øiseth, rådmann Enebakk kommune 
Wenche Folberg, rådmann Nesodden kommune 
Jane Short-Aurlien, ass. rådmann Nordre Follo kommune 
Kristoffer Robin Haug, fylkesråd Viken fylkeskommune 
Lasse Narjord Thue, spesialrådgiver fylkesrådsleders kontor Viken fylkeskommune 
Kari Marie Swensen, daglig leder sekretariatet 
 
 
 
DAGSORDEN:  
 

SAK 11/20 SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

SAK 12/20 SAK: GODKJENNING AV REFERAT (UTKAST) FRA MØTE 
7. FEBRUAR 

SAK 13/20 SAK: DRØFTINGS- OG ORIENTERINGSSAKER 

SAK 14/20 SAK: FELLES KLAGENEMND FOR INTERKOMMUNALE SELSKAPER 
SOM ER EGNE RETTSSUBJEKTER 

SAK 15/20 SAK: HØRINGSINNSPILL – KVU FOR VEGFORBINDELSER ØST FOR 
OSLO 

SAK 16/20 SAK: ORIENTERINGER FRA RÅDMANNSKOLLEGIET/LEDELSEN 

SAK 17/20 SAK: REFERATSAKER 

SAK 18/20 SAK: EVENTUELT 

 
 
 
Hans Kristian Solberg 
leder      
     Kari Marie Swensen 
     daglig leder
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 SAKSLISTE: 
 
 

SAK 11/20 SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

 
 
Vedtak: 
Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
Ordfører Hanne Opdan oppfordret til at mikrofonen er avskrudd når man ikke har 
ordet, samt at ordførerne har på bilde, og at avstemminger gjøres ved at de som er 
mot, gir tydelig beskjed.  
 
Ordfører Truls Wickholm ønsket at møtene gjennomført på Teams også har med 
inviterte eksterne gjester som holder en presentasjon/orientering for Follorådet, og 
dermed kan opplyse en sak under møtet.  
 
 
 
 
 

SAK 12/20 SAK: GODKJENNING AV REFERAT (UTKAST) FRA MØTE 7. FEBRUAR 

 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes. 
 
 
 
 
 

SAK 13/20 SAK: DRØFTINGS- OG ORIENTERINGSSAKER 

 
 
 

1. Viken fylkeskommune – regional planstrategi (heretter fast på dagsorden) 
 
Lasse Narjord Thue, Viken fk, orienterte kort om status for arbeidet med regional 
planstrategi i Viken. Mange av de planlagte medvirkningsmøtene i mars ble 
dessverre avlyst grunnet korona, men om lag halvparten var allerede gjennomført 
12.mars. Det vil bli invitert til digitale arenaer for medvirkning og prioritering i april.  
Det jobbes videre i tråd med opprinnelig fremdriftsplan, det vil si at forslag til 
planstrategi sendes på høring til kommunene i midten/slutten av juni. Og at 
høringsfrist blir midten/slutten av september. 

 
 
 

2. Presentasjon av Sofienlundsenteret på Nesodden – Stiftelsen Sofienlund 
 
På grunn av Covid-19 ble informasjon/presentasjon sendt direkte til Follorådet i 
forkant av møtet, jf. vedlegg.  
 
 



3. Orientering om reiseliv og turisme i Follo 
 
Saken utsettes til neste møte den 5. juni. Knut Aandal inviteres til å delta på møtet.  
 
 
 

4. Orientering om status for plan for LHBT+ i kommunene 
 
På grunn av Covid-19 ble skriftlig notat om saken sendt ut i forkant, jf. vedlegg. 
 
Ordfører Truls Wickholm opplyste at Sparebankstiftelsen i uke 14 har gitt 1,7 mill. 
kroner til prosjektet. Jon Martin Larsen fortsetter samtalene med Høyskolen Kristiania 
og de andre universitetene om stipendiat-stilling som vil kunne dekke inn resten av de 
nødvendige prosjektmidlene, samtidig som han etter påske vil jobbe med søknad til 
Forskningsrådet. Midlene fra stiftelsen kan da gå inn som nødvendig egenkapital. 
 
Uten stipendiatstilling, som er svært vanskelig å få, men med maksstøtte fra 
Forskningsrådet på 1,7 mill, så vil det være et finansieringsbehov på til sammen 1,4 
mill igjen fordelt på fire år igjen å dekke inn. (1,4 mill delt på fire er 350.000 hvert år, 
og delt på eventuelt seks kommuner over fire år, for å eksperimentere med den 
tanken, blir det rett under 60.000 kroner per kommune per år for blant annet å få 
egne handlingsplaner og innsikt i levekår og minoritetskommunikasjon.) 
 
Det foreslås å bruke Follorådets midler til rest-finansieringen. Rådmannskollegiet og 
daglig leder avklarer det økonomiske i eget møte før Follorådets møte den 5. juni.  
 
 
 

5. NTP 2022-2033: Høring av transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra 
Samferdselsdepartementet 
 
Follorådet ønsker å sende høringsinnspill til SD om transportvirksomhetenes svar på 
oppdragene med høringsfrist 1. juli 2020. Rådmannskollegiet utarbeider forslag til 
innspill fra Follorådet.   
 

 
 

6. Follobanen – økte kostnader og tidspunkt for ferdigstillelse av prosjektet 
Regjeringen la fredag 27. mars frem stortingsmelding nr. 17 «Noen saker om 
jernbane», der det varsles om økte kostnader og forsinkelser på Follobanen, jf. 
vedlagte melding pkt. 2.2.  
 
Follorådet bør avklare videre oppfølgning i saken.  
 
 
 
 
 
 

 

SAK 14/20 SAK: FELLES KLAGENEMND FOR INTERKOMMUNALE SELSKAPER 
SOM ER EGNE RETTSSUBJEKTER  
 

 
Det er reist spørsmål om det kan være praktisk med en felles klagenemnd for alle IKSene. 



En egen klagenemnd for de interkommunale selskapene i kommunen er ikke kommunens 
«ordinære» klagenemnd. Det er selskapets øverste organ som skal opprette slik(e) 
klagenemnd(er)- dvs. representantskapet. De(nne) vil være klageinstans- dvs. avgjøre klager 
med endelig virkning. Underinstansbehandlingen må finne sted i det enkelte IKS. Det må 
også etableres en sekretariatsordning for innkalling, protokoll og annet fasilitering. Ansvaret 
for at dette kommer i orden påhviler det enkelte IKS og representantskapet.  
 
Advokat Vibeke Resch-Knudsen har utarbeidet et notat i saken, jf. vedlegg.  
 
Forslag til vedtak: 
Follorådet foreslår at det enkelte representantskap vedtar et likt sammensatt klageorgan for 
de interkommunale selskapene i Follo.  
 
 
 
 
 
 

SAK 15/20 SAK: HØRINGSINNSPILL – KVU FOR VEGFORBINDELSER ØST FOR 
OSLO 

 

Høringsfristen ble utsatt til 6. april.  
 

 
Forslag til vedtak: 
Follorådet støtter anbefalingen om utbygging av konsept 5 Minimum vest-øst.  Konsept 5 har 
klart minst negative konsekvenser for miljø, klima, jordvern, natur og friluftsliv og bygde 
omgivelser, og koster klart minst. Tiltaket kan gjennomføres relativt raskt og oppfyller de 
viktigste samfunnsmålene samtidig som det ikke bidrar til uønsket trafikkvekst. 
 
Leder Hans Kristian Solberg fremmet følgende endringsforslag: 

1. «Follorådet vil anbefale traséen i konsept 2c som basis for videre utredning (ikke som 
motorvei). Trasévalg må vurderes nøye. Som KVU-rapporten påpeker er det spesielt 
forbi Kirkebygda mange hensyn som må vurderes. Traséen må vurderes som en 
helhetlig ring 4 løsning. Vi viser til at Enebakk kommunestyre ikke ønsker fire felts 
motorvei gjennom sin kommune.  
 

2. Hvis rapportens anbefaling om konsept 5 minimum vest-øst skal gjennomføres, vil det 
fortsatt være nødvendig med oppgradering og utbedring (inkl. trafikksikkerhetstiltak) 
også av fylkesvei 120 gjennom Enebakk. Det er urealistisk å forvente at all 
omkjøringstrafikk da vil gå østfor Øyeren, og at trafikkbelastningen ikke vil øke 
gjennom Enebakk. 
 

3. Follorådet vil peke på at korteste vei mellom Elvestad og tilkobling til E6 på Romerike 
vil være tuneller under Gaupesteinsmarka og Østmarka.  

 
Ordfører Ola Nordal fremmet deretter følgende tilleggsforslag nr. 1: 

1. Konsept 5 bør ses i sammenheng med utvikling av E6 Oslo Øst, med tunnel-
forbindelse mellom Abildsø-området og Ulven/Alna-området, da denne er viktig for 
trafikken mellom Follo-kommunene og Romerike/Gardermoen.  

 
Ordfører Ola Nordal fremmet tilleggsforslag nr. 2: 

2. Konsept 5-minimumsløsning øst-vest må også omfatte oppgraderinger på fv. 120 
mellom Elvestad og Lillestrøm.  

 



 
Vedtak: 
 
Follorådets høringsinnspill til KVU for vegforbindelser øst for Oslo er følgende: 
 
 

1. Follorådet vil anbefale traséen i konsept 2c som basis for videre utredning (ikke som 
motorvei). Trasévalg må vurderes nøye. Som KVU-rapporten påpeker er det spesielt 
forbi Kirkebygda mange hensyn som må vurderes. Traséen må vurderes som en 
helhetlig ring 4 løsning. Vi viser til at Enebakk kommunestyre ikke ønsker fire felts 
motorvei gjennom sin kommune.  
 

2. Hvis rapportens anbefaling om konsept 5 minimum vest-øst skal gjennomføres, vil det 
fortsatt være nødvendig med oppgradering og utbedring (inkl. trafikksikkerhetstiltak) 
også av fylkesvei 120 gjennom Enebakk. Det er urealistisk å forvente at all 
omkjøringstrafikk da vil gå østfor Øyeren, og at trafikkbelastningen ikke vil øke 
gjennom Enebakk. 
 

3. Follorådet vil peke på at korteste vei mellom Elvestad og tilkobling til E6 på Romerike 
vil være tuneller under Gaupesteinsmarka og Østmarka.  
 

4. Konsept 5 bør ses i sammenheng med utvikling av E6 Oslo Øst, med tunnel-
forbindelse mellom Abildsø-området og Ulven/Alna-området, da denne er viktig for 
trafikken mellom Follo-kommunene og Romerike/Gardermoen.  

 
5. Konsept 5-minimumsløsning øst-vest må også omfatte oppgraderinger på fv. 120 

mellom Elvestad og Lillestrøm. 
 
 
 
 
 

SAK 16/20 SAK: ORIENTERINGER FRA RÅDMANNSKOLLEGIET/LEDELSEN 

 
 
Fra rådmennene: 
Rådmann Kjersti Øiseth redegjorde for aktuelle saker i rådmannskollegiet på møte 2. mars.  
 
Fra ledelsen: 

• Studietur til Gøteborg – utsatt til februar 2021 
 

• Partnerskapsavtale med Viken fylkeskommune: 
Lasse Narjord Thue, Viken fk, orienterte om arbeidet med partnerskapsavtalene, som 
består av del I generell del og del II tiltak og utfordringer (tiltakspakke Covid-19). 
 
Han opplyste også at Viken fk vil arrangere et informasjonsmøte om NTP den 15. 
april (digitalt) for alle kommunene i Viken, samt at i løpet av april/mai vil Viken ha eget 
møte med hver enkelt kommuneregion enten på Teams eller fysisk dialogmøte.  
 
 
 
 
 

SAK 17/20 
 

SAK: REFERATSAKER 



 
1. Politisk representasjon fra Viken 

 
2. Tiltakspakke Viken fylkeskommune 

 
3. Presentasjon Bente Bjerknes 11 mars 2020 – Kommuneregionene – 

administrative koordinatorer 
 
Vedtak: 
Referatene tas til orientering.  
 
 
 
 
 

SAK 18/20 SAK: EVENTUELT 

 
1. Ordfører Truls Wickholm oppfordret til at kommunene i Follo samarbeidet med 

politiet om ens informasjon og holdning til russen om Covid-19.  


