
 

 

 
 

 

 
 
 

 

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: 20.04.2020 

REFERAT (UTKAST) FRA MØTE I FOLLOREGIONEN IPR 
FREDAG 23. APRIL KL. 0900 - 1200 
  
Sted: Microsoft Teams 
 
Til stede: 
Hans Kristian Raanaas, ordfører Frogn kommune 
Hans Kristian Solberg, ordfører Enebakk kommune 
Ola Nordal, ordfører Ås kommune 
Eivind Hoff-Elimari, ordfører Nesodden kommune 
Hanne Opdan, ordfører Nordre Follo kommune 
Tom Anders Ludvigsen, ordfører Vestby kommune 
Trine Christensen, kommunedirektør Ås kommune 
Harald K. Hermansen, rådmann Frogn kommune 
Kjersti Øiseth, rådmann Enebakk kommune 
Øyvind Henriksen, kommunedirektør Nordre Follo kommune 
Sjur Authen, rådmann Vestby kommune 
Wenche Folberg, kommunedirektør Nesodden kommune 
Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd utdanning og kompetanse Viken fylkeskommune 
Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel Viken fylkeskommune (frem til kl. 0950) 
Bjørn Tore Ødegården, leder for Komité for samferdsel Viken fylkeskommune (fra kl. 1000) 
Ida Lindtveit Røse, fylkestingsmedlem Viken fylkeskommune 
Annette Lindahl Raakil, fylkestingsmedlem Viken fylkeskommune 
Bjørn Knutsen, spesialrådgiver, fylkesrådsleders kontor Viken fylkeskommune 
Kari Marie Swensen, daglig leder sekretariatet 
 
 
DAGSORDEN:  
 

SAK 08/21 SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

SAK 09/21 SAK: GODKJENNING AV REFERAT (UTKAST) FRA MØTE 5. FEBRUAR 

SAK 10/21 SAK: DRØFTINGS- OG ORIENTERINGSSAKER 

SAK 11/21 SAK: UTTALELSE FRA FOLLOREGIONEN IPR TIL VIKENS FORSLAG 
TIL MVA-KOMPENSASJON 

SAK 12/21 SAK: ORIENTERINGER FRA RÅDMANNSKOLLEGIET/LEDELSEN 

SAK 13/21 SAK: REFERATSAKER 

SAK 14/21 SAK: EVENTUELT 

 
 
Hans Kristian Raanaas 
leder      
    Kari Marie Swensen 
    daglig leder



  Side 2 av 4 

 

 

SAKSLISTE: 
 
SAK 08/21 SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

 
 
Vedtak: 
Innkalling og dagsorden godkjennes, men sak 11/21 på dagsorden trekkes.  
 
Under eventuelt tas det opp tre saker; 1) valgkomité u Osloregionen, 2) arkivering av 
saksdokumenter for valgkomitéene for de interkommunale selskapene i Follo og 3) 
næringsområde på Nygård.  
 
 
 
 
 

SAK 09/21 SAK: GODKJENNING AV REFERAT (UTKAST) FRA MØTE 5. FEBRUAR 

 
 
Forslag til vedtak: 
Referatet godkjennes. 
 
 
 
 
 

SAK 10/21 SAK: DRØFTINGS- OG ORIENTERINGSSAKER 

 
1. Samferdselsutfordringer i Follo – hva kan Viken fk bidra med? 

 
Fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes (Sp) orienterte, jf. vedlagte presentasjon, og 
leder for samferdselskomitéen Bjørn Tore Ødegården (Ap) deltok deretter. 
 
 
 

2. Oppstart felles regionalt planprogram for 3 nye regionale planer i Viken 
 
Fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen, orienterer om 
planarbeidet, jf. vedlagte presentasjon. 
 
 

3. Orientering/siste nytt fra Viken fylkeskommune (fast på dagsorden) 
 
Fylkesråd Siv Henriette Jacobsen orienterte kort om aktuelle saker i Viken, jf. 
vedlagte presentasjon.  
 
 

4. Innspill til dagsorden på konstituerende møte i Representantskapet i 
Folloregionen interkommunalt politisk råd 
 
Det var enighet om at første møte i representantskapet avholdes etter lunsj den 11. 
juni som et arrangement (fysisk) i Drøbak. Det kom flere forslag til tema som 
arbeidsutvalget vil arbeide videre med i planleggingen av møtet.  



 
 

5. Covid-19 – spørsmål om samordning i Follo 
 
Ordfører Hans Kristian Solberg tok opp følgende spørsmål:  
Skal Follo-kommunene se på om det er noen felles tiltak? 
 
Mulige tiltak i tillegg til 5B regionalt i Follo 
Lokal regulering av arrangementer som er tillatt i kap 5B: 

• Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav. maks 50 

• Andre livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert 
seremonier ved vielser, dåp og konfirmasjon, med inntil 20 personer til stede.  
maks 10 

• forby innendørs trening/fritidsaktiviteter for barn/unge under 20 år 

Anbefalinger 

• Man bør ikke ha flere enn fem gjester i eget hjem. Det oppfordres til å møtes 
utendørs. 

• Antallet kontakter gjennom en uke bør begrenses mest mulig. 

• Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer i risikogrupper, og i 
situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere (f. eks. ved fysisk aktivitet med 
høy intensitet, synging eller roping). 

• Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som 
nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor. 

• Bosatte i kommunen anbefales å benytte lokale kjøpesentre/varehus. 
 

Alle kommunene er i gruppe 5B, bortsett fra Nesodden.  

 
 
 
 
 
 

SAK 12/21 SAK: ORIENTERINGER FRA 
KOMMUNEDIREKTØRUTVALGET/LEDELSEN 
 

 
 
Fra rådmennene: 

• Rådmann Harald Hermansen orienterte om aktuelle saker i rådmannskollegiet (møte 
5. mars og 16. april) 

 
Fra ledelsen: 

• Kommunestyre-behandlingen – omdanning av Follorådet til Folloregionen 
interkommunalt politisk råd  

• Arbeid med ny logo for Folloregionen IPR 

• Folloregionen IPR strategiprosess 19.-20. august på Oscarsborg 
 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gjester-i-hjemmet-og-avstand/antall-gjester-pa-besok
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gjester-i-hjemmet-og-avstand/alle-bor-begrense-sosial-kontakt


 
 

SAK 13/21 
 

SAK: REFERATSAKER 

 
1. Referat fra Osloregionens styremøte 9. april ettersendt.  

 
2. Saksutskrift/protokoll fra Vestby kommunestyres møte den 12. april om 

«Forespørsel om deltakelse i Mosseregionen interkommunalt politisk råd 
(MIPR)». 
 
 
 
 
 

SAK 14/21 SAK: EVENTUELT 

 
1. Valgkomité i Osloregionen 

 
Ordfører Hans Kristian Solberg, som medlem i valgkomitéen, tok opp 
henvendelsen fra sekretariatet i Osloregionen om at det meldes inn forslag til 
medlemmer til styret. Valget skjer på møte i representantskapet den 10. juni.  
 
Det var enighet om at Folloregionen fortsetter praksisen med at det er leder i 
regionrådet som deltar på styremøtene med nestleder som vara.  
 

2. Valgkomitéer for de interkommunale selskapene i Follo – rutiner 
 
Ordfører Hans Kristian Solberg tok opp spørsmålet om arkivrutiner og 
styreinstruks for valgkomitéene for de interkommunale selskapene.  
 
Det foreligger en styreinstruks i form av et notat som skulle legges til grunn for 
arbeidet i valgkomitéene, men felles arkivrutiner er ikke avklart. Dette må 
gjøres fordi det gjelder lagring av personlige opplysninger.  
 
 

3. Spørsmål om næringsområde på Nygård, Ås kommune 
 
I forbindelse med høring av reguleringsplan for næringsområde på Nygård tok 
ordfører/leder Hans Kristian Raanaas opp spørsmålet om definisjon av 
plasskrevende varer.  
 
Ordfører Ola Nordal opplyste at Ås kommune følger Viken fylkes definisjon av 
storhandel (hvite- og brunvarer og møbler). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


