Dato: 18.05.2021

INNKALLING TIL MØTE I FOLLOREGIONEN INTERKOMMUNALT
POLITISK RÅD (IPR) FREDAG 21. MAI
Sted: Digitalt på Teams
Tid: Kl. 0900 – 1200
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SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
SAK: GODKJENNING AV REFERAT (UTKAST) FRA MØTE 16. APRIL
SAK: DRØFTINGS- OG ORIENTERINGSSAKER
SAK: FOLLORÅDETS ÅRSMELDING FOR 2020
SAK: FOLLORÅDETS REGNSKAP FOR 2020
SAK: HØRINGSSAK – REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANER
SAK: BÆREKRAFTCAMP FOLLO 2021
SAK: ORIENTERINGER FRA RÅDMANNSKOLLEGIET/LEDELSEN
SAK: REFERATSAKER
SAK: EVENTUELT

Med hilsen
Hans Kristian Raanaas
leder
Kari Marie Swensen
daglig leder

Follorådets sekretariat
Oppegård kommune
Postboks 510
1411 KOLBOTN

Besøksadresse:
Oppegård rådhus, 3. etg.
Kolbotnvn. 30

Kontaktperson:
Kari Marie Swensen
daglig leder/sekretariatsleder
Tlf. 66 81 91 06/mob. 47 82 14 77
e-post: : KariMarie.Swensen@folloradet.no
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SAKSLISTE:
SAK 15/21

SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Forslag til vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.

SAK 16/21

SAK: GODKJENNING AV REFERAT (UTKAST) FRA MØTE 23. APRIL

Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

SAK 17/21

SAK: DRØFTINGS- OG ORIENTERINGSSAKER

1. LHBT+ - prosjektet i Follo, jf. vedlagte rapport
Doktorgradsstipendiat Jon Martin Larsen orienterer.

2. Orientering/siste nytt fra Viken fylkeskommune (fast på dagsorden)
v/ fylkesråd Siv Henriette Jacobsen, Viken fylkeskommune

3. Spørsmål om næringssamarbeid/regional næringsplan for Follo?
Leder i areal- og samferdselsgruppen Hilde Gunn Bjelde, kommunalsjef Frogn
kommune, innleder til diskusjon.

4. Forslag til ny logo for Folloregionen IPR, jf. vedlegg
AMpartner v/ konsulent Rune Dysjeland har utarbeidet flere forslag til ny logo for
Folloregionen.

SAK 18/21

SAK: FOLLORÅDETS ÅRSMELDING FOR 2020
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Det er utarbeidet forslag til årsmelding for Follorådet for 2020, jf. vedlagte utkast. I henhold til
vedtektene er det representantskapet i Folloregionen IPR som skal godkjenne årsmeldingen.

Forslag til innstilling:
1. Folloregionen IPR tar årsmelding for 2020 til orientering.
2. Folloregionen IPR innstiller til representantskapet om å gjøre det samme.

SAK 19/21

SAK: FOLLORÅDETS REGNSKAP FOR 2020

Regnskapet for Follorådet 2020 føres som en integrert del av Nordre Follo kommunes
regnskap for 2020, jf. vedlagte saksfremlegg og regnskapsoversikt. Revisorbekreftelse vil bli
ettersendt fra Deloitte. I henhold til vedtektene er det representantskapet som skal godkjenne
regnskapet.
Forslag til vedtak:
1. Folloregionen IPR tar regnskapet med revisorbekreftelse for 2020 til orientering.
2. Folloregionen IPR innstiller til representantskapet om å godkjenne regnskapet for
Follorådet for 2020.
3. Merforbruket på kr 372 125,04 tas av bundet fond.

SAK 20/21

SAK: HØRINGSSAK – REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANER

Det vises til høringsbrev datert 28.01.2021 fra Viken fylkeskommune, der høringsfristen er
31. mai, jf. vedlegg. Folloregionen IPR har også fått forlenget høringsfristen til 11. juni i tilfelle
det ble behov for det.

Forslag til høringsuttalelse:
Høringsdokumentene til regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram 2022-2027 gir
føringer for vannforvaltningen i vannområdet PURA, Bunnefjorden med Årungen- og
Gjersjøvassdraget, beskrevet med mål og tiltak. Føringene vil kreve et økende engasjement
fra flere myndighetsinstanser: Kommunene, Statsforvalteren, Fylkeskommunen, direktorater
og departementer. Med basis i nedenstående saksopplysninger ser Folloregionen
interkommunalt politisk råd følgende utfordringer:
1. Sikring av god kompetanse innen vannforvaltning og avløpsteknikk i kommunen.
Kommunene skal fremstå som attraktive arbeidsplasser med gode muligheter for
personlig utvikling innen vannfaget.
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2. Et økt behov for statlige økonomiske støtteordninger til store avløpsinvesteringer i
kommunene som er direkte utløst av vannforskriften. Sikring av kommunenes økonomi
slik at det kan gjennomføres både ordinært vedlikehold og utvidelse av
avløpssystemene, og de ekstra tiltakene vannforskriftsarbeidet krever.
3. Et økt behov for ressurser, både bemanningsmessig og økonomisk, for å sikre en god
og helhetlig håndtering av overvann i kommunene.
4. Et økt behov for statlige midler til tiltaksgjennomføring innen landbruket ved gode
tilskuddsordninger.
5. En opprettholdelse av ressurser, både bemanningsmessig og økonomisk, for
miljørådgivning til bønder gjennom direkte dialog.
6. Et økt behov for statlige midler til vannkvalitetsovervåking og tiltaksgjennomføring i
samtlige sektorer. Spesielt vil kostnader for overvåking av miljøgifter kreve økte statlige
bidrag.
7. Innlemming av stasjoner for basisovervåking, styrt av Miljødirektoratet, i PURA
8. Et behov for tydeligere føringer på hvordan leirpåvirkede vassdrag skal klassifiseres iht.
økologisk tilstand og avlastningsbehov.
9. Opprettholdelse av ressurser til Statsforvalteren og fylkeskommunen som viktige
aktører i samhandling med kommunene. Disse må ha ressurser og kompetanse til å
ivareta sin rolle som hhv. fagmyndighet og prosessansvarlig / regionansvarlig for
gjennomføring av vannforskriften. Dette er avgjørende for at vannområdene skal lykkes
med sitt arbeide.
10. Et behov for at økt utbyggingspress i PURAs område skal forenes med arbeidet for å
oppnå og opprettholde god vannkvalitet. Samferdselsutbygging må søkes å ikke gå på
bekostning av vannkvaliteten.
11. Prioritering av tiltak innen samtlige sektorer slik at de er i samsvar med vannforskriftens
føringer: De mest kostnadseffektive tiltakene skal prioriteres.

Det vises for øvrig til kommunenes behandling og vedtak i saken.

SAK 21/21

SAK: BÆREKRAFT CAMP FOLLO 2021

Vitenparken Campus Ås og Ungt Entreprenørskap ønsker i år igjen å samarbeide om
Bærekraftcamp med kommunene i Follo; representert ved Folloregionen, jf. vedlagte epost til
sekretariatet. Bærekraftcampen er gjennomført de tre siste årene for 8. klassingene. Finalen
vil finne sted torsdag 16. desember på Vitenparken, der ordførerne er invitert til å være jury.

Forslag til vedtak:
1. Folloregionen IPR ønsker økt fokus på arbeidet med entreprenørskap i utdanningen
og støtter gjennomføringen av Bærekraftcamp på 8. trinn høsten 2021.
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2. Ordførerne stiller i finalejuryen hos Vitenparken Campus Ås i desember.
3. Det settes av inntil kr 10 000 over Folloregionen IPR sitt budsjett til premier i finalen
(1., 2. og 3. plass).

SAK 22/21

SAK: ORIENTERINGER FRA RÅDMANNSKOLLEGIET/LEDELSEN

Fra rådmennene:
• Aktuelle saker i rådmannskollegiet (møte 7. mai)
•
Fra ledelsen:
• Folloregionen IPR strategiprosess 19.-20. august på Oscarsborg

SAK 23/21

SAK: REFERATSAKER

1.

SAK 24/21

SAK: EVENTUELT

