
 

 

 
 

 

 
 
 

 

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 

 

          
    Dato: 03.09.2021 

 

 
INNKALLING TIL MØTE I FOLLOREGIONEN INTERKOMMUNALT 
POLITISK RÅD (IPR) FREDAG 10. SEPTEMBER  
 
Sted:  Frogn rådhus (fysisk møte!!)  
Tid:  Kl. 0900 – 1300 
 
 
 
 
DAGSORDEN:  
 

SAK 25/21 SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

SAK 26/21 SAK: GODKJENNING AV REFERAT (UTKAST) FRA MØTE 21. MAI 

SAK 27/21 SAK: DRØFTINGS- OG ORIENTERINGSSAKER 

SAK 28/21 SAK: FOLLOREGIONENS HANDLINGSPROGRAM FOR 2022 

SAK 29/21 SAK: FOLLORÅDETS BUDSJETT FOR 2022 OG ØKONOMIPLAN FOR 
2022-2025 

SAK 30/21 SAK: HØRINGSSAK – HANDLINGSPROGRAM FOR SAMFERDSEL 2022 
– 2025  

SAK 31/21 SAK: HØRINGSSAK – REGIONALT PLANPROGRAM FOR VIKEN 
FYLKESKOMMUNE 

SAK 32/21 SAK: MEDLEMSKAP I KLIMA VIKEN 

SAK 33/21 SAK: ORIENTERINGER FRA RÅDMANNSKOLLEGIET/LEDELSEN 

SAK 34/21 SAK: REFERATSAKER 

SAK 35/21 SAK: EVENTUELT 

 
 
 
Med hilsen  
 
Hans Kristian Raanaas 
leder     

  Kari Marie Swensen 
daglig leder  
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SAKSLISTE: 
  

SAK 25/21 SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

 
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
 
 
 
 

SAK 26/21 SAK: GODKJENNING AV REFERAT (UTKAST) FRA MØTE 21. MAI 

 
 
Forslag til vedtak: 
Referatet godkjennes. 
 
 
 
 
 

SAK 27/21 SAK: DRØFTINGS- OG ORIENTERINGSSAKER 

 
1. Utkast til Folloregionens nye strategiske plattform 

 
Prosessveileder Lena Haugseth har oversendt forslag til ny strategisk plattform for 
Folloregionen, jf. vedlegg, etter workshop på Oscarsborg festning 19.-20. august.  
 
Spørsmål er om strategisk plattform kan være utgangspunkt for workshop med 
næringslivet ultimo september og for vedtak i representantskapet i oktober.  
 
Diskusjon 
 
 

2. Partnerskapsavtaler del I og del II med kommuneregionene i Viken – spørsmål 
om Buskerud-modellen er rettslig gyldig og Vikens deltakelse i møter i 
Folloregionen 
 
Folloregionen IPR ønsker en tilbakemelding fra Viken fylkeskommune i saken, jf. 
Folloregionens brev til Viken fylkeskommune datert 16. august og professor Jan F. 
Bernts sin juridiske vurdering som begge vedlegges.  
 
 
 

3. Orientering/siste nytt fra Viken fylkeskommune 
 
v/ fylkesråd Siv Henriette Jacobsen, Viken fylkeskommune 
 
Settes på dagsorden dersom det er noe å melde.  
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SAK 28/21 
 

SAK: FOLLOREGIONENS HANDLINGSPROGRAM FOR 2022 

Det er utarbeidet forslag til handlingsprogram for Folloregionen IPR for 2022, jf. vedlagte 
saksfremlegg og utkast. I henhold til samarbeidsavtalen er det Folloregionen IPR som skal 
godkjenne årlig handlingsplan, jf. § 2.  
 
 
Forslag til innstilling: 
 

1. Folloregionen IPR tar utkast til handlingsprogram til orientering. 
 

2. Folloregionen IPR avventer workshop med næringslivet før endelig handlingsprogram 
vedtas høsten 2021.   

 
 
 
 
 
 

SAK 29/21 SAK: FOLLOREGIONENS BUDSJETT FOR 2022 OG ØKONOMIPLAN 
FOR 2022-2025 
 

Kommunedirektørutvalget har utarbeidet forslag til budsjett for 2022, jf. vedlagte 
saksfremlegg og budsjettforslag.  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Folloregionen IPR tar forslag til Folloregionens budsjett for 2022 og økonomiplan for 
2022 – 2025 til orientering. 
 

2. Folloregionen IPR innstiller til representantskapet om å vedta rammene (kontingent) 
for neste års budsjett.  
 

3. Folloregionen IPR vedtar at det tas kr 735 000 av fondet til drift og prosjekter i 2022.  
 
 
 
 
 

SAK 30/21 SAK: HØRINGSSAK – HANDLINGSPROGRAM FOR SAMFERDSEL 2022-
2025  
 

Det vises til høringsbrev fra Viken fylkeskommune, der høringsfristen er 15. september, jf. 
vedlegg. Kommunedirektørutvalget har bedt kommunalsjefgruppen (ATM-gruppen) for areal, 
transport og mobilitet utarbeide forslag til saksfremlegg og svarbrev fra Folloregionen IPR, jf. 
vedlegg.  
 
 
Forslag til høringsuttalelse: 
 
1. Folloregionen IPR sender inn høringsinnspill til Vikens handlingsprogram for samferdsel 

2022-2025, slik det fremgår av denne saken med vedlegg. 
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2. Folloregionen IPR støtter opp under Viken fylkeskommunes utpekte delmål og 
satsingsområder i Handlingsprogram for samferdsel 2022-25, men har forventninger om 
at Viken følger opp ambisjonsnivået med tilstrekkelig økonomiske bevilgninger i årene 
fremover. Det er nødvendig med økte budsjetter dersom man skal klare å innhente 
vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, bygge et mer sammenhengende 
fylkeskommunalt gang- og sykkelveinett, sikre trygge skoleveier langs fylkesveiene og 
opprettholde et velfungerende kollektivtilbud på tvers av kommunene. Et tett samarbeid 
med kommunen og tilstrekkelig finansiering for å løse de flaskehalser som fylkesveiene 
ofte blir i transformasjonsområder i byområdene, er særdeles viktig. Tilbud om 
momskompensasjon fra fylkeskommunen for eksterne utbyggere er et godt virkemiddel 
for å stimulere til at flere prosjekter kan gjennomføres, og skape vekst og raskere 
fremgang i byutviklingen.  
 

3. Folloregionen IPR viser til medvirkningsrunden vinteren 2021, der vi sendte inn innspill til 
hovedutfordringer på samferdselsfeltet, samt konkrete innspill til veiprosjekter (jf. vedlegg 
3 og 4).  Det er behov for at fylkeskommunen setter av tilstrekkelig planleggingsmidler til 
videre arbeid med å få disse prosjektene prioritert for regulering/gjennomføring.  
 

4. Prognoser viser at det kan ta tid før kollektivtrafikken er tilbake med normale passasjertall 
etter pandemien, og kollektivselskapene må regne med tap i billettinntektene også i 
månedene fremover. Det å finne gode løsninger for å møte fremtidens reisevaner også 
etter pandemien er særdeles viktig. Folloregionen er positiv til at Viken fylkeskommune 
har satt i gang et utredningsarbeid for ny pris- og betalingsmodell i Viken, som nettopp 
ser på dette.  Nye reisevaner etter koronaen gir behov for mer fleksible billettløsninger, 
samtidig som det er behov for mer sømløse billettsystemer innad i Viken og en mer 
rettferdig pris- og sonestruktur. Opprettholdelse av tilbud og hyppighet er også viktig for å 
kunne lokke passasjerene til å velge kollektivtrafikk igjen fremfor bil.  
       

5. Folloregionen IPR er positiv til at Viken signaliserer en intensjon om å overta ansvaret for 
de veilysene langs fylkesveiene som er kommunalt driftet i dag (jf. kap. 6.2), under 
forutsetning av at lysene overdras «som de er». 

 
 
 
Det vises for øvrig til kommunenes behandling og vedtak i saken. Kommunene sender inn 
sine vedtak til Viken så snart de foreligger.  
 
 
 
 
 
 

SAK 31/21 SAK: HØRINGSSAK – REGIONALT PLANPROGRAM FOR VIKEN 
FYLKESKOMMUNE 
 

Viken fylkeskommune har sendt regionalt planprogram for Viken fylkeskommune på høring, 
med høringsfrist 24. september. Kommunedirektørutvalget har bedt ATM-gruppen koordinere 
og utarbeide et forslag til høringssvar fra Folloregionen IPR, jf. vedlagte saksfremlegg og 
forslag til høringssvar.  
 
Innstilling: 
Folloregionen IPR avgir høringssvar til Planprogram for regionale planer i Viken, som 
utformet i vedlagte forslag til høringssvar.  
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SAK 32/21 SAK: MEDLEMSKAP I KLIMA VIKEN 
 

Viken fylkeskommune har i brev datert 2. mars i år sendt invitasjon til ordførere i Viken om 

felles klimasatsing i Viken, jf. vedlagte brev. Kommunedirektørutvalget (KDU) har bedt klima- 

og energinettverket utarbeide saksfremlegg i saken, jf. vedlegg.  

 

Forslag til vedtak: 

1. Klima- og energinettverket (KEN) Follo går inn som et geografisk nettverk i Klima 

Viken bestående som i dag som et eget nettverk underlagt KDU i Folloregionen IPR. 

2. Politisk representant for nettverket følger Folloregionen.  

3. KEN Follo kommer tilbake til Folloregionen med forslag til mer detaljert handlingsplan 

for nettverket.   

 
 
 
 
 

SAK 33/21 SAK: ORIENTERINGER FRA RÅDMANNSKOLLEGIET/LEDELSEN 
 

 
Fra rådmennene: 

• Aktuelle saker i rådmannskollegiet (møte 27. august) 

• Underskreven avtale om LHBT+ 
 
Fra ledelsen: 

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

 

SAK 34/21 
 

SAK: REFERATSAKER 

 
1. Brev fra Viken fylkeskommune om ressurser til Folloregionen, jf. vedlegg 

 
 
 
 

SAK 35/21 SAK: EVENTUELT 

 


