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Vi viser til brev datert 1. juli 2020 og 16. oktober 2020 med forslag til partnerskapsavtale  
del I mellom Viken fylkeskommune og kommuneregionene.  
 
Tidligere Follorådet valgte å etablere Folloregionen interkommunalt politisk råd (FIPR) med 
virkning fra 1. mars 2021. Dette for å tilpasse organiseringen av det politiske samarbeidet i 
regionen til ny kommunelov. Viken fylkeskommunen var ønsket inn som medlem i FIR, men 
valgte å stå utenfor. Viken ønsket, som kjent, å regulere det politiske samarbeidet mellom 
fylkeskommunen og regionen i to ordinære avtaler. 
 
Etter Folloregionens strategiprosess i august/september vil det bli utarbeidet saksfremlegg 
for behandling i medlemskommunene og Folloregionens representantskap. Det var det 
tidligere Follorådet som høsten 2020 tok opp spørsmålet om de enkelte kommunene og 
Folloregionen har anledning til å inngå Vikens foreslåtte avtaler etter kommuneloven. Dette 
har kommunedirektørutvalget fulgt opp. I desember fikk FIPR en uttalelse fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, jf. vedlegg. Kommunedirektørutvalget valgte også å 
forelegge spørsmålet for professor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen. Bernt 
konkluderte med at hverken medlemskommunene eller FIPR har anledning til å inngå de 
foreslåtte avtalene. Vurderingen fra Bernt følger vedlagt.  
 
For å komme videre med formaliseringen av det politiske samarbeidet mellom Viken og FIPR 
ber Folloregionen om merknader fra Viken fylkeskommune. Vi tillater oss her å be 
fylkeskommunen om å vurdere medlemskap i FIPR slik kommunene i Follo ønsker. Viken 
fylkeskommune og Folloregionen bør uansett drøfte organisering av det videre samarbeidet 
til beste for regionen. Vi vil komme tilbake med en invitasjon til et møte om dette. Saken vil 
også bli satt på dagsorden på Folloregionens møte den 3. september.  
 
Vi ser fram til snarlig svar. 
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Med hilsen 
 
Hans Kristian Raanaas   Truls Wickholm 
leder Folloregionen IPR   nestleder Folloregionen IPR 
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