
 
 

Til: Folloregionen IPR  
Fra: Kommunedirektørutvalget/sekretariatet 
 
Sak   28/20 - Saksfremlegg – Forslag til Folloregionens handlingsprogram for 
2022 
 

  
Forslag til vedtak: 
 

1. Folloregionen IPR tar utkast til handlingsprogram til orientering.  
 

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

 
Bakgrunn og forutsetninger/føringer: 
Follorådet er omdannet til et interkommunalt politisk råd våren 2021, etter å ha vært et 
prosjekt i ca. 5 år. I ny samarbeidsavtale for Folloregionen interkommunalt politisk råd er det i 
§ 5 omtalt at representantskapet minst én gang pr. fireårsperiode vedtar strategiske føringer 
for arbeidet. I budsjettet for 2021 ble det foreslått at Folloregionen vinteren 2021 startet opp 
en strategiprosess for å utarbeide et strategidokument med deltakelse fra formannskapene. 
Det er også naturlig å trekke inn NMBU, næringsråd og andre regionale aktører i denne 
prosessen med å utvikle en visjon og sette hoved- og delmål innenfor de innsatsområdene 
som Follorådet tidligere har blitt enige om. Det ble derfor satt av kr 600 000 i budsjettet for 
2021 til denne prosessen. På grunn av pandemien ble workshop utsatt til august i år, og 
prosessen er ennå ikke avsluttet.  
 
Folloregionen skal denne høsten utarbeide handlingsprogram og budsjett for 2022 med 
utgangspunkt i ny strategi og nye innsatsområder, jf. utkast til strategisk plattform.  
Hovedfokus i denne perioden frem til 2023 vil være næringsutvikling, samferdsel og 
turisme/reiseliv med grønn omstilling og klima som et overordnet og gjennomgående 
perspektiv. De tre hovedområdene skal ses i sammenheng. Gjennom strategidiskusjonen var 
det enighet om å stå sammen om disse temaene og skape en «vi-følelse» og trykk på 
gjennomføringen. (dette vil være nærmere omtalt i strategidokumentet – «Fornybare Follo».). 
 
Follorådet utarbeidet i 2018 forslag til nye hovedsatsingsområder, og det var enighet om 
følgende: 

- Samfunnspåvirkning 
- Profilering 
- Omdømmebygging 
- Næringsutvikling i samarbeid med blant annet NMBU, Campus Ås og næringslivet 

for øvrig. Samarbeidsavtalen med NMBU og Campus Ås ligger til grunn for det 
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regionale næringssamarbeidet. 
 

Disse hovedområdene er i alt vesentlig tatt inn i den nye vedtatte samarbeidsavtalen og må 
følges opp i handlingsprogrammet.  
 
 
Kommunedirektørutvalget ber Folloregionen avklare hvordan den nye strategiske plattformen 
skal følges opp med ressurser og finansiering (inntektssiden), slik at utkast til 
handlingsprogram og budsjettforslag for 2022 henger sammen. Dagens budsjett for 
Folloregionen er ikke bærekraftig, og det foreslås derfor ikke satt av midler til nye 
satsingsområder.  
 
Strategiprosessen foreslås gjennomført slik høsten 2021: 
Forslag til strategidokument ble behandles på møtet i kommunedirektørutvalget den 27. 
august og er sak til Folloregionen på sitt møte den 10. september. Folloregionen vil da ha et 
dokument å legge frem i invitasjonen til workshop med næringslivet (1 dag) og få innspill fra 
ulike næringsråd, bedrifter, selskaper og andre ressurspersoner. Etter denne workshopen vil 
Folloregionen ha klart et forslag til strategidokument og innstille til representantskapet om å 
vedta ny strategi og hovedsatsinger. På samme møte må også representantskapet vedta 
kontingent, dvs. overføringer fra kommunene til Folloregionen. Ifølge samarbeidsavtale og ny 
kommunelov skal representantskapet vedta kontingent, men ikke et fullstendig detaljert 
budsjett. Det skal Folloregionen IPR gjøre. 
 
Prosess for behandling av ny strategi/strategidokument og HP og budsjett 2022 kan se slik ut: 
 

Tid: Strategidokument: HP og budsjett 2022: 

19.-20. august Folloregionen - workshop på Oscarsborg  

27. august Møte i kommunedirektørutvalget  Notat om nye satsingsområder 

10. september Folloregionen IPR Sak – strategisk plattform 

17. september Møte i arbeidsutvalget  

24. september Møte i kommunedirektørutvalget  

Ca. 27. 
september 

1 dag workshop med næringslivet  

15. oktober Folloregionen IPR Behandle revidert forslag til HP 
og budsjett 2022 – innstilling til 
rep.skapet 

21. oktober Representantskapet i Folloregionen IPR 
vedtar strategi og kontingent1 

Vedtak nytt strategidokument 
og ramme for budsjett 2022 

12. november Folloregionen IPR Vedta detaljert HP og budsjett 
2022 

3. desember Representantskap Folloregionen IRP 
(dersom behov) 

 

17. desember Siste møte i Folloregionen før jul – velge 
ny leder  

Vedtak dersom forsinket 
prosess 

 

 
1 Oppsatt møte i Folloregionens representantskap den 16. september foreslås utsatt til 21. oktober.  
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KMSW 


