
 
 

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: 10.12.2021 
 
 

 

 
 
 
 
 
INNKALLING TIL MØTE I FOLLOREGIONEN INTERKOMMUNALT 
POLITISK RÅD (IPR) FREDAG 17. DESEMBER  
 
Sted:  Folkvang, Folkvangveien 15, 1440 Drøbak 
Tid:  Kl. 0900 – 1200 
 
Etter møtet inviterer leder til julelunsj kl. 1200-1300 samme sted.  
 
 
Før møtet i Folloregionen settes, inviteres Viken fylkeskommune til å gi en orientering om 
aktuelle saker fra kl. 0900 (digitalt): 
 

▪ Oppløsning av Viken - ny fylkesinndeling: høring i kommunene og presentasjon av 
kunnskapsgrunnlaget (sendes ut den 17. desember) 

▪ Finansiering av kollektivtrafikken i Viken og konsekvenser av pandemien – 
budsjettvedtak i fylkestinget 15.-16. desember 

▪ Trafikksikkerhetsarbeidet i kommuneregionene og kommunene 
▪ Partnerskapsavtalene del I og del II - status 

 
 
 
DAGSORDEN:  
 

SAK 44/21 SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

SAK 45/21 SAK: GODKJENNING AV REFERAT (UTKAST) FRA MØTE  
15. OKTOBER  

SAK 46/21 SAK: DRØFTINGS- OG ORIENTERINGSSAKER 

SAK 47/21 SAK: GODKJENNELSE AV MØTEKALENDER 2022 

SAK 48/21 SAK: ORIENTERINGER FRA KOMMUNEDIREKTØRUTVALGET 
/LEDELSEN 

SAK 49/21 SAK: REFERATSAKER 

SAK 50/21 SAK: EVENTUELT 

SAK 51/21 SAK: VALG AV LEDER OG NESTLEDER 

 
 
 
Med hilsen  
 
Hans Kristian Raanaas 
leder     

  Kari Marie Swensen 
daglig leder  
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SAKSLISTE: 
  

SAK 44/21 SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

 
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
 
 
 
 

SAK 45/21 SAK: GODKJENNING AV REFERAT (UTKAST) FRA MØTE 
15. OKTOBER 

 
 
Forslag til vedtak: 
Referatet godkjennes. 
 
 
 
 
 
 

SAK 46/21 SAK: DRØFTINGS- OG ORIENTERINGSSAKER 

 
1. Runde rundt bordet – tilbakeblikk på 2021 og viktige utfordringer/tema for 

Folloregionen i 2022 
 
Diskusjon. 
 

 
 
 
 
 

SAK 47/21 
 

SAK: GODKJENNELSE AV MØTEKALENDER 2022 

Arbeidsutvalget har utarbeidet forslag til møteplan for 2022, jf. vedlagte forslag. I tråd med ny 
samarbeidsavtale skal det utarbeides møteplan for ett år.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Møtekalender for 2022 tas til orientering.  
 
 
 

SAK 48/21 SAK: ORIENTERINGER FRA KOMMUNEDIREKTØRUTVALGET 
/LEDELSEN 
 

 
Fra rådmennene: 

• Aktuelle saker i kommunedirektørutvalget (møte 10. desember) 
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Fra ledelsen: 

• Mulighetene for tilskuddsmidler til oppfyllelse av mål om kyststi i 
handlingsprogrammet - status 

• Endringer i Folloregionens sekretariat fra 01.01.2022 
 
 
 
 
 

 

SAK 49/21 
 

SAK: REFERATSAKER 

 
 

1. Utkast til referat fra styremøte i Osloregionen den 3. desember, jf. vedlegg. 
 

2. Protokoll fra møte i Markarådet 20.09.2021, jf. vedlegg  
 

3. Osloregionens brev datert 06.12.2021 «Regjeringen må gi forutsigbarhet for 
kompensasjon for koronarelaterte tiltak» 
 
 
 
 
 

SAK 50/21 SAK: EVENTUELT 
 

 
 
 
 
 

SAK 51/21 SAK: VALG AV NY LEDER OG NY NESTLEDER 
 

 
I henhold til Folloregionens nye samarbeidsavtale §§ 5 og 6 skal ny leder og ny 
nestleder velges alfabetisk etter kommunenavn for 1 år. Valget skjer i siste møte før 
jul og gjøres av Folloregionen IPR (ikke representantskapet).  
 
Valget gjelder fra dags dato.  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1.  Ordfører Cathrine Kjenner Forsland, Nesodden kommune, velges som leder av 
Folloregionen IPR for 2022. 
 
2.  Ordfører Hanne Opdan, Nordre Follo kommune, velges som nestleder av 
Folloregionen IPR for 2022.  



 

 

 
 

 

 
 
 

 

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: 20.10.2021 

REFERAT FRA MØTE I FOLLOREGIONEN IPR 
FREDAG 15. OKTOBER KL. 0900 - 1130 
  
Sted: Frogn rådhus, kommunestyresalen 
 
Til stede: 
Hans Kristian Raanaas, ordfører Frogn kommune 
Hans Kristian Solberg, ordfører Enebakk kommune 
Ola Nordal, ordfører Ås kommune 
Hanne Opdan, ordfører Nordre Follo kommune 
Tom Anders Ludvigsen, ordfører Vestby kommune 
Eivind Hoff-Elimari, varaordfører Nesodden kommune 
Harald K. Hermansen, rådmann Frogn kommune 
Øyvind Henriksen, kommunedirektør Nordre Follo kommune 
Wenche Folberg, kommunedirektør Nesodden kommune 
Ida Lindtveit Røse, fylkestinget Viken fylkeskommune 
Lasse Narjord Thue, fagkoordinator strategisk samarbeid og kommuneregioner Viken fk 
Kari Marie Swensen, daglig leder sekretariatet 
 
Frafall: 
Tom-Arne Tørfoss, kommunedirektør Ås kommune 
Sjur Authen, rådmann Vestby kommune 
Olav G. Weng, kst. kommunedirektør Enebakk kommune 
 
 
DAGSORDEN:  
 

SAK 36/21 SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

SAK 37/21 SAK: GODKJENNING AV REFERAT (UTKAST) FRA MØTE  
10. SEPTEMBER 

SAK 38/21 SAK: DRØFTINGS- OG ORIENTERINGSSAKER 

SAK 39/21 SAK: FOLLOREGIONENS HANDLINGSPROGRAM FOR 2022 

SAK 40/21 SAK: FOLLORÅDETS BUDSJETT FOR 2022 OG ØKONOMIPLAN FOR 
2022-2025 

SAK 41/21 SAK: ORIENTERINGER FRA RÅDMANNSKOLLEGIET/LEDELSEN 

SAK 42/21 SAK: REFERATSAKER 

SAK 43/21 SAK: EVENTUELT 

 
 
 
 
Hans Kristian Raanaas 
leder      
    Kari Marie Swensen 
    daglig leder
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SAKSLISTE: 
 
 

SAK 36/21 SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

 
 
Vedtak: 
Innkalling og dagsorden godkjennes. 
Ettersendt sak i epost 14. oktober «Sak 44/21 Oppnevning av valgkomite for felles 
klagenemnd» settes ikke på dagsorden likevel.  
 
 
 
 
 

SAK 37/21 SAK: GODKJENNING AV REFERAT (UTKAST) FRA MØTE 
10. SEPTEMBER 

 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes. 
 
 
 
 
 
 

SAK 38/21 SAK: DRØFTINGS- OG ORIENTERINGSSAKER 

 
 

1. Viken fylkeskommune: oppstart av arbeid – søknad om fylkesdeling 
 
Viken fylkeskommune var invitert til møte for å orientere om oppstart av arbeid med 
søknad om fylkesdeling. Ida Lindtveit Røse opplyste at prosessen i Viken starter etter 
stortingsvalget. Saken er også omtalt i Hurdalsplattformen (side 33). Utredningen vil 
omfatte to alternativer: 1) alle 3 gamle fylker og 2) ikke oppløsning av Viken. Saken 
legges frem til behandling i Fylkestinget 16.-17. februar 2022.  
 
Lasse Narjord Thue informerte videre om behandling og vedtak i Fylkesrådet  
14. oktober om mandat for arbeidet med søknaden om fylkesdeling. Kommunene 
skal høres, jf. pkt. 5, samt at andre alternativer kun skal omtales, men ikke utredes, jf. 
pkt. 3, se link til Fylkesrådets protokoll 14.10.21. 
https://prod01.elementscloud.no/publikum/921693230_PROD-921693230-
FRAAD/DmbMeeting/1049 Søknad om eventuell oppløsning av Viken må være sendt 
inn før 1. juli 2022. Kommunene vil få brev om prosess og høring innen kort tid. 
 
I møtet ble det gitt uttrykk for viktigheten av at Viken legger opp til en reell prosess 
der kommunene blir hørt, at det tas hensyn til kommunenes møteplaner og 
muligheter for å behandle saken i kommunestyrene. Det kunne også være ønskelig å 
utrede flere alternativer, men dette vil det være opp til kommunestyrene å ta stilling til.  
 
Vikens representanter vil ta med de signalene som fremkom i møtet, til 
Forretningsutvalgets møte den 20. oktober.  

https://prod01.elementscloud.no/publikum/921693230_PROD-921693230-FRAAD/DmbMeeting/1049
https://prod01.elementscloud.no/publikum/921693230_PROD-921693230-FRAAD/DmbMeeting/1049


 
Lasse N. Thue opplyste i tillegg at Fylkestinget og Fylkesrådet vil oppnevne nye 
medlemmer som har ansvar for å følge opp kommuneregionene. Dette vil være en 
mulighet for dialog med politisk ledelse på alle saksområder i Viken (medlemmene i 
Fylkesrådet er vara for hverandre).  
 
 

2. Spørsmål om studietur høsten/vinteren 2021/2022 
 
Arbeidsutvalget la frem forslag om å besøke andre regioner i Viken og Innlandet med 
tema reiseliv/turisme. Ola Nordal fremmet forslag om studietur til Sverige å besøke 
Växsjø og Lund som i årevis har arbeidet med tema klima, samt at begge har 
universitet i byen. I tillegg kunne det være interessant å høre om det regionale 
samarbeidet som byene er med i. Forslaget ble støttet av flere.  
 
Det ble konkludert med at arbeidsutvalget skal legge frem forslag til program for 
studietur til Sverige rundt påsketider/mai neste år.  
 
  
 
 
 

SAK 39/21 
 

SAK: FOLLOREGIONEN IPR – FORSLAG TIL STRATEGISK 
PLATTFORM 

 
I tillegg har kommunedirektørutvalget i sitt møte den 24. september foreslått å endre et 
avsnitt under «Grønn omstilling i Follo» på side 3 (merket gult).  
 
 
Forslag til innstilling: 
 

1. Folloregionen IPR tar utkast til strategisk plattform til orientering. 
 

2. Folloregionen IPR innstiller til representantskapet for Folloregionen IPR å godkjenne 
den strategiske plattformen.  

 
Leder fremmet forslag om å stryke et avsnitt under «Grønn omstilling i Follo» (side 3, merket 
med gult).  
 
 
Vedtak: 
 

1. I forslaget til strategisk plattform tas ut et avsnitt merket gult under «Grønn omstilling i 
Follo» (side 3).  
 

2. Folloregionen IPR innstiller til representantskapet om å godkjenne den strategiske 
plattformen.  

 
 
 
 
 

SAK 40/21 
 

SAK: FOLLOREGIONENS HANDLINGSPROGRAM FOR 2022 



 
Forslag til innstilling: 
 

1. Folloregionen IPR godkjenner utkast til handlingsprogram for 2022.  
 

2. Folloregionen IPR vil gjennomføre workshop med næringslivet senhøsten 2021.  
 
Leder fremmet forslag om at setningen merket gult på side 5 «Faggruppene bidrar til 
utvikling og koordinering av temaene på tvers mellom kommunene.» tas inn i forslag til 
handlingsprogram. Punkt 2 i innstillingen tas ut i vedtaket.  
 
Ola Nordal fremmet forslag om å endre formuleringen i punkt 6.1 Næringsutvikling, punkt 1 
a), til «Dette utvikles som merkevare for grønn omstilling.», samt at punkt 2 b) endres til 
«Møter med rektor på NMBU og andre interessenter gjøres under en slik paraply.» 
 
Vedtak: 
 

1. Handlingsprogram for 2022 vedtas med de endringsforslagene som ble fremmet.  
 

2. Kommunedirektørutvalget (KDU) og sekretariatet skal se på mulighetene for å søke 
om tilskuddsmidler for å oppfylle mål om kyststi i handlingsprogrammet.  
 
 
 

 
 
 

SAK 41/21 SAK: FOLLOREGIONENS BUDSJETT FOR 2022 OG ØKONOMIPLAN 
FOR 2022-2025 
 

 
 
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, dvs. kr 7 pr. innbygger i overføringer fra kommunene.  
 

3. Folloregionen IPR vedtar at det tas kr 400 000 av fondet til drift og prosjekter i 2022.  
 
Vedtak: 
 

1. Budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 vedtas. 
 

2. Folloregionen IPR innstiller til representantskapet om å vedta rammene (kontingent) 
for neste års budsjett, dvs. kr 7 pr. innbygger i overføringer fra kommunene. 
 

3. Folloregionen IPR innstiller til representantskapet om å bruke kr 400 000 av fondet til 
drift og prosjekter i 2022.  
 
 
 

 



 
 

SAK 42/21 SAK: ORIENTERINGER FRA RÅDMANNSKOLLEGIET/LEDELSEN 
 

 
Fra rådmennene: 

• Harald Hermansen orienterte om aktuelle saker i kommunedirektørutvalget (møte 24. 
september). 

 
 
Fra ledelsen: 

• Lysark fra møte med Nofima den 16. september om FREMTIDSMAT – mat forbedre 
helse – en næringsklynge av sentrale aktører innen mat, ernæring og helse, ble lagt 
frem.  
 
 
 
 
 

 

SAK 43/21 
 

SAK: REFERATSAKER 

 
 

1. Utkast til referat fra styremøte i Osloregionen den 24. september, jf. vedlegg. 
 

2. Utkast til referat fra møte i Markarådet 20. september, ettersendes. 
 
 
 
 
 
 

SAK 44/21 SAK: EVENTUELT 

 

• Tom Anders Ludvigsen tok opp utfordringen med utbygging av fiber i 
kommunen og at det ikke er midler til dette i kommunene. I Viken er det midler 
til fiberutvikling i kommunene. 
 
Det var enighet om at kommunedirektørutvalget ser på saken og søker om 
midler til søknadsrunden i mai 2022.  
 

• Leder tok opp spørsmålet om å søke om tilskuddsmidler til advokathjelp i 
kommunene slik at arbeidet med å få til sammenhengende kyststi kan 
fortsette.  
 
Det var enighet om at kommunedirektørutvalget tar ansvaret om søknad om 
tilskudd, og at dette knyttes til vedtak om handlingsprogrammet for 2022, jf. 
sak 40/21.  







 
 
 

Dato: 9.12.2021 

      
Saksansvarlig.: Øyvind Såtvedt 
e-post: oyvind.satvedt@osloregionen.no 

 
Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 3. desember 2021 

   
TILSTEDE: 
Byrådsleder Raymond Johansen, Oslo kommune (leder) 
Ordfører Lene Conradi, Asker/Bærum (nestleder) 
Ordfører Gry Fuglestveit, Kongsbergregionen 
Ordfører Hanne Tollerud, Mosseregionen 
Ordfører Are Karlsen, Vestfoldkommuner  
Ordfører Ståle Grøtte, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
Ordfører Syver Leivestad, Ringeriksregionen  
Ordfører Anne Hagenborg, Gjøvikregionen 
Ordfører Monica Myrvold Berg, Drammensregionen 
Ordfører Sindre Martinsen-Evje, Søndre Viken interkommunalt politisk råd 
Ordfører Hans Kristian Raanaas, Folloregionen 
Ordfører Saxe Frøshaug, Indre Østfold Regionråd 
Ordfører Einar Busterud, Hamarregionen 
Ordfører Harald Tyrdal, Regionrådet for Hadeland 
Ordfører Kari Heggelund, Kongsvingerregionen (vara for Knut Hvithammer) 
Ordfører Hege Svendsen, Gardermoregionen (vara for Hans Thue) 
Ordfører Lisbeth Hammer Krog, Asker – Bærum (vara for Lene Conradi under sak 64, sak 76 og sak 
65) 
 
  
FORFALL: 
Ordfører Knut Hvithammer, Kongsvingerregionen 
Ordfører Hans Thue, Gardermoregionen 
 
 
Dessuten møtte:  
Julie Ness (byrådssekretær Oslo kommune), Helge Hasvold Bollæren (Søndre Viken regionråd), 
Bjarne Haslund (Oslo kommune), Martin Hafsahl (Asker kommune), Inger Kammerud 
(Ringeriksregionen), Kari Marie Swensen (Folloregionen), Hans Petter Friestad Gravdahl (Oslo 
kommune), Toril Lislien (Drammen kommune) 
 
Fra sekretariatet: Øyvind Såtvedt, Eva Næss Karlsen, Margrethe Gjessing, Merete Agerbak-Jensen, 
Mari Strømsvåg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sakskart, styremøte 3. desember 2021           

 
 
Sak 61/21 Godkjenning av innkalling  

Sekretariatet hadde før møtet sendt ut tilleggssak 76 – 21 Behandling av budsjett – videre 
prosess for behandling av budsjett for 2022.  
 
Oslo kommune ba om at forslag til brev fra Osloregionen til nasjonale myndigheter om at 
regjeringen må gi forutsigbarhet for kompensasjon for koronarelaterte tiltak settes opp som sak 
på eventuelt.  
 
Gjøvikregionen ba om at en orientering om riksvei 4 ble satt opp som sak under eventuelt.  

 
Vedtak: 
Innkallingen godkjennes med tilleggssaken og de to sakene på eventuelt som er nevnt ovenfor. 

  
 
Sak 62/21 Godkjenning av referat fra styremøte 24. september 
  
  Vedtak: 
  Referat fra styremøtet 24. september godkjennes 
 
 
Sak 63 /21 Orientering fra styrets medlemmer om aktuelle saker i regionen 
   

Oslo:  
Håndtering av pandemien er øverst på dagsorden i Oslo. Smittetallene har økt mye, 
sykehusinnleggelsene har også økt en del men heldigvis langt mindre enn smitten. 
Ledighetssituasjonen i Oslo er gjennom høsten gradvis blitt bedre. Tiltakene som er 
gjennomført i dag vil selvsagt forverre dette bildet. Vi står nå i en situasjon med stor usikkerhet 
om veien videre. Ny kunnskap om den nye virusvarianten vil være avgjørende for hvor vi gå 
videre. Jeg er veldig bekymret for de økonomiske konsekvensene som følge av nye 
smittevernstiltak. Vi vil oppleve store merkostnader for kommunene ikke minst i vårt området. 
Det samme gjelder for kollektivselskapene, næringslivet og kulturlivet, ikke minst vår felles 
region. Vi ønsker derfor at det sendes et brev fra Osloregionen hvor våre forventinger til at 
regjeringen mye tydeligere legger opp til at staten tar ansvaret for å kompensere for virkningen 
av pandemien når vi nå ser at tiden for nasjonale tiltak ikke er over. Nasjonale ordninger for slik 
kompensasjon er langt mer hensiktsmessig enn at hver kommune skal snekre sammen sine 
egne ordninger og uten sikkerhet for at staten vil kompensere kommunene fullt ut. Utkast til 
brev har vi oversendt i forkant av møte med sikte på å diskutere innholdet her i dag. Jeg vil 
foreslå en videre prosess der Interessepolitisk utvalg gjør justeringer på bakgrunn av innspillene 
herfra og sender ut utkast til brev til alle medlemmene før en endelig versjon sendes 
regjeringen. 

  
Gjøvikregionen: 
Utfordring at man ikke er med i forskriften, derfor usikker på om man blir en del av 
kompensasjonsordningen. Ligger godt an i forhold til vaksinering. Usikker på om man har fått 
den nye coronavarianten i regionen enda. Føler foreløpig at vi har kontroll.  

  
Vestfoldkommuner:  
Relativt høye coronasmittetall, men ikke så mange på sykehus. Litt usikker på konsekvensene 
av signalene som gis. Kan gi frykt og føre til avbestillinger. Enig i at kommunene gjør en god 



jobb med vaksinering. Det har vært en høring om endring av aktiviteten på Langøyene. Har ikke 
fått den i Horten, noe som er oppsiktsvekkende. Flere ordførere i Vestfold reagerer. Har hørt at 
Klimadirektoratet kanskje vil gi grønt lys allerede før jul. 

  
Søndre Viken:  
Sarpsborg er ikke en del av forskriften, men ønsker å være det. Trøblete for næringsliv. Ønsker 
å kunne få kompensasjon. Støtter brevet. Ferdig med alle over 45 før jul når det gjelder 
vaksinering. Ikke fornøyd med kommuneøkonomiopplegget fra regjeringen. Mange 
sekundærflyktninger. Får ikke dekke dette. Jobber med Bypakke Nedre Glomma. Ikke populært 
med bompenger, men trenger infrastruktur. Borg Havn prosjekt for å fange CO2.  

  
Gardermoregionen: 
Smittetrenden er stigende. Ullensaker er særlig bekymret i forhold til OSL. Opptatt av testing. 
Bekymret for lærerne. De er slitne. Vanskelig å få vikarierer. Går ut over de svakeste elevene. 
Pensjonerte lærere vil gjerne stile opp, men de har ikke samme muligheter som pensjonert 
helsepersonell. Også utfordring med nok personell til teststasjonene. Har samarbeidet med 
Hamarregionen i forhold til å legge grunnlag for lokalisering av campus for OsloMet. Jobber 
med strategisk næringsplan. Jobber med brann og redning. Ruter: Stor utfordring med hensyn 
til risiko for svekkelse av rutebilbudet. Det er en viktig sak for hele Osloregionen.  

  
Hamarregionen: 
Støtter innspillet om lærere. Vi må være tydeligere på skille mellom smitte og sykdom. Vi 
kommer til å ha korona i mange år fremover. Det trykkes veldig raskt alarmknappen. Blir som en 
influensa. Viktig hvordan vi lever med korona.  Det er flere RS-pasienter enn koronapasienter 
på sykehus. Vi blir presset inn et spor. Vi må lære leve den. Ellers bra utvikling i vårt område. 
Viktig at det går bra med Oslo. Vi har ikke interesse av at Oslo blir en «smultringby». Viktig at 
Oslo er en funksjonell hovedstad.  

  
Asker-Bærum: 
Enig med Busterud. Tankevekkende at Fredrikstad og Drammen ikke er en del av det 
nåværende forskriftsregimet. Hele kommuneorganisasjonen er under stort press. Oppløsningen 
av Viken: Jobber med høringen, litt usikker på hvor reell prosessen er. Vil være avgjørende hva 
som skjer etter at beslutningen er fattet. Ikke helt sikkert at Asker skal være en del av Akershus. 
Eget fylke sammen med Bærum, Lier, Drammen? La Oslo ta de fylkeskommunale oppgavene 
for Asker? Opptatt av kollektivtrafikk.  

  
Drammensregionen: 
Vurderingen for hvorfor man skal være en del av koronaordninger bør ikke baseres på 
smittesituasjonen alene. Drammen i samarbeid med Lier har bedt om at man nasjonalt tar en ny 
vurdering basert på situasjonen i Vestre Viken helseforetak. Veldig bra med 
samarbeidsarenaene på tvers av kommunegrensene. Drammensregionen blir straks et IPR. 
Skal være på plass før jul. Veldig godt politisk forankret. Holmestrand er også med. Jobber 
også iherdig med byvekstavtale. Ingen veier eller bommer, mindre penger. Kan gjøre det på en 
litt annen måte. Håper vi lykkes. Kommunedelplanarbeid E-134: Er opptatt av å høre om det er 
noen som vet om noe nytt.  

  
Nedre Romerike: 
Mente at man for sin del ikke hadde noen annen mulighet enn å være en del forskriften. Synes 
det er leit at prosjektet med baneløsning på Romerike henger etter andre kollektivprosjekter i 
Akershus. Lørenskog er den raskest voksende kommunen i Norge.  

   
  Vedtak: 
  Saken tas til orientering 
 
 
Sak 64/21 Handlingsprogram og budsjett for 2022 
 Sekretariatet presenterte forslaget til handlingsprogram og budsjett for 2022.  
 



 Ordfører Ståle Grøtte, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike, fremmet følgende forslag som 
tillegg under punkt 3.2.2., andre avsnitt:  

 
 Osloregionen går i dialog med nasjonale myndigheter om dagens finansieringsordning for vann 

og avløp er tilstrekkelig til å møte de store utfordringene på dette området, herunder finansiering 
for å møte krav relatert til utslipp til Oslofjorden. 

 
 Styret sluttet seg til at dette tas inn i forslaget til handlingsprogram.  

 
Innstilling til representantskapet: 
Representantskapet vedtar Handlingsprogram og budsjett for 2022.  

 
 
Sak 65/21 Møteplan for styret og representantskapet i 2022 

Sekretariatet presenterte sitt forslag. Det vil være behov for et ekstra møte i representantskapet 
i desember 2022 for å behandle budsjett.  
 
Det kom i møtet ønsker om å justere på enkelte av datoene for styremøter, hvis mulig. 

   
Vedtak: 
1. Sekretariatet får mandat til å justere møteplan for styret i tråd med innspill i møtet 
2. Det legges inn et ekstra møte for representantskapet i desember for behandling av budsjett 

for 2023.  
 
 
Sak 66/21 Rapport fra arbeidet i interessepolitisk utvalg  

Leder av interessepolitisk utvalg ga en kort orientering om arbeidet i interessepolitisk utvalg 
siden sist styremøte. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 

 
 

Sak 67/21 Høringsuttalelse, Endringer i plan- og bygningsloven og statlige planretningslinjer  
 
  Vedtak: 
 Styret vedtar høringsuttalelsen 
 
 
Sak 68/21 Høringsprosess om oppløsning av fylkeskommuner 
 
  Vedtak:  

1. Osloregionen IPR avgir ikke høringsuttalelse i forbindelse med høringsprosesser om 
oppløsning av fylkeskommuner på Østlandet. 

2. På forespørsel fra medlemskommunene, utarbeides et faktanotat om regionale 
utviklingstrekk på Østlandet og momenter for vurdering med basis bl.a. i rapporten 
«Osloregionen – utvikling og samarbeid mot 2030» fra oktober 2021, utarbeidet av 
NIBR/OsloMet på oppdrag for Osloregionen IPR.  

 
 
 



 
Sak 69/21 Kommunikasjonsstrategi for Osloregionen IPR 
  
 Vedtak: 
 Styret slutter seg til kommunikasjonsstrategi for Osloregionen IPR 
  
 
Sak 70/21 Evaluering av arbeidet med innspill til NTP 
  

Vedtak: 
Saken tas til orientering 

 
 
Sak 71/21 Rapport fra det internasjonale profileringsarbeidet  

Sekretariatets orientering vedlegges referatet 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 
 

Sak 72/21 Arbeid med revisjon av ordførererklæring for klima og miljø 
 
  Vedtak: 
  Styret tar saken til orientering 
 
Sak73/21 Brev fra Virke om kompensasjonsordning til næringslivet 
   

Vedtak: 
  Sekretariatet besvarer brevet og henviser til brev fra Osloregionen til Stortinget i oktober 2020.  
 

 
Sak 74/21 Korte orienteringer fra sekretariatet  
  Sekretariatet orienterte om 
 

 Race to Zero-kampanjen 

 Klimaskole  

 Halvdags seminar om talentattraksjon 
 Samarbeid med Grønt Landtransportprogram 

 
Vedtak: 
Styret tar saken til orientering 

 
Sak 75/21  Eventuelt 
 

1. Forslag fra Oslo kommune om at det sendes brev fra styret i Osloregionen med tittel 
«Regjeringen må gi forutsigbarhet for kompensasjon for koronarelaterte tiltak».  
 
Styret sluttet seg til forslaget om å sende brev. Det kom enkelte tilleggsforslag i møtet som 
søkes innarbeidet. I tillegg ble det satt en frist, mandag 6. desember kl. 12.00, om å komme 
med ytterligere forslag. Interessepolitisk utvalg fikk mandat til å ferdigstille det endelige 
brevet med formål om å få sendt det av gårde raskt.  

 



2. Ordfører Anne Hagenborg tok på vegne av Gjøvikregionen og Stor-Oslo Nord opp 
utfordringer for næringslivet med hensyn til kapasiteten på riksvei 4 mellom Oslo og Gjøvik.  

 
Styret tok presentasjonen til orientering.  

 
Tilleggssak: 
 
Sak 76/21 Behandling av budsjett – videre prosess for budsjett for 2022 
 
  Vedtak: 

1. Sekretariatet utarbeider forslag til endring av ordlyden i samarbeidsavtalen om behandling 
av budsjett, til behandling i representantskapet i juni 2022. 

2. Forutsatt at juridiske råd tilsier dette, gjennomføres representantskapets behandling av 
budsjett for 2022 via epost/digitalt spørreskjema i løpet av desember/januar. Dersom dette 
ikke er mulig, gjennomføres et møte i representantskapet via Teams i løpet av januar/tidlig 
februar.  
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Protokoll 
Dato:                   20.09.2021 kl. 12:00 - 15:00 
Sted:                   Holberg Terrasse, Stensberggata 27, Oslo 
 

Stemmeberettigede til stede: 16  

Kommune/organisasjon Navn Verv 

Ringerike, Lier og Hole kommune Gunn Cecilie Ringdal  Leder 

Oslo og Omland Friluftsråd Hans-Petter Aas Nestleder 

Oslo kommune Hanne Lyssand Varamedlem 

Asker og Bærum kommune Lisbeth Hammer Krogh Medlem 

Nordre Follo og Enebakk kommune Hanne Opdan Medlem 

Jevnaker og Lunner kommune Harald Tyrdal Varamedlem 

Skiforeningen Erik Eide Medlem 

Representant for velforeningene Tore Faller Medlem 

Interessegruppe for hytteeiere i Marka Ingerid Helseth Medlem 

Norges Skogeierforbund Helge Lindstad Medlem 

Norskog Carl Gustav Rye-Florentz Medlem 

Norges Jeger- og Fiskeforbund Bjørn Bojsen Medlem 

Den Norske Turistforening Oslo og Omegn Dag Olav Brækkan Varamedlem 

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus Helen Svensson  Medlem 

Oslo Idrettskrets Magne Brekke  Medlem 

Viken Idrettskrets Sven Even Maamoen Medlem 

 

Forfall utan vara:  Nannestad, Gjerdrum, Nittedal, Lørenskog, Rælingen: Hilde Thorkildsen 
   Norges Bondelag: Ann-Kristin Knutsen  
 

Forfall med vara:  Oslo kommune: Morten Nordskag  
   Jevnaker og Lunner kommune: Morten Lafton 
   Den Norske Turistforening Oslo og Omegn: Henning Hoff Wikborg 
 

Observatører:  Hege Feiring (KLD) 
Gro Koppen (Oslo kommune) 

   Torgny Hasås (Interessegruppe for hytteeiere i Marka) 
   Helene Figari (NINA) 
   Harald Irgens-Jensen (Universitetet i Oslo) 

 

M A R K A R Å D E T  

 

  Vår referanse 

2019/53873 

Markasekretariat 

Anine Eitrem Landmark 

Vår dato 

30.09.2021  
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Referent:   Anine Eitrem Landmark 
 
Møteleder:   Gunn Cecilie Ringdal 

 

Sak 1/8 Velkommen og godkjenning av møteinnkalling  

Møteinnkalling ble tatt opp til godkjenning.  

Innlegg/kommentarer: 

Ingerid Helseth 

Lisbeth Hammer Krogh 

Hanne Opdan 

Vedtak:  

Møteinnkallingen godkjennes. 

Vedlegg: 

Møteinnkalling (vedlegg 1). 

 

Sak 2/8 Godkjenning av protokoll fra møtet 04.03.2021 

Protokoll fra møtet 04.03.2021 ble tatt opp til godkjenning. 

Vedtak:  

Protokollen godkjennes. 

Innlegg/kommentarer: 

Hanne Opdan 

Vedlegg: 

Protokoll fra møte 14.03.2021 (vedlegg 2). 

 

Sak 3/8  Møtegodtgjørelse  

Deltakende medlem/vara med krav på godtgjøring gis 3 timer for møtet og 1 time for 

forberedelse (totalt 4 timer). Arbeidsutvalget gis 3 timer for forberedelse (totalt 6 timer). Krav 

registreres i DFØ.  

Vedtak 

Saken tas til orientering 

Vedlegg 

Retningslinjer fra departementet - godtgjøring av medlemmer i Markarådet (vedlegg 3). 
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Sak 4/8  Foredrag om Markaloven  

Professor ved juridisk fakultet ved UIO og styremedlem i Oslo og Omland Friluftsråd Harald 

Irgens-Jensen gjennomgikk sentrale deler av markaloven.  

Innlegg/kommentarer: 

Carl Gustav Rye-Florentz 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

Vedlegg:  

Presentasjon – foredrag om markaloven (vedlegg 4). 

 

Sak 5/8 Orientering fra Statsforvalteren 

Anine Eitrem Landmark fra Statsforvalteren orienterte kort om status i saker gjennomgått i møtet 

04.03.2021 og presenterte oppdraget fra KLD om å utrede forslag til endringer i markaloven.  

Hege Feiring fra KLD orienterte også om oppdraget. Hun presiserte at det ikke dreier seg om 

noen fullstendig revisjon av markaloven. Formålet er i hovedsak å klargjøre enkelte 

bestemmelser på bakgrunn av dagens praksis. Medlemmene vil på vanlig måte få mulighet til å 

uttale seg når et eventuelt forslag til lovendring sendes på høring.  

Innlegg/kommentarer: 

Ingerid Helseth 

Lisbeth Hammer Krogh 

Hans-Petter Aas 

Gunn Cecilie Ringdal 

Vedtak: 

Markarådet tar saken til orientering og ber om at Statsforvalterens forslag til lovendringer 

oversendes alle medlemmene.  

Vedlegg: 

Oppdragsbrev fra KLD – endringer i Markaloven (vedlegg 5). 

 

Sak 6/8 Presentasjon av NINAs rapport Bruk og vern i Østmarka 

Helene Figari fra NINA presenterte rapporten. 

Innlegg/kommentarer: 

Ingen. 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

Vedlegg: 

Presentasjon – Fagrapport om bruk og vern i Østmarka (vedlegg 6). 
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Sak 7/8 Siste nytt om prosessen – Østmarka nasjonalpark 

Christian Hillman fra Statsforvalteren orienterte om status i arbeidet med forslag for vern av 

deler av Østmarka som nasjonalpark. Markarådet vil holdes orientert i den videre prosessen.  

 

Innlegg/kommentarer: 

Ingen. 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Sak 8/8 Innspill til saker for neste møte 

Vedtak:  

Medlemmene er ansvarlig for å melde inn aktuelle saker til 

markasekretariat@statsforvalteren.no. Arbeidsutvalget vil vurdere ytterligere saker og beslutte 

ny møteplan for 2022. 

 

Vedlegg: 

 

Vedlegg 1) Møteinnkalling  

Vedlegg 2) Protokoll fra møte 14.03.2021 

Vedlegg 3) Retningslinjer fra departementet - godtgjøring av medlemmer i Markarådet  

Vedlegg 4) Presentasjon – hovedpunkter i markaloven 

Vedlegg 5) Oppdragsbrev fra KLD – endringer i markaloven 

Vedlegg 6) Presentasjon – fagrapport om bruk og vern i Østmarka 

 

mailto:markasekretariat@statsforvalteren.no


 
 
 

Dato: 6.12.2021 
 
 
 
 
 
 
 

Til 
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum 
Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram 
Næringsminister Jan Christian Vestre 
 
Kopi: Stortingets finanskomité  
Kopi: Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité  
Kopi: Stortingets næringskomité 
Kopi: KS 
 
 
 

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: 

  Øyvind Såtvedt, 92662986  

 
 
Regjeringen må gi forutsigbarhet for kompensasjon for koronarelaterte tiltak 
 
Osloregionen IPR er et strategisk samarbeid som består av 65 kommuner inkludert Oslo 
kommune. Dette er kommuner fra Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark fylkeskommuner 
og Oslo. Regionen har til sammen ca. 2,3 millioner innbyggere. Osloregionen IPR jobber for 
at hovedstadsregionen skal være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region.  
  
Osloregionen er den regionen som har vært hardest rammet av korona siden pandemien 
brøt ut. Det er her tiltakene har vart lengst, arbeidsledigheten høyest og økonomien hardest 
rammet. På grunn av den nye virusvarianten Omikron har Regjeringen sett seg nødt til å 
innføre regional forskrift for kommunene i Osloregionen og komme med tiltak som rammer 
næringslivet, kulturlivet og kollektivtransporten hardt.  
 
Kommunene står i førstelinjen i pandemien og legger ned en avgjørende innsats blant annet 
for testing, smittesporing og vaksinering, samtidig som vi opprettholder et trygt og godt 
tjenestetilbud til innbyggerne. Det koster.   
 
Utviklingen de siste ukene viser med tydelighet at pandemien på ingen måte er over, og at 
kommunenes innsats i tiden framover vil være avgjørende for å bremse smittespredningen. 
For å kunne holde trykket oppe er kommunene avhengig av forutsigbar økonomisk 
kompensasjon fra staten. Kommunesektoren trenger gode og målrettede 
kompensasjonsordninger så fort som mulig. Det vil være behov for mer støtte i 2021, og 
videre i 2022. 
 
Store deler av næringslivet i Osloregionen har hatt svært tøffe tider i større eller mindre grad 
siden mars 2020. For mange næringer slår restriksjoner direkte inn og gjør det umulig å drive 
enten på grunn av restriksjonens innretning eller fordi innføring skaper usikkerhet i 
befolkningen og man tar andre valg enn man ellers ville gjort. Særlig har pandemien vært 
tøff for reiseliv, transport, handel, kulturnæring, inkludert idrett, og servering (herunder 



 
 
 
 

 

også underleverandører). Mange av disse næringene har fått et etterlengtet løft fra juni og 
til november, men samtidig er det for flere av disse nå vi er inne i den viktigste perioden for 
inntjening med eksempelvis julebord og julekonserter. For mange er førjulstiden, med den 
potensielle inntjeningen den representerer, også forskjellen på å klare seg og å gå konkurs.  
 
Osloregionen ber regjeringen om:   

 Trygghet for at merkostnader dekkes med målrettede kompensasjonsordninger, slik at 
faktiske utgifter dekkes. Smittetrykk, befolkningssammensetning og andre faktorer påvirker 
hvordan oppgavene skal løses og hva de koster. Dette må reflekteres i kompensasjonen, 
“flat” fordeling av midler til kommunene etter innbyggertall eller kostnadsnøkkelen i 
inntektssystemet bør unngås, da dette erfaringsvis vil treffe skjevt. Manglende 
kompensasjon til bekjempelse av pandemien vil gå på bekostning av kommunenes øvrige 
tjenestetilbud. 

 Opprette en nasjonal kompensasjonsordning for næringslivet som kan dekke tapene. 
Administrasjonen av en slik ordning vil legge store belastninger på allerede hardt pressede 
kommuner. Dette bør derfor være en statlig ordning. En statlig ordning vil dessuten sikre at 
næringslivet i ulike kommuner behandles likt.  De 200 millionene regjeringen har indikert at 
skal brukes til å dekke tap i næringslivet vil ikke være i nærheten av tilstrekkelig og staten 
kan ikke forvente at kommunene skal iverksette en ny tildeling for helt minimale beløp som 
overhodet ikke kompenserer for tapene. Det bør dessuten legges til rette for utsettelse på 
avgifter til staten, eks arbeidsgiveravgift og mva. Dette er tunge utgifter når likviditeten 
allerede er negativ eller «kassa» er tom. 

 Det må på plass en forutsigbar ordning hvor staten sender et tydelig signal om at 
kollektivtrafikkens inntektsbortfall skal kompenseres krone for krone. Slik kompensasjon bør 
gis så lenge det er smitteverntiltak som påvirker kollektivtrafikken, og i minst ni måneder 
etter at de er opphevet, for å sikre kollektivtrafikkens konkurransekraft mot bilen i 
overgangen til en ny normal – noe som er avgjørende for å nå nullvekstmålet og nasjonale 
klimamål. Det er viktig at ikke kompensasjon bare gis for korte intervaller hvor selskapene 
ender opp i en akutt situasjon før det kommer mer midler. Organisasjonene må få ro til å 
drive langsiktig planlegging for bærekraftig mobilitet under og etter pandemien.  

 Opprette en kompensasjonsordning for kulturnæringene og –arrangørene, inkludert idrett, 
som helt- eller delvis kompenserer for markedsbortfall. Kulturnæringen melder om at de 
allerede før de nye restriksjonene sleit med å få folk tilbake. De merker er at det er en 
skepsis i befolkningen til å delta på store arrangement. En ny runde med restriksjoner 
forsterker denne tendensen. I tillegg gir restriksjonen behov for mer administrasjon rundt alt 
som arrangeres. 

 Innføre ordning som gir mulighet til å engasjere pensjonerte lærere til arbeid i skolen på 
samme vilkår som for pensjonerte helsearbeidere. Skolesektoren i kommuner og 
fylkeskommuner har store utfordringer som følge av sykefravær og merbelastninger som 
følge av pandemien. Mangel på personell vil særlig gå ut over de svakeste elevene.  



 
 
 
 

 

For å sikre forutsigbarhet for næringslivet, kulturlivet, kollektivtransporten og kommunene er det 
viktig at Regjeringen sikrer tilstrekkelig kompensasjonsordninger nå og at disse gjelder gjennom hele 
pandemien, også når det innføres lokale tiltak for å holde pandemien under kontroll.  
 
På vegne av Osloregionen,  
 
 
Raymond Johansen      Lene Conradi 
Leder, Osloregionen      Nestleder, Osloregionen 
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