Til: Representantskapet
Fra: Folloregionen IPR

Sak 16/21 - Saksfremlegg – Forslag til Folloregionens budsjettramme for 2022
og økonomiplan for 2022-2025

Forslag til innstilling:
1. Representantskapet vedtar budsjettramme (kontingent) for 2022, dvs. kr 7 pr. innbygger i
overføringer fra kommunene.

2.

Representantskapet godkjenner at det tas kr 400 000 av fondet til drift og prosjekter i 2022.

Bakgrunn og forutsetninger/føringer:
Samarbeidsavtale for Folloregionen interkommunalt politisk råd ble utarbeidet og godkjent våren
2021. I samarbeidsavtalen heter det i § 5 at det er representantskapet som skal fastsette årlig
kontingent og vedta budsjettramme, jf. § 14 i kommuneloven der det heter:
§ 14-8. Budsjett, regnskap og årsberetning for interkommunalt politisk råd og
kommunalt oppgavefellesskap
Interkommunalt politisk råd etter kapittel 18 og kommunalt oppgavefellesskap etter
kapittel 19 skal utarbeide et eget årsbudsjett innenfor de rammene som er vedtatt av
kommunestyret eller fylkestinget i deltakerkommunene. Det skal også utarbeides et
eget årsregnskap og en egen årsberetning. Vedtak om årsbudsjett, årsregnskap og
årsberetning skal treffes av representantskapet i rådet eller oppgavefellesskapet.
Regnskapet til interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap som ikke
er eget rettssubjekt skal innarbeides i kontorkommunens samlete årsregnskap etter §
14-6 første ledd bokstav d.
Departementet kan gi forskrift om årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen for
interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap, og om unntak fra
bestemmelsene om årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen.

Arbeidsutvalget har utarbeidet forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025, og forslaget
støttes av kommunedirektørutvalget.
Folloregionen behandlet budsjettforslaget på sitt møte den 15. oktober, jf. sak 41/21, og gjorde
følgende vedtak:
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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.

Det forutsettes at handlingsprogrammet konkretiseres i mål/delmål med prosjekter og tiltak etter at
budsjettramme og nye innsatsområder er vedtatt i representantskapet. Det foreslås satt av kr 200 000
til prosjekter i 2022.
Dagens budsjett for Folloregionen er ikke bærekraftig, og det foreslås derfor ikke satt av midler til nye
satsingsområder.
Follorådet vedtok den 16. juni 2019, jf. sak 19/19, å halvere kommunenes overførsel til Follorådet i
2020 og 2021 for å redusere fondet. Det foreslås at kommunenes overføringer til Folloregionen IPR
settes til kr 7 pr. innbygger for 2022. I tillegg brukes det midler av fondet/tidligere overskudd til både
drift og prosjekter.
Fondet utgjorde pr. 01.01.2021 kr 2 635 545, der klima- og energinettverket sin del utgjør kr 500 000.
I og med at Viken fylkeskommune ikke bidrar med overføringer av generelle midler til
kommuneregionene, falt overførselen på kr 250 000 fra Viken bort i 2021.
Samtidig understreker kommunedirektørutvalget at dette ikke er et bærekraftig budsjett på kort og
lengre sikt.
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