
 

 

 
 

 

 
 
 

 

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.  


