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Dato: 04.02.2022

Referat fra møte i Folloregionen IPR fredag 4. februar
kl. 9.00-13.00
Sted:
Signalen Sjøbad, Nesoddtangen
Til stede:
Hans Kristian Raanaas, ordfører Frogn kommune
Hans Kristian Solberg, ordfører Enebakk kommune
Hanne Opdan, ordfører Nordre Follo kommune
Cathrine Kjenner Forsland, ordfører Nesodden kommune
Tom Anders Ludvigsen, ordfører Vestby kommune
Ola Nordal, ordfører Ås kommune
Øyvind Henriksen, kommunedirektør Nordre Follo kommune
Wenche Folberg, kommunedirektør Nesodden kommune
Tom-Arne Tørfoss, kommunedirektør Ås kommune
Andreas Halvorsen, kommunedirektør Enebakk kommune
Sjur Authen, rådmann Vestby kommune
Anja Antonsen, politisk sekretariat, Nesodden kommune

Ikke til stede:
Harald K. Hermansen, rådmann Frogn kommune
Til stede fra politidistrikt øst:
Ida Melbø Øystese, politimester politidistrikt Øst
Tommy Brøske, leder geografisk driftsenhet Follo/Østfold
Marius Gunnerud, politiavdelingsleder og seksjonsleder for nærpolitiseksjonen ved Follo politistasjon
Marianne Nordengen, stab for kommunikasjon
Dagsorden:
Sak 001/22
Sak 002/22
Sak 003/22
Sak 004/22
Sak 005/22
Sak 006/22
Sak 007/22
Sak 008/22

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av referat fra møte 17. desember
Prosess for rekruttering av ny daglig leder
Strategidokument - Gjennomgang av handlingsprogram og prioriteringer
Orientering v/politimester Ida Melbø Øystese
Orienteringer fra kommunedirektørutvalget i Follo
Referatsaker
Eventuelt

Sak 005/22 ble behandlet først i møtet, grunnet besøk fra politidistrikt Øst

Saksliste
Sak 005/22

Orientering v/politimester Ida Melbø Øystese

Politimester for Øst politidistrikt, Ida Melbø Øystese orienterte om utfordringer i samfunnet nå og
fremover - sikkerhetspolitisk situasjon og trusselbilde, resultater av innbyggerundersøkelse,
forsterket lokal tilstedeværelse, endringer i samfunnet i løpet av de siste 25 årene, digital
kriminalitet, barns rettssikkerhet og overgrep mot barn på digitale flater.
Tommy Brøske, leder geografisk driftsenhet Follo/Østfold orienterte om nærpolitireformen,
politikontakt og politiråd, utfordringene fremover, forebyggende arbeid, synlighet og tilgjengelighet,
fremtidens polititjenester, dialog med ulike innbyggergrupper og kommuner
Rådets medlemmer fikk stille spørsmål.
Sak 001/22

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble godkjent med saker til eventuelt:
• Plassering av nytt fengsel, kan rådet støtte Enebakk? Ved Hans Kristian Solberg,
ordfører Enebakk kommune.
• Drøfting om felles høringssvar domstolstruktur, ved Ola Nordal, ordfører Ås
kommune.
Sak 002/22

Godkjenning av referat fra møte 17. desember

Dokumenter i saken:
Referat fra møte 17. desember 2021
Vedtak:
Referatet godkjennes med følgende merknader:
• Titler må være «kommunedirektører og rådmenn», ikke kun «kommunedirektører».
• Til sak 48/21 – det bør presiseres hvem «ledelsen» er, dette må gjøres i fremtidige referat.
Sak 003/22

Prosess for rekruttering av ny daglig leder

Dokumenter i saken:
Notat – Rekruttering av ny daglig leder
Vedtak:
Folloregionen IPR slutter seg til forslag til prosess og delegerer til AU å gjennomføre rekrutteringen.
Innstilligen legges frem for Folloregionen IPR før endelig ansettelse.
Sak 004/22

Strategidokument - gjennomgang av handlingsprogram og prioriteringer

Dokumenter i saken:
Vedtatt handlingsprogram for 2022- 2025
Vedtak:
Følgende prioriteringer gjøres for første halvår 2022:
- Arbeid med kyststi og søke midler
Ansvar: kommunedirektører og rådmenn, samarbeide kommunene mellom.

-

Næringsutvikling
Ansvar: Næringsnettverket følger opp og har dialog med ordfører.

Sak 006/22
•
•

Orientering fra kommunedirektørutvalget i Follo

Aktuelle saker i kommunedirektørutvalget
Kort orientering om Generalistkommuneutvalget
Generalistkommuneutvalget - regjeringen.no

Kommunedirektør Wenche Folberg orienterte om hva utvalget jobber med:
- Følge opp økonomiske konsekvenser av barnevernsreformen
- Oppfølging av ordning med ressurskrevende brukere
- Næringssamarbeid – næringsnettverk Folloregionen
- Følge opp Generalistkommunneutvalget
- Pandemi og tilbake til normalsituasjon
Sak 007/22

Referatsaker

Dokumenter i saken:
Viken Trafikksikkerhetsutvalg – Referat, mandat og møteplan
Referatsakene tas til orientering.

Sak 008/22

Eventuelt

Plassering av nytt fengsel, kan rådet støtte Enebakk? Ved Hans Kristian Solberg, ordfører Enebakk
kommune. Rådet drøftet saken og ble enige om å ikke sende felles uttalelse.
Drøfting om felles høringssvar domstolstruktur, ved Ola Nordal, ordfører Ås kommune.
Rådet drøftet mulig felles høringssvar om domstolstruktur, og ble enige om at de ikke skulle gå
videre med en felles uttalelse.

