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PROTOKOLL FRA MØTE I FOLLOREGIONEN INTERKOMMUNALT 
POLITISK RÅD (IPR) FREDAG 21. OKTOBER 2022 
 
Sted:  Nordre Follo Rådhus, Ski, Møterom Greverud 1. etg 
Tid:  Kl. 0900-1100 
 

Tilstede: 
Cathrine Kjenner Forsland, ordfører Nesodden kommune (leder)  
Hanne Opdan, ordfører Nordre Follo kommune  
Hans Kristian Raanaas, ordfører Frogn kommune  
Tom Anders Ludvigsen, ordfører Vestby kommune  
Ola Nordal, ordfører Ås kommune  
Hans Kristian Solberg, ordfører Enebakk kommune  
Wenche Folberg, kommunedirektør Nesodden kommune  
Øyvind Henriksen, kommunedirektør Nordre Follo kommune  
Georg Smedhus, kommunedirektør Frogn kommune  
Tom-Arne Tørfoss, kommunedirektør Ås kommune  
Sjur Authen, rådmann Vestby kommune 
 
 
Saksliste:  

 Åpning av møtet v/leder av Folloregionen 

SAK 42/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

SAK 43/22 Godkjenning av referat fra møte 09 september 

SAK 44/22 Ekstraordinært møte i Folloregionen 25 november 

SAK 45/22 Status handlingsplan og øvrig informasjon fra daglig leder 

SAK 46/22 Felles utspill om strømstøtte til husholdningene 

SAK 47/22 Felles utspill om strømstøtte til kommunene 

SAK 48/22 Grunnlag og muligheter for interkommunalt samarbeid for tilbud til 
unge med demens - anbefaling 

SAK 49/22 Informasjon fra kommunedirektørutvalget / referatsaker 

SAK 50/22 Eventuelt 

 
 
 
 
 
  Ola Haave 
  daglig leder  
  referent  
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DAGSORDEN: 
  

SAK 42/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Leder åpnet møte. Godkjent innkalling og saksliste. En sak lagt til under eventuelt 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes 
 

SAK 43/22 Godkjenning av referat fra møte 09 september 

Referatet var vedlagt innkallingen 
 
Vedtak: 
Referat fra møtet 09 september godkjennes 
 

SAK 44/22 Ekstraordinært møte i Folloregionen 25 november 

Av møteplanen fremgår at det er møte i Representantskapet 25. november. I følge 
«Samarbeidsavtale for Folloregionen interkommunalt politisk råd» §5, skal 
Representantskapet fastlegge strategier for rådet, fastsette årlig kontingent og godkjenne 
regnskap og årsberetning for rådet. På grunn av skifte av daglig leder er årsberetningen 
svært enkel. Også regnskap og revisjonsberetning forventes å være svært raskt å behandle. 
Videre er det ikke utarbeidet noen ny strategi som skal behandles og årlig kontingent 
anbefales oppretthold på dagen nivå (kr 7,- per innbygger). Det bør derfor være tilstrekkelig 
med et kort møte i representantskapet (max en time), der det også kan åpnes for deltakelse 
via Teams. Samtidig er ikke «Budsjett og handlingsplan 2023» klar til å bli behandlet på årets 
siste oppsatte møte, 21. oktober. Det foreslås derfor at resterende del av den avsatte tiden 
benyttes til et ordinært møte i Folloregionen. 
 
Daglig leder orienterte kort om saken. 
 
Vedtak: 
Møte i Representantskapet 25 november reduseres til en times varighet. Det kalles 
inn til ekstraordinært møte i Folloregionen 25 november for blant annet å behandle 
budsjett og handlingsplan for 2023. 
 

SAK 45/22 Status handlingsplan og øvrig informasjon fra daglig leder 

Fast agendapunkt. Daglig leder gir en muntlig orientering om status handlingsplan og annen 
relevant informasjon. I dette møtet vil det også bli lagt opp til en diskusjon om grunnlag for 
handlingsplan 2023 (Se vedlagte notat – Diskusjonsgrunnlag handlingsplan 2023). 
 
Daglig leder innledet både ift status inneværende år og foreløpige diskusjonspunkter knyttet 
til neste år. Det kom mange gode innspill og diskusjoner rundt dette. Følgende ble 
særlignotert for videre oppfølging og innarbeiding i handlingsplan for 2023: 
 

• Daglig leder følger opp tettere overfor NMBU 

• Enighet om viktigheten i at vi følger tett opp Follobanen, bussruter i tilknytning og 
samferdsel. Ikke ønskelig med økt busstrafikk som følge av matebusser til Ski 

• Fokus også på gjennomgangstog, slik at ikke alle tog fra Follo har Oslo S som 
endestopp. Forslag om å innhente oversikt over antall reisende og hvor de reiser 
videre etter Oslo S 

• Behov for ekspressruter  

• Unngå skifte av kollektivmidler 

• Enighet om at det er ytterligere potensial knyttet til samarbeid om kollektivtransporten 

• Prosjektet «Fossilfri grenseregion er avsluttet. Osloregionen jobber for fossilfri E6 
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• Fokus på samling av tjenesteproduksjon mellom kommunene er ikke ønskelig – 
Styrking av fagnettverkene kan derimot være positivt for å få ut merverdi 

• Viktig at vi har fokus på saker der vi kan få til noe. Sammenhengende kyststi/stinett er 
derfor et positivt tiltak å jobbe med 

• Også fokus på Follo som sykkelregion 

• Strategien må fylles med innhold, slik at fagfolkene vet hva de skal jobbe med 

• Samarbeid om idrettsanlegg er neppe aktuelt i stor skala, men KAN være aktuelt for 
spesielt små idretter. Samarbeid kan også gi mer tippemidler 

• Viktig å fokusere på eierskap og god styring av eksisterende samarbeid og eierskap 

• Viktig at hele regionen involveres når vi jobber med næring, selv om Vestby har valgt 
et formelt samarbeid mot Mosseregionen. Viktig å fokusere på matnæringen, både 
opp mot NMBU og fordi de store kjedene har sine hovedlagre i Follo 

• Enighet om daglig leders anbefaling om å ha sammenhengende kyststi/stinett som pri 
1 aktivitet i 2023, men også slik at det er kapasitet til å følge opp de andre strategiske 
satsingsområdene 

• Folloregionen som samhandlingsarena har utviklet seg positivt de senere årene 

• Følg tettere opp fagnettverkene. Invitere dem til å presentere seg i Folloregionen 
 
Vedtak: 
Saken, med innspill/synspunkter fra diskusjonen tas til orientering og tas med i det 
videre arbeidet med handlingsplan for 2023 
 

SAK 46/22 Felles utspill om strømstøtte til husholdningene 

Intensjonen med Regjeringens strømstøtteordning er at hver husstand skal få strømstøtte 
knyttet til EN bolig. I Folloregionen er det flere som bor i både båter, campingvogner og i 
særdeleshet hytter. Disse får ikke strømstøtte etter dagens regler, fordi støtten er koblet mot 
eiendommens reguleringsstatus. Konsekvensen av dette blir i flere tilfeller at mennesker som 
ofte har svak økonomi i utgangspunktet, kommer dårlig ut ved at hjemmet deres ikke har 
riktig reguleringsstatus. Det er uheldig at støtteordningens grunnlag er koblet mot annet 
regelverk på denne måten og det oppleves ikke å være slik på andre områder i samfunnet. 
Kan regionen ha et felles utspill overfør Storting/Regjering om strømstøtte til 
husholdningene, uavhengig av reguleringsstatus på hjemmet ditt? 
 
Leder, Cathrine Kjenner Forsland innledet om saken og utdypet/begrunnet sitt forslag. Det er 
ikke vanlig i andre ordninger at man stiller krav om å blande inn lovverk fra andre 
støtteordninger for å få støtte. Det er uheldig at noen hytter får strømstøtte og noen ikke. Det 
er heller ikke ønskelig at husstander som av ulike årsaker bor i hytter overføres til NAV. 
Dette vil dessuten bli en stor kostand for kommunene. Alle partiene i Nesodden stiller seg 
bak forslaget. 
 
Det var en grundig diskusjon om saken. Enighet om at det er bra at saken løftes frem og 
behandles, men samtidig problematisk at man ved å vedta en uttalelse som anbefalt langt på 
vei kan oppfattes som at man legitimerer en ulovlig praksis. Mange av de som i dag bor fast i 
hytter er allerede i NAV systemet for ulike støtteordninger. Dette varierer imidlertid en del 
mellom kommunene. Det ble videre diskutert om det er mulig å lage en uttalelse der man tar 
innover seg synspunktene, men uten å legitimere en ulovlig praksis. 
Det ble videre presisert at kommunene uansett har en plikt til å følge det opp dersom noen 
bor ulovlig i hytter. Det ble også poengtert at en uttalelse om dette neppe ville være 
tilstrekkelig og at man i så fall må følge opp saken og be om møter med Stortinget. Usikkert 
om dette er en sak man bør prioritere så vidt høyt. Et alternativ kan være å kreve mer penger 
på NAV budsjettet for å kunne støtte dem dette gjelder. 
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Forslaget til vedtak var å sende en felles henvendelse til Stortinget og Regjeringen fra 
Folloregionen IPR med følgende budskap: 
«..Folloregionen IPR finner det uheldig at strømstøtteordningen er direkte koblet mot 
boligens reguleringsformål. Folloregionen IPR ber derfor om at det gjøres en 
gjennomgang av ordningen, slik at intensjonen om at hver husstand kan få 
strømstøtte knyttet til én bolig blir realisert og slik at rettigheter gitt gjennom en 
ordning, ikke samtidig stiller krav om å tilfredsstille regler på andre områder som ikke 
har direkte kobling mot ordningens hensikt..» 
 
Det ble ikke oppnådd enighet om å sende en slik uttalelse.  
 
Vedtak: 
Det sendes ikke noe felles utspill om strømstøtte til husholdninger som bor fast i hytter 
 

SAK 47/22 Felles utspill om strømstøtte til kommunene 

Det fremlagte statsbudsjettet og strømstøtteordningene gir ingen støtte til kommunene. 
Dagens høye kostander gjør det svært kostbart for kommunene, samtidig som store 
variasjoner gir stor uforutsigbarhet i kommunenes økonomi. Dette kan både gå utover 
lovpålagte og andre tjenester i kommunene. Folloregionene IPR mener det er et feilgrep, 
både på kort og lang sikt, å la kommunene dekke de ekstraordinært høye strømkostnadene 
alene.  
Kan regionen ha et felles utspill og sammen fronte en strømstøtte til kommunene? Eller i 
hvert fall synliggjøre at de økte strømkostnadene rammer kommunene hardt.  
 
Det var enighet om å lage et felles utspill på dette. Det ble sett på som skremmende at 
kommunalministeren ikke nevnte strømstøtte med et ord på KS-konferansen nylig. Derfor 
bør det brukes harde formuleringer i en slik uttalelse. Det ble videre diskutert om regionen 
bør be om et møte med finanskomiteen om saken. Trolig blir det vanskelig å få et møte med 
finanskomiteen nå. Høringene for statsbudsjettet er over. I såfall er det bedre å be om et 
møte med lokale representanter. 
 
Det var enighet om viktigheten av å få frem at dette i særlig grad gjelder kommuner som ikke 
har kraftinntekter. Forskjellene i kommuneøkonomien mellom kommuner som har og ikke har 
kraftinntekter blir nå enda større og dette vil for follokommunenes del gå utover 
velferdstjenestene til innbyggerne, som helse og skole. Forslaget til budsjett innebærer i 
praksis et kutt når det ikke gis strømstøtte. Det gis noe kompensasjon, men dette er langt fra 
nok 
 
Ønskelig å lage en kort og poengtert uttalelse som formidles både til egne politikere og også 
få dette i media.  
 
 
Vedtak: 
Det ble laget en felles uttalelse som sendes Stortinget (Partigrupper, Akershus 
representanter og relevante komitéer), Regjeringen (SMK, Finans- og 
Kommunaldepartementet) samt lokale, regionale og sentraler medier. Den enkelte 
ordfører følger dette opp overfor sine lokale medier. Videre lager 
kommunedirektørene noen felles talepunkter knyttet til konsekvensene manglende 
kompensasjon får for kommunene i Follo.  
 
Besluttet felles uttalelse er vedlagt dette referatet 
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SAK 48/22 Grunnlag og muligheter for interkommunalt samarbeid for tilbud til 
unge med demens - anbefaling 

Folloregionen IPR besluttet i møte 08.04.22 å be kommunedirektører/rådmenn innen 
utgangen av 2022, å se på grunnlag og muligheter for interkommunalt samarbeid for 
tilbud til unge med demens. Saken har blitt fulgt opp i helse-nettverket. 
Notat fra helsegruppen er vedlagt. KDU stiller seg bak helse-nettverkets anbefaling og 
anbefaler Folloregionen å fatte beslutning i tråd med denne. 
 
Det var enighet om å følge den mottatte anbefalingen 
 
Vedtak: 
Kommunene ivaretar selv tilbud til yngre personer med demens. Helsegruppen i Follo 
opprettholder erfaringsdeling om gode tilbud og tjenester for gruppen. 
 
 

SAK 49/22 Informasjon fra kommunedirektørutvalget / referatsaker 

 
Informasjon fra kommunedirektørutvalget 
Wenche Folberg gav en muntlig orientering om aktuelle saker. Kommunedirektørutvalget 
(KDU) jobber med nettverk og erfaringsutveksling, samt med saker som skal til IPR. Jobber 
blant annet med eierstyring og har etablert en egen gruppe som jobber med dette. Mange av 
nettverkene jobber godt og noen av dem er mer synlig enn andre. Noen trenger et lite puff.  
 
KDU har, naturlig nok, brukt mye tid på økonomisituasjonen.  
 
Det ble takket for informasjonen og takket for arbeidet som var gjort av KDU i forkant av rep 
skapet i IKSene.  
 
Referatsaker 

- Follo museum ble invitert til å presentere seg i møtet. Dessverre er de forhindret fra 
dette, slik at de vil bli invitert til neste møte.  

- Det vil bli planlagt med at ett av møtene i Folloregionen første halvår 2023 legges til 
Sunnaas sykehus og at de i den forbindelse inviteres til å presentere seg og sin 
virksomhet. Det er viktig av Folloregionen er godt kjent med at vi i vår region har 
Norges ledende sykehus for rehabilitering som også er en internasjonalt viktig aktør 
på feltet 

- I forrige møte ble det besluttet at daglig leder henvender seg til øvrige regionråd for et 
felles forslag om en regional variant av lokal statsborgerseremoni, som et 
identitetsskapende tiltak i nye Akershus. Dette er ikke fulgt opp enda, men vil bli tatt 
ved egnet anledning 

- Daglig leder skal undersøke kostnader og mulighet for deltakelse på Arendalsuka 
eller andre egnede arrangementer som kan fremme regionens egenart. Gjerne i 
samarbeid med NMBU. Dette er ikke gjort enda, men vil bli fulgt opp 

 
Det ble påpekt at vi bør fremheve hele den svært kompetente spesialisthelsetjenesten vi har 
i regionen, både Sunnaas sykehus, Cato-senteret og Frambu kompetansesenter for sjeldne 
diagnoser. 
 
Vedtak: 
Informasjon fra KDU og referatsakene tas til orientering, med de tilføyelser/kommentarer 
som fremgår av referatet. 
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SAK 50/22 Eventuelt 

Det ble lagt frem en sak til eventuelt. Det gjaldt IKS-enes manglende kontakt med særskilt 
klagenemnd. I praksis handler nok dette om at man ikke har kontaktinfo og heller ikke har 
tilstrekkelige rutiner for ansvarsfordeling etc. Det var enighet om at daglig leder sender en e-
post til IKS-ene med den informasjon som savnes. 
 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
 
Vedlegg: 

- Sak 43 - Referat fra møte i Folloregionen 9. september 22 
- Sak 43 - Vedtatt møteplan for 2023 
- Sak 45 - Notat – Diskusjonsgrunnlag handlingsplan 2023 
- Sak 47 - Felles utspill om strømstøtte til kommunene 
- Sak 48 - Notat - Samarbeid for tilbud til yngre personer med demens 

 
 
 
 
 
 
 

 


