Årsberetning – Folloregionen IPR 2021

Generelt
Folloregionen IPR ble etablert ved omgjøring av det tidligere Follorådet i april 2021.
Folloregionen IPR ble i 2021 ledet av ordfører i Frogn kommune, Hans Kristian Raanaas.
Nestleder var Ordfører i Nesodden kommune Truls Wickholm (Erstattet av Ordfører Cathrine
Kjenner Forsland fra desember 2021). Kommunedirektørutvalget ble ledet av Rådmann i
Frogn, Harald Hermansen med Kommunedirektør i Nesodden Wenche Folberg som nestleder.
Våren 2021 ble det inngått en samarbeidsavtale for Folloregionen interkommunalt politisk råd.
Avtalen er behandlet i de respektive kommunestyrer og er signert av samtlige ordførere.
Sommeren/høsten 2021 ble det gjort et omfattende og viktig arbeid knyttet til strategiprosess
for Folloregionen IPR. Dette arbeidet resulterte i et dokument «strategisk plattform». Dette
dannet igjen grunnlaget for Handlingsprogram 2022-2025.

Møter
Det ble i 2021 avholdt møter i de formelle organene i Folloregionen IPR, slik:
- 1 møte i Representantskapet (11/6)
- 7 møter i Folloregionen (5/2, 23/4, 21/5, 10/9, 15/10, 12/11, 17/12)
- 9 møter i Arbeidsutvalget (15/1, 19/2, 26/3, 30/4, 28/5, 20/8, 23/9, 22/10, 26/11)
- 9 møter i kommunedirektørutvalget (22/1, 5/3, 16/4, 7/5, 4/6, 27/8, 24/9, 29/10, 10/12)

Saker og høringsuttalelser
Blant viktige saker som ble behandlet i Folloregionen IPR bør nevnes:
- Oppstart på regionalt planprogram for Viken (mars)
- Oppstart på prosessen med oppdeling av Viken fylkeskommune (desember)
- Dialog med Viken om fylkeskommunens deltakelse i regionale IPR
Det ble sendt høringsuttalelser i flere viktige saker. Blant disse nevnes spesielt:
- Viken fylkeskommune – Handlingsprogram for samferdsel 2022-25
- Uttalelse om regionale vannforvaltningsplaner

Aktiviteter
Andre aktiviteter som ble gjennomført i regi av, eller med deltakelse fra Folloregionen IPR var
blant annet
- Follo Pride 2021 (mai)
- KEN-seminar om klimakrav i bygge- og anleggsprosjekter (november)
- Webminar i regi av Østlandssamarbeidet; Omklassifisering av riksveier til fylkesveier
(juni)
- Strategiprosess workshop Folloregionen IPR (19-20 august)
- Bærekraftcamp Follo I Vitenparken (16/12)
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Hjemmeside og sosiale medier
Websiden www.follo.no ble benyttet relativt aktivt i 2021, men med noe varierende bruk knyttet
til møtevirksomheten. Follorådets side på facebook ble mer sporadisk benyttet og hadde
relativt få følgere. Denne siden er i skrivende stund slettet.
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