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Saksutredning:
Saken gjelder:
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 22.06.2018
definerer i § 17-1 regler for interkommunalt samarbeid. Av forarbeidene til loven
fremgår det at man i større grad ønsker en formalisering av det interkommunale
samarbeidet. Interkommunalt samarbeid kan etter ny kommunelov foregå
gjennom interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap,
vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap,
samvirkeforetak, en forening eller en annen måte som det er rettslig adgang til.
Kommunene må i løpet av valgperioden 2019-2023 innrette aktuelle
samarbeidsorganer i samsvar med den nye kommunelovens bestemmelser. I
denne sammenhengen dreier dette seg om det politiske samarbeidet. Dagens
regionråd for Follo må i henhold til dette omdannes til interkommunalt politisk
råd. Kommunelovens kap. 18, §§ 18-1 til 18-4 gir regler for slikt samarbeid
gjennom interkommunalt politisk råd. Flere andre regionråd har allerede
gjennomført overgangen til interkommunalt politisk råd eller er i prosess for
dette, herunder Osloregionen interkommunalt politisk råd.
I tillegg til den nye kommunelovens bestemmelser har Viken fylkeskommune
signalisert at det ønskes et formalisert samarbeid med Vikens 51 kommuner
gjennom kommuneregioner (regionråd). Viken fylkeskommune ønsker å ta i bruk
«Viken-modellen» med partnerskapsavtaler mellom fylkeskommunen og
kommuneregionene.
I 2019 utarbeidet NIVI Analyse på oppdrag av Prosjekt Viken 2020
(Fellesnemnda i Viken) en analyse og vurdering av kommuneregioner og
regionråd i Viken (NIVI-rapport 2019:3). Viken fylkeskommune er tydelige på at
det er opp til kommunene selv å definere kommuneregionene.
I tillegg ble tidligere Oppegård og Ski kommuner slått sammen til Nordre Follo
kommune fra 01.01.2020.
Bakgrunn for saken og saksopplysninger:
Follorådet tok allerede i 2016 initiativ til og startet diskusjonen om nye
innsatsområder for regionrådet, jf. vedtak i sak 64/16 i møtet den 30. september
2016, om å sette i gang et prosjekt kalt «Nytt Folloråd». Hensikten var å
utarbeide ny visjon og mål, definere nye oppgaver og ny politisk og administrativ
organisering for det regionale samarbeidet. Prosjektet ble også aktualisert da
fordi det regionale næringssamarbeidet måtte reorganiseres og vitaliseres. Flere
mente at Follorådet burde bli mer næringslivsrettet og aktivt jobbe for å få flere
bedrifter og statlige institusjoner til Follo. Follorådet reiste på studietur til
Greater Stavanger og fikk inspirasjon til diskusjonen der. Også Samarbeidsrådet
for Nedre Romerike (SNR) endret vedtektene og vedtok ny regional
næringsstrategi på denne tiden.
Etter stortingsvalget i 2017 (19.09.2017) gjennomførte Follorådet en workshop
for å drøfte organisering og videre utvikling av regionrådssamarbeidet. Det ble
utarbeidet en SWOT-analyse og et grunnlagsnotat som innspill til
strategiprosessen i Follorådet.
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På Follorådets møte 07.02.2020 ble NIVI-rapporten 2019:3 «Analyse av
kommuneregioner og regionrådsstruktur i Viken» diskutert, jf. sak 03/20. Det
var enighet om at regionrådet skulle ha følgende oppgaver:


En møteplass for ordførere og rådmenn og utvikle et politisk og
administrativt interessefellesskap i Follo
 Fokus på samferdsel
 Lobby- og påvirkningsarbeid
 Areal
 Omdømmebygging
 Næringsutvikling og samarbeid med NMBU og Campus Ås
 Reiseliv og turisme i regionen
Disse oppgavene samsvarte med det som kom frem på workshopen i 2017. Det
må utvikles mål innenfor ovennevnte hovedtema. Det var også enighet om at
Follorådet skulle forbli som i dag med samme antall medlemskommuner
(Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Ås og Vestby), og at regionrådets
grenser skulle forbli uendret. Follorådet, eller en eller flere enkeltkommuner har
likevel mulighet for å samarbeide med andre regionråd/kommuner der dette
måtte være naturlig.
Den foreliggende saken bygger på drøftingene fra workshopen i 2017 og på
senere diskusjoner i Follorådet og omhandler samarbeidets formål og oppgaver,
organisering og struktur, økonomi og geografisk avgrensing.
Regionrådssamarbeidet fram til nå
Follorådet ble dannet i 1992 og hadde som oppgave å bidra til å styrke og
videreutvikle det regionale samarbeidet mellom kommunene i regionen og
fylkeskommunen og andre viktige forvaltningsenheter. Organisasjonsmessig var
fylkeskommunen sekretariat for regionrådet. I 1999/2000 ble det regionale
samarbeidet i Follo diskutert og endret. Evalueringen etter 8 år var blant annet
at kommunene i for liten grad satte dagsorden for samarbeidet, og at
samarbeidet opplevdes som tidvis lite målrettet og resultatorientert, samt at
ressursene ikke ble brukt på de viktigste oppgavene.
Det ble opprettet et eget sekretariat i Oppegård kommune med egen
regionutvikler i 100 % stilling. Follorådet og ordførerne skulle sette dagsorden,
og Follorådet skulle konsentrere sin virksomhet om regionale utviklingsoppgaver.
En årlig arbeidsplan skulle behandles av det enkelte kommunestyre.
Utviklingsoppgavene var: planer stat/fylke/region, sykehusutbygging,
rekruttering av fagfolk, miljø, infrastruktur, kollektivtransport, regionale
arealplaner, bolig/næring, næringsutvikling.
I 2012 ble det vedtatt mindre endringer i vedtektene. Det tidligere Ordførermøtet
endret navn til Follorådet, og det tidligere Follorådet skulle betegnes Follomøtet.
Follomøtet skulle bestå av alle formannskapsmedlemmene i de 7 kommunene.
Follomøtet skulle vedta årlige handlingsprogram og budsjett. Ledervervet går på
omgang 1 år om gangen i kommunenes alfabetiske rekkefølge, jf. dagens
gjeldende samarbeidsavtale/vedtekter, som følger vedlagt som vedlegg nr. 1.
Den overordnede strategien for follosamarbeidet har i lengre tid vært:
-

Mer styrke utad på ulike regionale utviklingsområder
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-

Kvalitets- og effektivitetsforbedringer gjennom interkommunalt
samarbeid om samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon, forvaltning og
administrasjon

På grunnlag av dette har samarbeidsområdene vært:
-

Felles strategier overfor stat og omverdenen for øvrig
Regional planlegging
Kommunesamarbeid etter behov
Tjenestesamarbeid
Utviklingsarbeid

I likhet med andre regioner i Norge står Follo overfor en rekke store utfordringer
og omstillingsbehov. De store samfunnstrendene som klimaendringer, teknologi
og globalisering vil forandre forutsetningen for hvilket næringsliv som vil lykkes i
fremtiden (Analyse og Strategi, 2017). Det vil fortsatt være utfordringer knyttet
til å håndtere befolkningsveksten, og det skjer en stadig sterkere integrasjon av
bolig- og arbeidsmarked som følge av bedre infrastruktur. Hele
hovedstadsregionen, inkludert Follo, vil preges av i hvilken grad dette løses på
en god måte. Folloregionen vil måtte ta utgangspunkt i regionens
konkurransefortrinn som f. eks. forbedret togforbindelse, høy bokvalitet,
mangfold av turistattraktiviteter, nærheten til Oslo og utnyttelse av
kompetansebasen på NMBU. Nærheten til Oslo og utnyttelse av kompetansen på
NMBU og Campus Ås vil være viktige drivere i utviklingen.
Samtidig blir Folloregionen en del av Viken fylke og vil utgjøre ca. 11 % av
innbyggerne i det nye storfylket. Etablering av Viken påvirker regionsamarbeidet
og Folloregionens betydning. De nye kommunene endrer kartet: Nordre Follo
kommune vil bli den 6. største kommunen etter folketall i Viken (basert på
folketall pr. 30.09.2017) med 57 960 innbyggere. Indre Østfold kommune
(Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg og Hobøl) vil ha 43 950, og Nye Moss
(Moss og Rygge) vil ha 48 584 innbyggere. Nye samarbeid kan oppstå etter
2020.
Samarbeidsalliansen Osloregionen og Østlandssamarbeidet beskriver Østlandet
som landets største kompetanse- og næringsregion med 245 000 bedrifter og
2,5 millioner innbyggere. Regionen har en stor andel av landets
kunnskapsintensive næringer. Spørsmål om hvordan utnytte disse ressursene og
mulighetene for nyskaping og ny næringsutvikling analyseres i lys av konteksten
av pågående samfunnsendringer (globalisering og teknologisk endring og
omstilling til mer bærekraftig verdiskapning og velferd).
Analyse og Strategi uttalte i september 2017 bl a:
«Follo fremstår til sammenligning som en profil-løs og lite kjent region når
virksomheter skal finne egnet beliggenhet. Dette er i ferd med å endre seg pga.
Follobanen og nytt dobbeltspor til Ski.
Follo mangler en tilfredsstillende felles strategi for å tiltrekke seg større
lokaliseringer til regionen. Konkurransen regionene imellom vil antagelig øke
ytterligere, og Follo må arbeide målrettet med hvilke typer bedrifter/miljøer man
vil tiltrekke seg for å skape en sunn og spennende miks i regionen. Follo skal
være et konkurransedyktig valg ved næringsetablering og relokalisering av
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næring i området rundt Oslofjorden. Asker og Bærum og Nedre Romerike
fremstår som mer attraktive enn Follo og får flere bedriftsetableringer enn Follo.
Follorådet bør vurdere å endre rolle og spisse hovedsatsinger slik andre regioner
nå har gjort/gjør. Det er utarbeidet strategisk næringsplan for regionen og egen
samarbeidsplattform med NMBU, som kan bidra til fremtidige bedriftsetableringer
og klynger i regionen. Disse bør oppdateres i tråd med anbefalingene i Smart
Spesialisering. Follo må finne sin plass i nytt fylke (Viken) og i Osloregionen.»
Follorådet har vært organisert med årlige Follomøter der alle formannskapene
har møteplikt, jevnlige møter i regionrådet, i arbeidsutvalget og
rådmannskollegiet. I tillegg er det etablert velfungerende administrative
faggrupper: Areal- og samferdselsgruppen, Klima- og energinettverket,
Helsegruppen og Faggruppe næringsutvikling. Sekretariatet har hele tiden vært
lokalisert i gamle Oppegård rådhus med 1 fast 100 %-stilling som daglig leder.
Ansvaret for ledelsen har gått på omgang mellom kommunene i tråd med
gjeldende vedtekter fra 2012.
Vurdering:
Saken med å omdanne Follorådet til et interkommunalt politisk råd skjer med
bakgrunn i ytre forhold knyttet til ny kommunelov og ny organisering på
kommune- og fylkesnivå. De seks kommunene i Follo erkjenner at regionrådet
først og fremst er en viktig møtearena for ordførere og rådmenn for best mulig
koordinering av kommuneovergripende tema og problemstillinger. Follo fremstår
i dag som en attraktiv region i Hovedstadsområdet med nærhet til Oslo, men
Folloregionen bør ha som mål å bidra til å videreutvikle regionen til beste for
innbyggerne og for de samarbeidende kommunene, gjennom forpliktende
samarbeid og ivareta interessene overfor regionale og nasjonale myndigheter.
Oppgaver for interkommunalt politisk råd
Follorådet har allerede diskutert seg frem til følgende hovedsatsingsområder:


Påvirkningsarbeid
Folloregionen må styrke sitt arbeid med samfunnspåvirkning og
lobbyarbeid overfor nasjonale og regionale myndigheter. Det er viktig for
regionen å tiltrekke seg større nasjonal oppmerksomhet, og
nettverksbygging med sentrale beslutningsmiljøer i Norge er viktig i denne
sammenhengen. Det vil være et mål å trekke flere statlige investeringer
og lokalisering av statlige arbeidsplasser til Folloregionen, samt
infrastruktur. Kontakt og samspill med Follobenken og på Stortinget må
utvikles videre.



Profilering og omdømmebygging
Folloregionen trenger en tydelig profil som region og attraktiv lokasjon for
innbyggere, boligsøkende, næringsliv og turister. Regionens
markedsførings- og kommunikasjonsstrategier må utvikles og samordnes
slik at kommunene fremstår som en attraktiv region utad.
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Lokal og regional næringsutvikling
Den lokale og regionale strategiske næringsutviklingen skal skje i
samarbeid med blant annet NMBU, Campus Ås og næringslivet for øvrig.
Tilgangen til et fremragende Campus-miljø er et unikt konkurransefortrinn
for Follo. Samarbeidsavtalen med NMBU og forskningsinstitusjonene på
Campus Ås vil være sentral og støtte opp under dette arbeidet.
Det må utformes konkrete mål -og handlingsplaner for disse hovedtemaene.
Folloregionen vil derfor sette i gang en strategiprosess våren 2021, for å gi
innspill til et strategidokument for inneværende fireårsperiode. Dette
strategidokumentet vil danne grunnlag for Partnerskapsavtalen – del II - med
Viken fylkeskommune som skal behandles i alle kommunestyrene og i
fylkestinget.
Folloregionen interkommunalt politisk råd vil i henhold til kommunelovens §18-1
annet ledd ikke kunne treffe enkeltvedtak. Samarbeidet vil være basert på
konsensus.
Organisering
Det vil etter kommunedirektørens oppfatning fortsatt være viktig for Follokommunene å være del av en regionorganisering. De fleste regionråd er i dag
organisert etter kommuneloven § 27, et stort antall er avtalebasert, og kun 10
pst er organisert som IKS etter lov om interkommunale selskaper. Det er ikke
fastsatt i dagens løpende samarbeidsavtale/vedtekter for Follorådet, hvilken
organisasjonsform samarbeidet har i dag. Advokat Vibeke Resch–Knudsen, som
har bistått Follorådet i forbindelse med spørsmålet om ny organisering, har
imidlertid vurdert det slik at dette rent faktisk er et samarbeid etter dagens
kommunelov § 27. Hun har videre vurdert det slik at dagens organisering ikke er
et selvstendig rettssubjekt i dag.
I den nye kommuneloven er § 27-samarbeid ikke videreført. Slike samarbeid må
senest innen 4 år etter at den nye lovens kapitel 18 trer i kraft, være omdannet
til et interkommunalt politisk råd etter § 18-1, som foreslått i denne saken, eller
et kommunalt oppgavefellesskap etter § 19-1. (Denne overgangsregelen er
inntatt i ny kommunelovs § 31-2). Lovgiver har altså bestemt at dagens ordning
må endres, uavhengig av kommunes eget ønske om økt satsning og noe endret
strategi.
Interkommunalt politisk råd kan være et rent formalisert samarbeid eller et
selvstendig rettssubjekt. Av ny lovs § 18-1 første ledd fremgår det dessuten at
rådet kan behandle saker som går på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Det
fremgår for øvrig av § 18-4 at det skal inngås en samarbeidsavtale mellom
deltakerne i rådet. Bestemmelsen har også listet opp krav til innholdet i en slik
avtale. Kommunedirektørens vedlagte forslag til ny samarbeidsavtale, er basert
på lovgivers krav til en slik avtale, jf. vedlagte forslag til ny samarbeidsavtale,
vedlegg nr. 2.
Follorådet har diskutert endring av samarbeidsform, herunder om samarbeidet
skal være et selvstendig rettssubjekt eller ikke. Advokat Vibeke Resch-Knudsen,
har i notat av 03.12.2018, inntatt en matrise hvor fordeler og ulemper ved å
organisere samarbeidet som et selvstendig rettssubjekt, fremgår på side 4 og 5.
Av matrisen fremgår det at fordelene ved å organisere samarbeidet som et
selvstendig rettssubjekt i hovedtrekk vil være at rådet, utenom vedtagelse av
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budsjett og godkjenning av regnskap, vil ha frihet til å inngå avtaler og forvalte
over sine egne midler uten at det må forankres i deltakerkommunene. Dette
skyldes at midlene da vil være rådets egne midler. Ulempene vil i hovedtrekk
være at det må foretas en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens kap.
16, da det vil være naturlig at personalet ansattes i rådet. Personalet er i dag
ansatt i Nordre Follo kommune. Administrative kostander vil dessuten bli
synliggjort og sannsynligvis øke gjennom behov for egne lokaler, eget arkiv,
egen regnskapsfører m.v.
Etter en samlet vurdering vurderer kommunedirektøren det slik, at det ikke vil
være hensiktsmessig å gå over til en samarbeidsform hvor rådet skal være et
selvstendig rettssubjekt nå, men fortsette slik som i dag. Herunder er det i
tillegg til de ovennevnte ulemper, lagt vekt på at deltakerkommunene vil kunne
opprettholde sin beslutningsmyndighet for samarbeide og ha mulighet til å
påvirke strategi, arbeidsområder og økonomiske forhold i større grad om det
organiseres som et rent formalisert samarbeid, i stedet for et selvstendig
rettssubjekt.
Representantskapet er rådets øverste organ, jf. ny kommunelov § 18-3.
Kommunedirektøren foreslår at Folloregionens interkommunale politiske råd sitt
representantskap består av ordførere, varaordførere, samt en politisk
representant for opposisjonen fra hver kommune i Follo. Leder og nestleder
velges av representantskapet for 1 år av gangen, og ledervervet går på omgang
etter kommunenavn i alfabetisk rekkefølge (Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre
Follo, Ås og Vestby). Det er hensiktsmessig at rådmennene
(kommunedirektørene) etter ny kommunelov har møte- og talerett i
Representantskapet, jf. kommunelovens § 13-1 femte ledd, som gir
kommunedirektøren møte- og talerett i alle kommunale folkevalgte organer, med
unntak av Kontrollutvalget. Representantskapet møtes 1 – 2 ganger pr. år.
Det foreslås at det interkommunale politiske rådet (Folloregionen) består av
ordfører fra hver kommune med møte- og stemmerett. I tillegg bør
kommunedirektørene/rådmennene delta med møte- og talerett, jf. ovennevnte
avsnitt. Det samme gjelder daglig leder. Rådet bør møtes 6 – 8 ganger pr. år.
Arbeidsutvalget består av leder og nestleder, samt leder og nestleder i
rådmannskollegiet og daglig leder. Arbeidsutvalget forbereder sakene til
representantskapet og Folloregionen interkommunalt politisk råd.
Kommunedirektørutvalget/rådmannskollegiet vil være forberedende organ
for saker til Interkommunalt politisk råd og bør møtes jevnlig, anslagsvis hver
måned. Ledelsen av rådmannskollegiet bør gå på omgang med 1 års funksjonstid
og følge ledelsen av rådet. Rådmannskollegiet bestemmer selv hvor mange
administrative faggrupper som etableres etter hva som til enhver tid anses
hensiktsmessig.
Sekretariatet for Folloregionen interkommunalt politisk råd lokaliseres i Nordre
Follo kommune som er administrativ ansvarlig kommune med kontorhold for
sekretariatet på vegne av medlemskommunene. Nordre Follo kommune har
ansettelses, lønns- og personalansvar for ansatte og ivaretar regnskap og
revisjon. Det vil ellers være opp til interkommunalt politisk råd å fastsette
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sekretariatets ansvarsområde, oppgaver og ressursbruk etter behov. Daglig leder
rapporterer til leder i rådet og har medarbeidersamtale med arbeidsutvalget
minst 1 gang pr. år. Rådmannen i Nordre Follo kommune – som nærmeste
administrative leder - deltar også i denne medarbeidersamtalen. Finansieringen
av sekretariatsfunksjonen vil skje gjennom kommunenes økonomiske bidrag til
det interkommunale politiske rådet.
Organisering av særskilte satsinger
I Follorådets arbeid med organiseringen av det interkommunale arbeidet var det
ønske om økt innsats på mer spissede områder. Etter kommunedirektørens
oppfatning er det flere modeller som vil kunne være egnet til slike satsinger.
Flere regioner har valgt å etablere næringsselskaper som aksjeselskaper. Dette
kan vurderes nærmere senere dersom særskilte oppgaver skulle medføre behov
for det. Imidlertid vil det være de konkrete oppgavene som skal løses som vil
måtte være styrende for hvilken modell som velges.
Finansiering av Folloregionen interkommunale politiske råd
Folloregionen interkommunale politiske råd, må ha visse økonomiske midler til
disposisjon for å kunne gjennomføre sine oppgaver. Dette foreslås finansiert
gjennom løpende driftstilskudd fra deltakerne, etter et fastsatt årlig budsjett
vedtatt i rådet. Vedtagelse av driftsbudsjettet bør ha grunnlag i forslag og
innstilling fra deltakernes rådmenn/kommunedirektører.
Kommunedirektøren tilrår for øvrig at dagens ordning med lik fordeling av
driftsutgiftene ut fra folketallet pr. 1. januar foregående år, videreføres. Viken
fylkeskommune vil eventuelt bidra med midler gjennom partnerskapsavtalen del
II spesiell del.
Administrative og økonomiske konsekvenser av videreføring i ny
organisasjonsform
Det foreslås å oppløse Follorådet i sin nåværende form pr 28.02.2020 og at
samarbeidet videreføres som interkommunalt politisk råd fra og med
01.03.2021. Budsjettmidler, fond og eiendeler overføres fra Follorådet til
Folloregionen interkommunalt politisk råd.
I henhold til dagens samarbeidsavtale/vedtekter pkt. 6, opphører Follorådet
dersom ¾ flertall av deltakerne bestemmer det. Som tidligere nevnt, fremmes
likelydende saker for deltakernes kommunestyrer. Det forutsettes således at
samtlige av deltakerkommunene vedtar at dagens samarbeid skal opphøre, og
videreføres som foreslått i vedlagte samarbeidsavtale.
Det foreslås at Nordre Follo kommune fortsetter med å ivareta sekretariatets
personell, og ha arbeidsgiveransvaret for disse. Dette ansvaret fastsettes i
samarbeidsavtalen. Det er naturlig at sekretariatet lokaliseres hos kommunen
som har arbeidsgiveransvaret. Avtalen mellom Follorådet og Oppegård kommune
om lokalisering av Follokontoret til Oppegård rådhus og avtale om ansettelse av
regionutvikler for Follorådet av 01.02.2001, opphører samtidig.
Hver deltakende kommune bør ha lik økonomisk eierandel i det interkommunale
politiske rådet, jf. Kommunelovens §18-2 om Deltakeransvar. Kostnadene til
driften av virksomheten bør finansieres av medlemskommunene i henhold til
folketall. Den årlige kontingenten fastsettes av representantskapet.
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Ås kommune
Kontingenten skal dekke driften av sekretariatet samt rådets møtevirksomhet.
Deltakerkommunene dekker selv utgiftene til møte, reise og eventuelle
studieturer og/eller arbeidsseminarer, diett m.v. i forbindelse med
regionrådsmøter og tilstøtende arbeid. Rammene for omfanget av det
interkommunale rådets aktivitet bestemmes i en årlig mål- og handlingsplan som
legges frem til drøfting og vedtas av rådet.
Det er en forutsetning at midler innestående på Follorådets konto pr 28.02.2020
overføres til Folloregionen interkommunale politiske råd, samt at øvrige
forpliktelser overtas av det nye rådet per 01.03.2021.
De økonomiske konsekvensene vil bli nærmere avklart i forbindelse med
innkalling til konstituerende møte i representantskapet der kontingentens
størrelse og kommunenes forholdsmessige andel basert på folketall er klarlagt.
Samarbeidsavtale og formell prosess
I tråd med kommunelovens § 18-4 skal det opprettes en skriftlig
samarbeidsavtale mellom alle deltakende parter når det opprettes et
interkommunalt politisk råd. Samarbeidsavtalen må vedtas av kommunestyrene.
I følge kommunelovens skal samarbeidsavtalen fastsette
a) rådets navn
b) om rådet er et eget rettssubjekt
c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i
representantskapet
d) hvilke saker rådet skal kunne behandle
e) hvilken myndighet som er lagt til rådet
f) den enkelte deltakerens eierandel i rådet og ansvarsandel for rådets
forpliktelser hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen
g) hvordan deltakerne kan tre ut av rådet
h) hvordan rådet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for
oppbevaringen av rådets arkiver etter at rådet er oppløst.
Det er i tråd med lovens krav og drøftingene i denne saken utarbeidet forslag til
samarbeidsavtale. Denne følger som eget vedlegg til saken.
Prosessen videre vil være at Follorådet behandler foreliggende sak med forslag til
samarbeidsavtale og oversender dette til kommunene til formell behandling. På
bakgrunn av kommunenes behandling og vedtak vil det deretter kunne innkalles
til konstituerende representantskap for Folloregionen interkommunale politiske
råd.
Forholdet til FNs bærekraftsmål
Saken berører de fleste av FNs bærekraftsmål, og ikke minst mål nr., 17 om
«Samarbeid for å nå målene». Dette konkretiseres nærmere i strategisk
dokument og årlig handlingsprogram.
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