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Forord
Follorådet har i 2011 arbeidet med flere store saker som alle er viktige for Follos innbyggere.
Det gjelder særlig:
•

Samferdsel og Samordnet kommuneplanrullering i Follo

•

Regional planstrategi og Plansamarbeidet om areal og transport i Oslo og Akershus

•

Samhandlingsreformen og Ski sykehus - Samarbeidet med Ahus fra 01.01.2011

•

Samarbeidet med Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB)

•

Etablererveiledningen i Follo

•

Omorganisering av Follo Politidistrikt med nedleggelse av alle lensmannskontorene

•

Interkommunale selskaper og styreopplæring

Den største saken i 2011 var likevel diskusjonene knyttet til Follorådets nye organisering og
fremtidige strategi. På våren ble det gjennomført en større evaluering der spørreskjema ble
sendt alle kommunestyrerepresentantene i de sju Follo-kommunene. På bakgrunn av
tilbakemeldingene bisto konsulent Kaare Granheim, Agenda Kaupang, i prosessen med å
skissere en organisering som kan bidra til å forankre Follorådets arbeid og strategier bedre i
kommunestyrer og formannskap i regionen. Den viktigste endringen blir at Follorådet
erstattes av et Follomøte, der alle formannskapsmedlemmene i Follo møtes (obligatorisk) 1 –
2 ganger pr. år for å diskutere kommuneoverskridende tema og problemstillinger. Det gamle
Ordførermøtet vil betegnes Follorådet. Vi håper at disse endringene kan gi ny inspirasjon og
bidra til økt fokus på regionale spørsmål fremover. Samhandlingsreformen og den
forventede befolkningsveksten vil naturlig tvinge frem flere regionale samarbeidsløsninger.

I 2011 har Follorådet vært ledet av ordfører John A. Ødbehr, Vestby kommune, med ordfører
Johan Alnes, Ås kommune, som nestleder.
Follorådet, 1. juni 2012
Johan Alnes
ordfører
Kari Marie Swensen
daglig leder
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Mål og strategier
Follorådet er et samarbeidsorgan mellom kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski,
Vestby, Ås og Akershus fylkeskommune.

Målsettingen for Follo-samarbeidet er:
►

Mer styrke utad på ulike regionale utviklingsområder

►

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

Organisasjon
Politiske organer
Follorådet er Follo-samarbeidets øverste organ og besto frem til 01.01.2012 av tre

kommunestyremedlemmer fra hver kommune og tre fylkestingsmedlemmer fra Akershus
fylkeskommune. Ordførere/fylkesordfører skal være en av disse tre. Oslo kommune og
fylkesmannen i Oslo og Akershus har observatørstatus. Follorådet fastsetter årlig
handlingsprogram og budsjett, og godkjenner årsmelding og regnskap. I 2011 har ordfører John
Ødbehr, Vestby kommune, vært leder, med ordfører Johan Alnes, Ås kommune, som nestleder.

Follorådet avholdt 2 møter i 2011 – i Vestby 25. mai og 23. november. På mai-møtet ble det gitt en
orientering om funn og konklusjoner fra evalueringen av Follorådet, gjennomført i løpet av våren,
og hvilke fremtidige strategier og organisering som ble foreslått valgt. Forslaget ble sendt til
behandling i alle kommunestyrene i løpet av høsten og ble iverksatt fra årsskiftet. Det ble også gitt
en orientering om Samhandlingsreformen og hvordan denne følges opp i Follo.
Samhandlingsreformen var også hovedtema på høstens møte.
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Ordførermøtet består av ordførerne og rådmennene i Follo-kommunene og i Akershus

fylkeskommune. Fra 01.01.2012 kalles dette Follorådet. Hver deltaker har én stemme som
forvaltes av ordføreren. Oslo kommune og fylkesmannen i Oslo og Akershus har observatørstatus
med tale- og forslagsrett. Ordførermøtet/Follorådet er det sentrale premissgivende og utøvende
organet i samarbeidet og avgir innstilling i saker som forelegges Follorådet/Follomøtet.

Ordførermøtet avholdt 10 møter og behandlet 87 saker i 2011. På flere av møtene var
Samhandlingsreformen tema – og det samme gjaldt diskusjonene rundt regionrådets fremtidige
strategi og organisering for å bedre forankringen i kommunene. Dette var også tema på
Arbeidsseminaret til Stockholm 9.-11. mai. Ellers ble det en del diskusjon rundt Follo-politiets
budsjettsituasjon som følge av omorganiseringen av Follo Politidistrikt. En del ordførere møtte i
den forbindelse Akershus-benken på Stortinget 22. november.

Ordførermøtet avga en uttalelse, jf. sak 66/11 om statsbudsjettet for 2012 – endringer i
betalingsordning for arbeidsmarkedstiltakene avklaring, arbeidspraksis og VTA. Svar mottatt
30.11.2011 der våre forslag ikke ble tatt hensyn til.

Ordførerne tok i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus initiativ til et prosjekt for å se
på effektivisering, bedring og kvalitetsheving ved sammenslåing eller samarbeid innen
brannberedskap i Follo og Østfold. Fylkesmannen bevilget midler til en slik utredning, og det ble
satt ned et utvalg med representanter fra brannområdene og MOVAR, samt representanter for
styrene i brannområdene, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap for å vurdere felles brann- og redningsvesen for kommunene i Follo, jf. sak 65/11.

Follorådet tok også i bruk nye nettsider i løpet av våren (www.follo.no/folloradet). I arbeidet bisto
ekstern konsulent Sommerset Design i Frogn.

Arbeidsutvalget består av leder og nestleder i Follorådet og deres respektive rådmenn. Sammen

med Follorådets sekretariat forbereder Arbeidsutvalget sakene for Ordførermøtet/Follorådet og
Follorådet/Follomøtet.
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Administrative organer
Rådmannskollegiet er fast organ som forbereder saker til Ordførermøtet/Follorådet og består av

rådmennene i de deltakende kommunene og er det øverste administrative organet i
Follosamarbeidet. Rådmannskollegiet ledes av rådmannen i den kommunen som har lederskapet i
Follorådet. Kollegiet har et særlig ansvar for å initiere utviklingsprosjekter innen
tjenesteproduksjon og administrasjon, og for implementering og oppfølging av ulike
samarbeidstiltak. Rådmann Knut Haugestad, Vestby kommune, har vært leder av
Rådmannskollegiet i 2011, med rådmann Per Kierulf (til 1. april)/rådmann Trine Christensen (fra 1.
september), Ås kommune, som nestleder. Før ny rådmann tiltrådte i stillingen, var helse- og
sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt konstituert i stillingen som rådmann.

Rådmannskollegiet har i 2011 vært styringsgruppe for PURA-prosjektet i Follo.

Follorådets sekretariat er bemannet med daglig leder i 100 % stilling, samt en stillingsressurs i inntil

10 %, som oppdaterer Follorådets nettsider. Daglig leder har plan- og budsjettansvar for
Follorådet, initierer og følger opp vedtatte utviklings-prosjekter og ivaretar sekretærfunksjonen for
de politiske og administrative samarbeidsorganene. Sekretariatsleder rapporterer til leder av
Follorådet som har instruksjonsmyndighet. I tillegg deltar daglig leder i ulike møter og konferanser
i regi av Akershus fylkeskommune, Osloregionen og andre. Sammen med Follorådets leder og
leder av Rådmannskollegiet deltok daglig leder på studieturen for styret i Osloregionen til
Amsterdam og Eindhoven i Nederland 22. – 25. mars. Styreopplæring for styreledere og
styremedlemmer i de interkommunale selskapene og virksomhetene ble gjennomført
den 21. januar på Thon Hotell Ski, der det deltok ca. 30 personer.

Ordførermøtet vedtok våren 2011 at det ansettes en rådgiver i 100 % stilling i sekretariatet, blant
annet for å følge opp næringssamarbeidet i regionen. Stillingen ble lyst ledig ultimo oktober, men
tilsetting skjedde i februar 2012.

Fra 1. oktober 2010 til 1. september 2011 hadde prosjektleder for SNP Follo fast kontorplass i
Nesodden kommune. Prosjektoppgavene ble etter vedtak i Ordførermøtet 21. september overført
til sekretariatet. Nesodden kommune hadde ansvaret for SNP Follos budsjett og regnskap fra
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01.01.2011 til 31.12.2011. SNP Follos andel av Follorådets bundne fond, kr. 247 925,-, ble også
skilt ut og overført Nesodden kommune i brev av 10. juni 2011.

Siden Follorådsmøtet i november 2009, har det vært arbeidet med å utarbeide forslag til ny
organisering og arbeidsmåter for om mulig å bedre blant annet forankringen av Follorådsarbeidet i
kommunestyrene. I april ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant alle
kommunestyrerepresentantene i Follo. Dette var også tema på arbeidsseminaret i Stockholm
9.-12. mai. Konsulentfirmaet Agenda Kaupang ble engasjert til å lede denne delen av prosessen.

På Follorådets møte 23. november ble forslag til ny strategi og organisasjonsstruktur for Follorådet
vedtatt. Forslaget ble behandlet i de enkelte kommunestyrene i løpet av høsten. Den nye
samarbeidsavtalen, og vedtektene ble vedtatt gjennomført fra 01.01.2012.

Follorådets utviklingsarbeid organiseres normalt som prosjekter, som ofte bemannes med
utgangspunkt i etablerte nettverksgrupper innen ulike fagområder.

Underutvalg og arbeidsgrupper

• Areal- og samferdselsgruppa
• Programstyret for Strategisk næringsplan (SNP Follo)
• Klima- og energinettverket
• Helsegruppen
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Innsatsområder og aktiviteter i 2011
Areal og samferdsel
Det har vært et løpende samarbeid med regionale myndigheter og fagetater. Areal- og
samferdselsgruppa har deltatt i prosessen for planstrategi og planprogram for areal og transport i
Oslo og Akershus. Det er avgitt høringsuttalelse. Det samme gjelder utarbeiding av gods og
logistikkstrategi for Osloregionen.

Videre ble det igangsatt samarbeid om kommunale planstrategier. Langsiktige prioriteringer i
Oslopakke 3 ble også fulgt opp. Et prosjekt om felles parkeringsstrategi i Follo, der kommunene Ås
og Nesodden er valgt ut, ble iverksatt med støtte fra fylkeskommunen. Prosjektene videreføres i
2012.

Av andre aktiviteter er ordførergruppa og rådmannskollegiet orientert om Oslopakke 3 samt godsog logistikkstrategi for Osloregionen. For Oslopakke 3 er det også holdt et eget fagseminar. Videre
har det blitt gjennomført et seminar om områderegulering. For øvrig har det vært gjennomført to
seminarer i regi av Akershus fylkeskommune om lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK).
Plan- og bygningslovens krav om utarbeiding av planstrategi og befolkningsstatistikk har vært
hovedfokus for dette arbeidet.

Hovedutvalget for samferdsel i Akershus har vært på befaring i Follo og hatt møte med politisk
ledelse i regionen. Strategier, utfordringer og tiltak i Follo innenfor areal og samferdselssektoren
sto i fokus.
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Næringsutvikling

Strategisk næringsplan Follo
Ordførermøtet fattet 2. mai 2007 vedtak om Strategisk næringsplan for Follo (sak 17/07) – et
fireårig prosjekt som ble avsluttet pr. 31.12.2011. På samme tidspunkt opphørte Programstyrets
arbeid og rolle i prosjektet.

Prosjektene ”Entreprenørskap i Follo – kobling av næringsliv i Follo og UMB-studenter” og ”FoUstart Follo: kobling av næringsliv og FoU-miljøer på Campus Ås” ble videreført fra 2010 – det
samme gjaldt Berlinergranene.

Næringskonferansen i Follo 2011 ble arrangert 13. april på UMB/Bioteknologibygget og samlet
114 deltakere, der i underkant av 40 % av deltakerne kom fra næringslivet.

Generelt om det regionale samarbeidet
Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) har gjennom flere møteplasser i 2011 oppnådd god
dialog med det regionale nettverket og viktige aktører innen regional næringsutvikling. UMB har
gjennom et strategisk fokus og med hjelp av ulike aktiviteter og møteplasser oppnådd et større
regionalt fokus enn hva det tidligere har vært på UMB. På overordnet nivå har dette vært møter
med Follorådet (tidligere programstyret for Strategisk næringsplan i Follo), ordførermøter og
utvalgsmøter. Akershus fylkeskommune, Akershusbenken på Stortinget, Innovasjon Norge og BUsamling om landbruksbasert næringsutvikling har vært andre arenaer hvor felles regionale
utfordringer har blitt adressert. Møtene med Follo-aktører har adressert sentrale felles
utfordringer som; helse og samhandlingsreformen, vann og avløp, region- og stedsutvikling,
skolesamarbeid og hvordan oppnå bedre samarbeid mellom UMB og forvaltning og næringsliv.
Studenter ved UMB har også bidratt og gitt forslag til kommuneplanarbeidet i Ski. UMB var også
involvert i Næringskonferansen 2011 gjennom arbeidsgruppen for konferansen, med faglige
bidrag på selve konferansen og det at konferansen ble avholdt på UMB. Programstyret for
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Strategisk næringsplan i Follo var sammen med næringsrådene i Follo også invitert til møte på
UMB i august 2011, hvor et av temaene til diskusjon var hvordan de regionale aktørene kan
samspille bedre.
UMBs to Follo-prosjekter med finansiering fra Follorådet og Akershus fylkeskommune har vært
vesentlige bidrag for regionale initiativ slik at engasjementet for regional utvikling ved UMB har
fått bedre spillerom.

Prosjekter 2011:
Prosjektnavn

FoU-Start Follo: kobling av næringsliv og FoU-miljøer på Campus
Ås

Varighet fra/til

2011-2012 (Videreføring av Strategisk næringsplan i Follo med
første prosjektstart i 2009)

Prosjektansvarlig

Universitetet for miljø- og biovitenskap, prosjektleder: Eli Marie
Næss, Forskningsavdelingen.

Follorådets rolle

Prosjekteier og delfinansiør.

Mål med prosjektet

Bidra til innovasjonsfremmende samhandling mellom bedrifter og
kunnskapsinstitusjoner innen regionens sterke næringsmiljøer med
sikte på økt konkurransekraft og verdiskaping.
Resulatmålene for prosjektet er minimum 6 FoU-samarbeid som
resultat av koblinger mellom næringsliv i Follo og
forskningsmiljøene på Campus Ås. For å oppnå dette skal det
gjennomføres minimum 20 kontakter eller besøk hos
næringslivsaktører i Follo. Minst 10 av tidligere kontaktede/besøkte
aktører skal på nytt kontaktes for oppfølging/eventuelt
igangsetting av nytt samarbeid. Det skal også gjennomføres minst
ett arrangement/møteplass innenfor et spesifikt fagområde med
deltakere fra Follo-næringsliv, forskere og studenter.

Økonomiske rammer

Kr. 400 000 totalt, herav bidrar Follorådet med kr. 150 000.

Resultater

Resultatmålet for antall FoU-samarbeid er nådd, men avsatte
midler for prosjekter er ikke brukt fullt ut.
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Prosjektnavn

”Entreprenørskap i Follo”: kobling av Follo-virksomheter og UMBstudenter

Varighet fra/til

Jan2011- des 2011

Prosjektansvarlig

Prosjektleder Elin Kubberød, UMB

Follorådets rolle

Eier av prosjektet og delfinansiør

Mål med prosjektet

Økt samhandling og kunnskapsoverføring mellom næringsliv og
akademia Prosjektet en direkte konkretisering av delmål om
entreprenørskap i RIP, punkt 1 og 4.
Se for øvrig prosjektsøknaden

Resultater

Se under tabellen

Økonomiske rammer

480 000 totalt, herav har Follorådet bidratt med kr 180 000.

Fremdrift

Meget tilfredsstillende på alle delaktiviteter på entreprenørskap
hvor UMB står som hovedansvarlig. Måloppnåelsen er ikke
tilfredsstillende på aktiviteter som går på studentmentorordningen
og etablerertjenesten. Henviser til halvårsrapporten som påpeker
vansker med å finne en god arbeidsform og modell for denne
delaktiviteten, ikke oppnådd målet her.

UMB har gjennom egen handlingsplan for entreprenørskap videreutviklet sitt engasjement og
metodikk på området i 2011 i tett samarbeid med Ungt Entreprenørskap Akershus. Det økende
aktivitetsnivået på UMB resulterte i at Akershus som fylke nå plasseres på andreplass, nest etter
Oslo, på landsbasis, i følge Ungt Entreprenørskap Norges statistikker for antall studenter i høyere
utdanning involvert i entreprenørskap. I alt har UMB hatt til sammen over 250 studenter og
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fagpersoner involvert i entreprenørskapsaktiviteter på UMB i løpet av 2011.

”Byggcamp” i januar 2011 med byggentreprenøren, Skanska, representert med lokalkontoret i
Follo, har bidratt til god markedsføring, relasjonsbygging og omdømmebygging for byggmiljøet og
byggingeniørutdanningen ved UMB. Mer undervisningssamarbeid med bransjen blant annet med
Veidekke i Follo, oppgaver samt rekruttering fra UMB, er verdt å nevne som spin offs fra
entreprenørskapssatsningen. Videre har Tusenfryd, i etterkant av UMBs årlige mesterskap i
nyskapning, implementert et nytt og spennende aktivitetstilbud for sine gjester som tar
utgangspunkt i de konkrete underlagene og flere av ideene som ble framlagt av gruppene under
gründercamp på UMB. UMBs studenter har gjennom en ”Klimacamp” høst 2011 bidratt med
konkrete løsninger til FolloRens omdømmekampanje som skal motivere innbyggerne i Follo til
miljø- og klimavennlig avfallssortering.

Som et viktig forankringstiltak internt, og for relasjonsbygging med våre eksterne støttespillere,
ble det i juni 2011 gjennomført et entreprenørskapsseminar med 35 deltakere fra både fagmiljøer
på UMB og regionalt næringsliv i Follo, Follorådet og Akershus fylkeskommune. I mai arrangerte
UMB ”internship” for studenter i samarbeid med Ungt Entreprenørskap (UE) Akershus og deres
program ”Toppleder for en dag”, med lokale bedrifter som Lantmännen Unibake på Langhus, New
Store Europe og Tusenfryd som vertskapsbedrifter. Det ble høsten 2011 arrangert en konkurranse
innen sosialt entreprenørskap for 43 studenter i regi av StartUMB med lokalt næringsliv og UE
Akershus som bidragsytere. Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) har vært en
pioner blant instituttene ved UMB når det gjelder aktivitet på entreprenørskap i 2011. Denne
lokale satsningen har satt UMB på entreprenørskapskartet nasjonalt og ledet til full uttelling på
søknad om midler fra Norgesuniversitetet til å utvikle og implementere entreprenørskap
ytterligere ved universitetet.
Antall virksomheter involvert fra Follo og Akershus: 13, noe UMB anser som meget god
måloppnåelse.
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Etablererveiledningen i Follo

Etablererveiledningsprosjektet startet opp i 2010 og ble videreført i 2011, der aktiviteten er
grunnkurs, veiledning og temakurs for etablerere/grundere – og som gjennomføres etter egen
plan. Follorådet har engasjert ekstern konsulent i inntil 50 % stilling til å følge opp arbeidet, der
prosjektleder for SNP Follo har vært konsulentens nærmeste overordnede. Det er etablert en
koordineringsgruppe på fylkesnivået, som består av regionene, fylkeskommunen og Innovasjon
Norge. I løpet av året ble det inngått et samarbeid med Øvre Romerike Utvikling og
Samarbeidsrådet for Nedre Romerike om felles markedsføring. Det ble også avholdt et
administrativt møte med kommunene i juni.

Høsten 2011 ble det innvilget støtte til å drifte en inkubator for etablerere i Follo. Det ble inngått
avtale med Vestby Bedriftsforum om leie og drift av kontoret i Vestbytorget 4 i Vestby sentrum.
Kontoret har plass til 10 gründere, hvorav 4 er påtenkt faste leietagere og 5 ”drop-in”-plasser og
én plass for Espen Solhaug, Follorådets eksterne konsulent. Leiepris er kr 500,- pr. måned for faste
plasser og kr 25,- pr. dag for drop in. I leien inngår internett, vask og bruk av møterom. Pr.
31.12.2011 var det 3 faste leietagere og 4-6 ”drop-in”-leietagere.

Prosjektet ble evaluert i løpet av sommeren/høsten, der det ble foreslått at fremtidig drift av
etablerertjenesten i Follo i store trekk videreføres. Inntil politisk vedtak foreligger i løpet av 2012,
forlenges ordningen inntil ny samarbeidsavtale inngås mellom regionråd og Innovasjon Norge og
Akershus fylkeskommune.

Totalt var 131 kvinner og 11 menn på kurs i regi av Etablererveiledningstjenesten i Follo i 2011.
www.etableringfollo.no og www.etablerer-akershus.no.
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Bærekraftig utvikling

Klima- og energi
Follorådet har som mål at Follo-regionen skal bidra til en bærekraftig klimapolitikk. Høsten 2008
ble det etablert et Klima- og energinettverk der alle Follo-kommunene deltar. Nettverket
samarbeider på tvers av fagområder, utveksler erfaringer og skal bidra til økt kompetanse om
klimarelaterte spørsmål i Follo-kommunene. Som praktisk arbeidsdeling arbeider Klima- og
energinettveket med faglige utfordringer knyttet til kjøretøyer, stasjonær energi, energiforsyning,
forbruk og avfall, mens Areal- og samferdselsgruppen ivaretar de faglige interessene knyttet til
klimavennlig areal- og transportmønster.
Klima- og energinettverkets arbeid ble vurdert i Rådmannskollegiet i september 2010, og det ble
besluttet å videreføre nettverket. Energi i kommunale bygg og miljøvennlig innkjøp ble pekt på
som interessante felles utfordringer for kommunene.
Klima- og energinettverket har hatt noe ulik sammensetning avhengig av tema som har vært på
dagsorden, men fra høsten 2010 ble det mer strukturert deltakelse med faste medlemmer.
Nettverket består av planleggere, miljøvernrådgivere og representanter fra teknisk. Akershus
fylkeskommune har stilt konsulent Christian Grorud fra Vista analyse AS til disposisjon som faglig
utreder og veileder. Fylkeskommunen har på forespørsel besørget flere utredninger og faglige
underlag til hjelp i kommunens klimaarbeid, bl.a. om lavutslippskjøretøyer og krav til
energiforsyning ved salg av kommunal eiendom.
Follorådets klima- og energinettverk har i 2011 hatt månedlige møter med unntak av
sommerferien, dvs 10 møter. Det ble planlagt og gjennomført et seminar om klimavennlige bygg
og uteområder våren 2011 med godt oppmøte fra alle Follo-kommunene. Dette er tenkt fulgt opp
med et kurs/seminar høsten 2012, der det blir satt fokus på byggesak og forholdet til klimavennlig
bygging. Målgruppen for dette kurset vil være byggesaksbehandlere i Follo-kommunene.
Klimanettverket har også bidratt til økt fokus på klimatilpasninger og utfordringer i forbindelse
med dette. Nesodden kommune vant premie i et 2-dagerskurs i klimatilpasning og inviterte med
de andre Follo-kommunene. Kurset ble gjennomført i regi av DSB (Direktoratet for
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samfunnssikkerhet og beredskap) og ble holdt på NUSB (Nasjonalt utdanningssenter for
samfunnssikkerhet og beredskap) sine lokaler i Asker. Kurset hadde godt oppmøte, og de fleste
Follo-kommunene har i etterkant av kurset hatt økt fokus på temaet klimatilpasning. Det er
rapportert tilbake til DSB om utbyttet av kurset og tips til forbedringer med sikte på at dette kan
være en mal for kursing av andre regioner innenfor temaet. Folloregionen er med dette satt på
kartet som en foregangsregion når det gjelder klimatilpasning.

Helse og omsorg (Prosjekt Samhandlingsreformen i Follo)

Follorådet har som mål at Follo-regionen skal samarbeide om et godt helsetilbud for innbyggerne i
Follo i forbindelse med gjennomføringen av samhandlingsreformen (St.meld. nr. 47 (2008-2009)).

Høsten 2009 ble prosjektet Samhandlingsreformen i Follo etablert. Prosjektets mandat har vært å
foreslå områder for interkommunalt samarbeid for å møte utfordringene som reformen
introduserer. Prosjektet har mottatt tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet i 2010 og 2011. Våren
2011 ble prosjektleder engasjert i 100 % stilling. Ansatte i helse- og omsorgstjenestene i alle Follokommunene og Ahus har deltatt i prosjektet med innspill.

Prosjektet anbefalte i en delrapport høsten 2011 å utrede etablering av lokalmedisinsk senter i
Follo for å løse kompetansekrevende helse- og omsorgsoppgaver. Lokalmedisinsk senter
kjennetegnes av at det tilbyr tjenester før, i stedet for og etter sykehusopphold. Det vektlegges
egenmestring hos innbyggerne og tidlig innsats for å forebygge utvikling eller forverring av
sykdom.

Det ble også lagt fram forslag til prosjektplan for utredningsfasen i 2012. Både delrapporten og
prosjektplanen ble vedtatt av Ordførermøtet i november 2011. Prosjektet skal i 2012 utredet
behovet for og innholdet i lokalmedisinsk senter i Follo.
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Prosjekter 2011:

Prosjektnavn

Samhandlingsreformen i Follo

Varighet fra/til

2009 – 2014

Prosjektansvarlig

Ski kommune
Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen

Follorådets rolle

Prosjekteier

Mål med prosjektet

Interkommunalt samarbeid om et godt helsetilbud for
innbyggerne i Follo i forbindelse med gjennomføringen av
samhandlingsreformen. Det utredes behov for og innhold i
lokalmedisinsk senter i Follo.

Resultater

Første utredningsfase (forprosjekt) har resultert i delrapport
med anbefaling om å utrede etablering av lokalmedisinsk
senter i Follo. Det er vedtatt prosjektplan for utredningsfasen i
2012.

Økonomiske rammer

Prosjektet er finansiert av prosjektmidler fra Helsedirektoratet,
ca. 2 mill. kr. per år og egeninnsats fra kommunene gjennom
deltakelse i arbeidsgrupper etc (minimum 2 mill. kr. per år).

Finansiering Follorådet

Ingen

Fremdrift

2011 Første utredningsfase (forprosjekt)
2012 Utredningsfase
2013 Hørings- og vedtaksfase
2013-2014 Implementering og drift
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Støttefunksjoner/administrative oppgaver
IKT-Follo
IKT-samarbeidet i Follo har pågått siden 2003 og er nå inne i en relativt etablert fase der det er
naturlig at samarbeidet evalueres og eksisterende driftsoppgaver konsolideres og trygges. I tillegg
blir det et fokus å se nærmere på hvordan forbedringer og direkte gevinster kan realiseres.

IKT-samarbeidet i Follo består av fire nettverksgrupper og en koordinerings¬gruppe. I tillegg står
IKT Follo for drift av systemer og infrastruktur organisert etter vertskommunemodellen.
Nettverksgruppene dekker områdene Arkiv, Byggesak, Geodata samt Web/portal og fungerer dels
som en faglig møteplass og dels som konkret samarbeid rundt systemer som driftes av IKT Follo.
Driften omfatter blant annet drift av Follonettet (delvis utbygd fibernett mellom kommunene),
felles portalløsninger, felles geodata-/kartsystemer samt visse andre støttetjenester blant annet
for IKS’ene.

2011 har på mange måter vært en videreføring av aktivitetene i 2012, men har også vært preget
av en gjenoppfriskning av samarbeidet. Arkitekturprosjektet som ble igangsatt i forbindelse med
etablering av felles FEIDE-løsning er blitt stoppet og tilnærmingen vesentlig endret, til fordel for
bedre løsninger enn opprinnelig påtenkt. IT-arkitektur står stadig høyere på agendaen, og
konsolidering samt videre utbygging av den IKT-baserte samarbeidsplattformen i Follo har
prioritet. Dette omfatter blant annet videre utbygging av fibernettet mellom kommunene, som i
dag bare er delvis utbygd, samt trygging av driften av felles infrastruktur.

IKT Follos virksomhet er blitt kartlagt, og det er gjort en intern evaluering av de ulike
samarbeidsområdene. I forlengelsen av dette er det igangsatt en strategiprosess som også vil
prege 2012, og forventes å munne ut i en revidert samarbeidsavtale, ny strategi og reviderte og
eventuelt nye vertskommuneavtaler.
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Politikere som er valgt til å representere Follorådet i ulike råd og utvalg:
Follorådet har i 2011 vært representert ved leder John Ødbehr i følgende råd og utvalg:
• Samarbeidsalliansen for Osloregionen, styret
• Politisk styringsgruppe i Plansamarbeidet om areal og transport i Oslo og Akershus
• Avfallsrådet for Oslo og Akershus (ordfører Thore Vestby, Frogn kommune)

Administrativt ansatte som representerer Follorådet i ulike samarbeid:
Følgende administrativt tilsatte har i 2011 deltatt i ulike regionale samarbeid:
• Den administrative koordineringsgruppen i Osloregionen: daglig leder Kari Marie Swensen
• Prosjektgruppe for Osloregionens rolle i det regionale samarbeidet:
daglig leder Kari Marie Swensen
• Faggruppe for profilering og utbyggingsmønster i Osloregionen:
(ikke representasjon i 2011)
• Prosjektgruppe for Felles FoU- og næringsutfordringer for Osloregionen:
(ikke representasjon i 2011)
• Follorådets areal- og samferdselsgruppe: leder Trond Wangen, Vestby kommune med Ellen
Grepperud, Ås kommune, som vara
• Faggruppe for areal og transport i Osloregionen: Trond Wangen, Vestby kommune. Vara Espen
Dag Rydland, Oppegård kommune
• Faggruppe for Oslopakke 3: Grethe Salvesvold, Ski kommune. Vara: Ellen Grepperud, Ås
kommune
• Administrativ koordineringsgruppe for plansamarbeid Oslo/Akershus: Grethe Salvesvold, Ski kommune.
Vara Nina Ødegaard, Oppegård kommune
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Regnskap 20111
Ansvar 9110 Follorådet
Tjeneste: 2900 Kommunesamarbeid
1010 Fastlønn
1040 Overtid
1050 Annen lønn og trekkpl. Godtgjørelser
1090 Pensjon KLP
1099 Arbeidsgiveravgift
1100 Kontormateriell
1115 Kjøp av mat (uten momsfradrag)
1121 Velferdstiltak
1128 Diverse materiell og tjenester
1131 Telefon/linjeleie
1140 Annonser/kunngjøringer/informasjon/gaver
1150 Kurs, opplæring, konferanser
1160 Skyss- og kostgodtgj., oppholdsutg./Oppg. pliktig
1166 Oppgavepliktige honorarer og stipender
1170 Transport/skyss
1190 Leie av lokaler og grunn
1197 Kontingenter, lisenser, andre gebyr/avgift
1270 Konsulent, vikar og andre tilsvarende tjenester
1429 MVA- kompensasjon drift
1450 Overføringer til kommuner
1550 Avsetning til bundne fond
Sum utgifter

1710 Sykelønnsrefusjon
1729 Komp mva påløpt driftsregnskapet
1730 Ref. Fra fylkeskommuner
1750 Ref. fra kommuner
1773 Ref fra andre/private
1830 Overføring fra fylkeskommunen
1850 Overføringer fra kommuner
1900 Renteinntekter
1950 Bruk av bundne driftsfond
Sum inntekter

629 402
22 257
6 000
95 801
105 919
19 394
108 615
1 255
63 319
4 679
24 712
302 969
14 764
39 750
4 815
49 713
3 825
196 904
73 842
247 925
364 1972
2 380 058

-22
-73 842
-90 000
-520 200
-222 789
-243 000
-972 001
-10 280
-247 9253
-2 380 058

1

Follorådets regnskap for 2011 inkluderer ikke regnskapet for SNP Follo.

2

Follorådets driftsoverskudd for 2011 er kr. 364 197, som avsettes til fond.

3

Beløpet kr. 247 925,- ble overført fra Oppegård kommune til Nesodden kommune ved brev av 25. mai 2011.
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Revisors bekreftelse
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Vedlegg 1, Follorådets politiske organer
Follorådets medlemmer 20114

Navn

Funksjon

Kommune

Nils Aage Jegstad

Fylkesordfører

Akershus fylkeskommune

Knut Tønnes Steenersen

Politiker

Akershus fylkeskommune

Siri Hov Eggen

Politiker

Akershus fylkeskommune

Inge Solli

Fylkesvaraordfører

Akershus fylkeskommune

Harald Horne

Fylkesrådmann

Akershus fylkeskommune

Dag Bjerke

Ordfører

Enebakk (til 21.11.2011)

Tonje Anderson Olsen

Ordfører

Enebakk (fra 21.11.2011)

Tone E. Moseid

Politiker

Enebakk

Kjersti Øiseth

Rådmann

Enebakk

Svein-Erik Moen

Politiker

Frogn

Liv Jacobsen

Politiker

Frogn

Thore Vestby

Ordfører

Frogn

Lise Sannerud

Kst. Rådmann

Frogn (til 01.02.2011)

Harald K. Hermansen

Rådmann

Frogn (fra 01.02.2011)

Christian Hintze Holm

Ordfører

Nesodden (til 10.10.2011)

Nina Sandberg

Ordfører

Nesodden (fra 10.10.2011)

Geir Grimstad

Rådmann

Nesodden

Geir Christensen

Politiker

Nesodden

4

Etter kommunevalget i september ble det ikke valgt nye medlemmer til Follorådet. På Follorådets siste møte den 23.
november møtte derfor representantene som hadde sittet forrige periode.
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Harald Tronvik

Varaordf.

Nesodden

Ildri Eidem Løvaas

Ordfører

Oppegård

Harald Toft

Rådmann

Oppegård

Dag Johnsrud

Politiker

Oppegård

Inger Johanne Bjørnstad

Politiker

Oppegård

Georg Stub

Ordfører

Ski (til 15.10.2011)

Anne Kristine Eikebråten

Ordfører

Ski (fra 15.10.2011)

Anne-Gunn Steen Røse

Politiker

Ski

Anne Marie Dranger Bachen

Politiker

Ski

Audun Fiskvik

Rådmann

Ski

John A. Ødbehr

Ordfører (leder)

Vestby

Knut Haugestad

Rådmann

Vestby

Guri Haveråen

Politiker

Vestby

Ragnhild Lervik Johansen

Politiker

Vestby

Johan Alnes

Ordfører

Ås

Per A. Kierulf

Rådmann

Ås (til 01.04.2011)

Marit Roxrud Leinhardt

Kst. Rådmann

Ås (fra 01.04.2011 til
01.09.2011)

Trine Christensen

Rådmann

Ås (fra 01.09.2011)

Arne Hillestad

Politiker

Ås

Marianne Røed

Politiker

Ås

Observatør

FMOA

Observatør

Oslo kommune
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Ordførermøtets sammensetning 2011

Navn

Funksjon

Kommune

Nils Aage Jegstad

Fylkesordfører

Akershus fylkeskommune

Harald Horne

Fylkesrådmann

Akershus fylkeskommune

Dag Bjerke

Ordfører

Enebakk (til 21.11.2011)

Tonje Anderson Olsen

Ordfører

Enebakk (fra 21.11.2011)

Kjersti Øiseth

Rådmann

Enebakk

Thore Vestby

Ordfører

Frogn

Lise Sannerud

Kst. rådmann

Frogn (til 01.02.2011)

Harald K. Hermansen

Rådmann

Frogn (fra 01.02.2011)

Christian Hintze Holm

Ordfører

Nesodden (til 10.10.2011)

Nina Sandberg

Ordfører

Nesodden (fra 10.10.2011)

Geir Grimstad

Rådmann

Nesodden

Ildri Eidem Løvaas

Ordfører

Oppegård

Harald Toft

Rådmann

Oppegård

Georg Stub

Ordfører

Ski (til 15.10.2011)

Anne Kristine Eikebråten

Ordfører

Ski (fra 15.10.2011)

Audun Fiskvik

Rådmann

Ski

John A. Ødbehr

Ordfører

Vestby

Knut Haugestad

Rådmann

Vestby

Johan Alnes

Ordfører

Ås
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Per A. Kierulf

Rådmann

Ås (til 01.04.2011)

Marit Roxrud Leinhardt

Kst. Rådmann

Ås (fra 01.04.2011 til
01.09.2011)

Trine Christensen

Rådmann

Ås (fra 01.09.2011)

Arbeidsutvalgets sammensetning 2011
Navn

Funksjon

Kommune

John A. Ødbehr

Ordfører

Vestby (til 23.11.2011)

Knut Haugestad

Rådmann

Vestby (til 23.11.2011)

Johan Alnes

Ordfører

Ås

Per A. Kierulf

Rådmann

Ås (til 01.04.2011)

Marit Roxrud Leinhardt

Kst. Rådmann

Ås (01.04.2011 – 01.09.2011)

Trine Christensen

Rådmann

Ås (fra 01.09.2011)

Tonje Anderson Olsen

Ordfører

Enebakk (fra 23.11.2011)

Kjersti Øiseth

Rådmann

Enebakk (fra 23.11.2011)

Rådmannskollegiets sammensetning 2011
Navn

Funksjon

Kommune

Kjersti Øiseth

Rådmann

Enebakk

Lise Sannerud

Kst.rådmann

Frogn (til 01.02.2011)
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Harald K. Hermansen

Rådmann

Frogn (fra 01.02.2011)

Geir Grimstad

Rådmann

Nesodden

Harald Toft

Rådmann

Oppegård

Audun Fiskvik

Rådmann

Ski

Knut Haugestad

Rådmann (leder)

Vestby

Per A. Kierulf

Rådmann

Ås (til 01.04.2011)

Marit Roxrud Leinhardt

Kst. Rådmann

Ås (fra 01.04.2011 til
01.09.2011)

Trine Christensen

Rådmann

Ås (fra 01.09.2011)

Harald Horne

Fylkesrådmann

Akershus fylkeskommune
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Vedlegg 2, Interkommunale samarbeidstiltak – oversikt
Selskaper organisert etter lov om aksjeselskaper (AS):
1) Follo Futura AS. Deleiere: Kommunene Oppegård, Ski, Enebakk, Frogn, Vestby, Ås og Akershus
fylkeskommune. Formålet er kompetanseindustri med fokus på attføring, kvalifisering, formidling
og jobb. Samarbeider også tett med næringslivet.
2) Alarmsentral Brann Øst AS. Deleiere: Oppegård, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, Skiptvet,
Spydeberg, Askim, Trøgstad, Eidsberg, Rakkestad, Marker, Aremark, Enebakk, Frogn, Ski, Vestby og
Ås. Formålet er brannvarsling og alarmtjenester. Kostnadsfordeling iht innbyggertall.

Selskaper organisert etter lov om interkommunale selskaper (IKS):
1) Follo legevakt IKS
Deltakende kommuner: Oppegård, Ski, Ås, Enebakk, Frogn og Nesodden. Etter
virksomhetsoverdragelse i 2009 er det nå Oslo Universitetssykehus, Aker som drifter legevakten.
Imidlertid er Follo legevakt IKS videreført og står som arbeidsgiver for legene. Formålet er å sikre
befolkningen og andre som oppholder seg i deltakerkommunene legehjelp ved behov for
øyeblikkelig hjelp.
2) Follo Ren IKS
Deltakende kommuner: Oppegård, Frogn, Nesodden, Ski og Ås. Formålet er å sørge for innsamling,
transport og forsvarlig behandling av avfall som faller innenfor kommunenes ansvar etter
forurensningsloven og supplerende bestemmelser.
3) Incestsenteret i Follo IKS
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Vestby, Nesodden, Frogn, Ås og Ski. Formålet er å yte
hjelp til personer som har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep og deres pårørende, og
drive forebyggende opplysningsarbeid.
4) Krisesenteret i Follo IKS
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Vestby, Nesodden, Frogn, Ås og Ski. Formålet er å yte
hjelp til kvinner og barn i mishandlingssituasjoner og bekjempe den private volden.
5) Nordre Follo Brannvesen IKS
Deltakende kommuner: Oppegård, Ski og Enebakk. Formålet er å være en felles
brannvernorganisasjon for kommunene og løse de oppdrag virksomheten blir stilt overfor i lover
og forskrifter og på annen måte. Arbeide for å oppnå en tilfredsstillende brannteknisk standard for
alle typer bygninger.

Side 27 av 30

6) Nordre Follo Renseanlegg IKS
Deltakende kommuner: Oppegård, Ås og Ski. Formålet er å rense avløpsvann iht utslippstillatelse
fra Fylkesmannen og behandle og omsette avløpsslam iht forskrift. Kommunene er eiere av
fellesanlegget i det forholdet de har betalt anleggskostnader.
7) Follo Kvalifiseringssenter IKS
Deltakende kommuner: Frogn, Ski og Vestby. Formålet er å gi voksne minoritetsspråklige
opplæring i norsk og samfunnsfag slik at de kvalifiseres til videre utdanning og arbeid.
8) Søndre Follo Brann- og redningsvesen IKS
Deltakende kommuner: Frogn, Nesodden og Ås. Formålet er å være en felles
brannvernorganisasjon for kommunene og løse de oppdrag virksomheten blir stilt overfor i lover
og forskrifter og på annen måte. Arbeide for å oppnå en tilfredsstillende brannteknisk standard for
alle typer bygninger.
9) Søndre Follo Renseanlegg IKS
Deltakende kommuner: Vestby og Ås (Frogn og Nesodden har samarbeidsavtale). Formålet er å
eie, utbygge, drive og vedlikeholde et felles avløpssystem med renseanlegg.

Selskap organisert som stiftelser
1) Follo Museum
Deltakende kommuner: Oppegård, Frogn, Nesodden, Ski, Vestby, Ås og Akershus fylkeskommune.
Dessuten deltar Follo Historielag. Formålet er å være kulturhistorisk museum for Follo, museum
for kystkulturen i Akershus og forvalte Roald Amundsens hjem.
2) Stiftelsen LIV
Eiendomsmassen til Krisesenteret i Follo IKS og Incestsenteret i Follo IKS er organisert som en
stiftelse.

Virksomheter organisert etter kommunelovens § 27
1) Kemneren i Follo
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Ski, Vestby og Ås. Oppegård er vertskommune.
Formålet er å drive felles skatteoppkreverkontor for deltakerkommunene.
2) Follo distriktsrevisjon
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Ski, Ås og Nesodden. Ski er vertskommune.
Formålet er revisjon av regnskapene til eierkommunene og deres interkommunale selskaper,
forvaltnings-revisjon og selskapskontroll mv.
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3) Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS)
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Ski, Vestby, Nesodden og Ås. Ås er
vertskommune. Formålet er å yte sekretærbistand til deltakende kommuners kontrollutvalg i
samsvar med bestemmelser i kommuneloven og forskrifter om kontrollutvalg.
4) Follo barnevernvakt
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Nesodden, Ås, Ski og Vestby. Ski er
vertskommune. Formålet er å ivareta barnevernsoppgaver av akutt karakter for å tilfredsstille
nasjonale krav om akuttberedskap som kan gi barn og ungdom hjelp når de trenger det. Tilskuddet
beregnes etter innbyggertall.
5) Follo barne- og ungdomsskole
Deltakende kommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Ski er
vertskommune.

Andre interkommunale samarbeid
1) Landbrukskontoret i Follo
Deltakende kommuner: Oppegård, Frogn, Nesodden, Ski, Vestby og Ås. Ås er vertskommune.
Formålet er å drive saksbehandling av landbrukssaker og delta i planarbeid og gjennomføring av
tiltak innen landbruk og miljøforvaltning. Avtalen ble fornyet og vedtatt i alle kommunestyrene i
2009. Avtalen gjelder for en periode på 5 år, f.o.m. 1.1.2010 t.o.m. 31.12.2014.
2) Tolketjenesten i Follo
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Ski, Vestby og Ås. Ski er vertskommune.
Formålet er å formidle kvalifiserte tolker til samarbeidskommunene på en effektiv måte.
3) Kompetansehjulet i Follo (KHF)
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Ski og Ås. Ås er vertskommune. Formålet er å
drive kompetanseutvikling med hovedgruppe i pleie- og omsorgssektoren.
4) Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord
Deltakende kommuner: Oppegård, Hurum, Røyken, Asker, Bærum, Oslo, Ski, Ås, Nesodden og
Frogn. Oslo kommune ivaretar det daglige arbeidet. Formålet er å tilrettelegge det faglige
samarbeidet mellom medlemskommunene.
5) IKT-Follo
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Ski, Vestby, Frogn og Ås. Initiert av Follorådet.
Formålet er å utvikle og drifte felles IKT-løsninger for kommunene, bl.a. bredbånd,
selvbetjeningsportal, felles kartportal mv.

For styreleder og annen kontaktinformasjon, se oversikt på www.follo.no/folloradet
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I tillegg er det etablert en rekke administrative samarbeidsgrupper og nettverk mellom
kommunene på leder- og faglig nivå. I enkelte av disse møter (fast og/eller etter behov)
representanter fra Akershus fylkeskommune.
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