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1. Follorådets strategi og organisering 
 

Follorådet er et regionalt samarbeidsorgan for kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, 
Ski, Vestby, Ås og Akershus fylkeskommune.  

 

1.1 Den overordnede strategien for follosamarbeidet  

Den overordnede strategien for follosamarbeidet er:  

 Mer styrke utad på ulike regionale utviklingsområder  

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

 Felles strategier overfor stat og omverdenen for øvrig 

 Regional planlegging 

 Kommunesamarbeid etter behov 

 Tjenestesamarbeid 

 Utviklingsarbeid 
 

1.2 Organisering 

Organisering av samarbeidet i folloregionen er vist i figuren nedenfor. 
 

 

FOLLOMØTET 

    FOLLORÅDET 

ARBEIDSUTVALGET 

FOLLORÅDETS  
SEKRETARIAT 

RÅDMANNS- 
KOLLEGIET 

Prosjekter                                                
administrative faggrupper Prosjekter                                                

POLITISK 

ADMINISTRATIVT 
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Follomøtet er fra 01.01.2012 follosamarbeidets øverste organ og består av formannskapet fra hver 

follokommune og fylkesutvalget i Akershus fylkeskommune. Det er møteplikt. Rådmannen i den 

enkelte deltakende kommune, eller en av ham/henne valgt medarbeider, og leder av Follorådets 

sekretariat, har møte- og talerett i Follomøtet. Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

har observatørstatus med tale- og forslagsrett. 

Follomøtets leder og nestleder velges av og blant ordførerne i follokommunene for 1 år, etter 

kommunenavn i alfabetisk rekkefølge. Den valgte leder/nestleder er også leder og nestleder for 

Follorådet i samme periode. Den valgte nestlederen vil bli leder påfølgende år.  

Follorådets leder innkaller Follomøtet til møte – minst 1 gang hvert år, eller oftere om man finner 

dette ønskelig. I møtet drøftes sentrale utfordringer for folloregionen og for øvrig andre saker 

knyttet til de formål og oppgaver som er angitt i pkt. 1. Follomøtet fastsetter årlige handlingsplaner 

og budsjett for det regionale samarbeidet. 

 

Den nye organiseringen med Follomøte 1 – 2 ganger pr. år for alle formannskapsmedlemmene i 

regionen, vil kunne bidra til at Follorådets arbeid og prosesser forankres bedre i kommunene.  

 

Follorådet består av ordførerne og rådmennene i follokommunene og i Akershus fylkeskommune. 

Disse møtes vanligvis 1 gang pr. måned og behandler aktuelle saker. Ved forfall kan de politiske 

representantene bare la seg representere ved sine faste stedfortredere. Hver deltaker har én 

stemme som forvaltes av ordføreren eller dennes møtende vararepresentant. Rådmennene, eller en 

av ham/henne valgt medarbeider, og leder av Follorådets sekretariat har møte- og talerett i 

Follorådet. Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har observatørstatus med tale- og 

forslagsrett.  

Follorådet er det sentrale premissgivende og utøvende organet i samarbeidet. Follorådet avgir 

innstilling i saker som forelegges Follomøtet og vedtar årsmelding og regnskap. Disse forelegges den 

enkelte deltaker som melding. 

I den grad Follorådet finner det tjenlig, kan midlertidige faggrupper (ad hoc-utvalg) med medlemmer 

fra deltakerkommunene og/eller eksterne fagfolk etableres for ønsket saksutredning. 

 

Stortingsrepresentantene fra Follo skal minst 1 gang pr. år inviteres til dialog med Follorådet. 

 

Arbeidsutvalget består av leder og nestleder i Follorådet samt deres respektive rådmenn og daglig 

leder. Arbeidsutvalget forbereder sakene for Follorådet og Follomøtet.  

 

Rådmannskollegiet består av rådmennene i de deltakende kommunene. Rådmannskollegiet ledes av 

rådmannen i den kommunen som har lederskapet i Follorådet. Han/hun skal påse at de saker som 

kollegiet legger frem for Follorådets organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. 
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Sekretariatet for Follorådet ledes av en daglig leder og ivaretar nødvendige sekretariatsfunksjoner 

for Follorådets organer. Sekretariatsleder rapporterer til leder av Follorådet. Denne har 

instruksjonsmyndighet overfor sekretariatsleder.  Sekretariatsleder skal påse at iverksetting av 

handlingsprogram og øvrige vedtak utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser og i henhold til 

vedtak, samt retningslinjer og pålegg som fattes av Follorådet og Follomøtet. Sekretariatsleder skal 

også ivareta plan- og budsjettansvaret for Follorådet og dets underorganer, og har 

anvisningsmyndighet på Follorådets vegne. 

I sekretariatet er det også ansatt en rådgiver i fast 100 % stilling for å bistå i oppfølgning av 

sekretariatets oppgaver og følge opp næringssamarbeidet videre.   

 

Følgende oppgaver og tiltak prioriteres i 2014: 

 Ivareta sekretariatsoppgavene (møteforberedelser, oppfølgning, utarbeide handlingsprogram, 
budsjett og årsmelding, oppdatere og videreutvikle nettsidene) 

 Representere og ivareta Follorådets interesser på ulike samarbeidsarenaer (herunder 
Samarbeidsalliansen Osloregionen) i samråd med politisk ledelse lokalt, regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt. Samarbeidet med Campus Ås og NMBU skal særlig prioriteres.  

 Bistå Follorådets leder/ordførerne i sitt arbeid/rolle med faglige og praktiske forberedelser til 
møter og konferanser 

 Planlegge og gjennomføre Næringskonferansen våren 2014 

 På vegne av eierkommunene samordne utsendelse av brev etc. via ordførerne til de 
interkommunale selskapene og virksomhetene og koordinere ordningen med felles 
representantskapsmøter to ganger pr. år 

 Følge opp Etablererveiledningstjenesten i Follo for 2014, i tråd med samarbeidsavtale med 
Akershus fylkeskommune 
 
 
 
 

  

Administrative fagnettverksgrupper er underlagt Rådmannskollegiet, som fungerer som 

styringsgruppe. Nettverksgruppene innen ulike fagområder følger opp og gjennomfører Follorådets 

utviklingsarbeid og tiltak som gjerne organiseres som prosjekter.  Følgende fagnettverksgrupper er 

for tiden etablert: Areal- og samferdselsgruppen, Klima- og energinettverket og Helsegruppen. 
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2  Satsingsområder – regionale utviklingsoppgaver 
 

2.1 Areal- og samferdsel 

 

 

MÅL: Arealutviklingen og utbyggingsmønsteret i Follo skal baseres på prinsippene for 

en bærekraftig utvikling, der et arealeffektivt utbyggingsmønster, bevaring av 

naturgrunnlag og tilrettelegging for miljøvennlige transportløsninger står sentralt.   

 

 

Forslag til tiltak 2014: 

Med utgangspunkt i Follorådets regionale føringer og de pågående regionale prosessene innen 

areal- og samferdsel vil Areal- og samferdselsgruppens hovedaktiviteter i 2014 være: 

 

1. Ivaretakelse av 

Follos faglige 

interesser i  

pågående regionale 

prosesser/planarbeid 

 

Gjennomføring: 

Løpende deltakelse i 

ulike fag- og 

prosjektgrupper etc. 

 

  

Ansvar: 

Rådmannskollegiet er 

styringsgruppe og 

ansvarlig 

Nærmere om innhold: 

Pågående regionale prosesser i 2014 vil være:  

  

- Utarbeiding av regional plan for samordnet areal- og transportutvikling i Oslo 

og Akershus (plansamarbeidet): I 2014 skal selve planen utarbeides. Dette 

er den mest krevende og betydningsfulle fasen i arbeidet, også sett fra 

kommunenes side. Her skal Follo trygge sine interesser knyttet til grad av 

regional styring, utbyggingsmønster, prinsipper for samferdselsprioriteringer 

og ikke minst Follos konkurransekraft og attraktivitet sammenlignet med 

øvrige deler av hovedstadsregionen.    

- Rullering av Osloregionens areal- og transportstrategi: Det er igangsatt 

rullering av strategien, som omfatter hele den funksjonelle 

hovedstadsregionen. Her behandles både langsiktige samferdselsløsninger 

som Intercityutbygging og ny Oslofjordkryssing, samt arealbruksstrategier og 

prinsipper for næringslokalisering.   

 

- Samferdselsplan Akershus 2015-2024. Dette er en såkalt «tung» rullering av 

samferdselsplanen, og vil kreve grundige prosesser på kommunalt og 

delregionalt nivå. Her fordeles midler til fylkesvegprosjekter som vil være 

viktige både for by- og tettstedsutvikling i Follo og fremkommeligheten på 

tvers i regionen.  

 

Målsetting: 

Areal- og samferdselsgruppen skal bistå Follorådet med faglige innspill, som ledd 

i å få gjennomslag for Follos areal- og transportinteresser med bakgrunn i 

Follorådets vedtatte mål og strategier for samordnet areal- og transportutvikling, 
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og foreslå oppdatering av disse der dette er nødvendig for å sikre gjennomslag.  

Areal- og samferdselsgruppen skal levere: 

- formidle oppdatert faktakunnskap og informasjon om pågående prosesser 

- utarbeide eventuelle felles høringsuttalelser og saksfremlegg til ovennevnte 

planer og prosesser 

 

Finansiering/budsjett: 

I budsjettvedtaket er det vedtatt å sette av en fellespott på kr 180 000 som 

faggruppene etter søknad til Rådmannskollegiet og vedtak i Follorådet, kan tildeles 

midler fra.  
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2.2 Bærekraftig utvikling - klima og energi 
 

 

MÅL: Folloregionen skal bidra til økt bruk av fornybar energi og en bærekraftig 

klimapolitikk. 

 

Høsten 2008 ble det etablert et Klima- og energinettverk mellom Follo-kommunene. Formålet er 

erfaringsutvikling mellom kommunene og tverrsektorielt samarbeid om miljø- og klimarelaterte 

spørsmål. Videre skal nettverket ta opp felles problemstillinger og utvikle samarbeidstiltak på tvers 

av kommunene og i samarbeid med regionale partnere.  

 

 

Følgende tiltak gjennomføres i 2014: 

 

 

1. Reduksjon av 

indirekte 

klimagassutslipp 

ved hjelp av 

miljøvennlig 

innkjøpsstrategi 

 

Gjennomføring: 

2014 - 2015 

 

Prosjektgruppe: 

Innkjøp og miljø 

  

Ansvar: 

Rådmannskollegiet er 

styringsgruppe og 

ansvarlig 

Nærmere om innhold: 
Indirekte utslipp, dvs. utslipp fra produksjon, transport og avhending/avfallsbehandling 
av varer og tjenester (i andre kommuner og andre land) som konsumeres i kommunene 
måles i liten grad på kommunalt nivå. Basert på anslag gjort av Vestlandsforskning, kan 
vi grovt anta at indirekte utslipp knyttet til konsum av varer og tjenester i Follo, er 2 – 4 
ganger større enn de direkte utslippene. Best mulig kunnskap om miljøriktige innkjøp er 
en forutsetning for at kommunene skal kunne ta sitt ansvar for å redusere 
miljøbelastningen av egne anskaffelser.  
 
 
 
Målsetting: 
Målet er å øke den samlede kompetansen om miljøvennlige innkjøp i Follo-kommunene 
gjennom spesialisering/arbeidsdeling – og å bruke denne til å sikre mer miljøvennlige og 
rasjonelle innkjøp gjennom samordning på tvers av kommunegrensene. Det bygges 
videre på eksisterende innkjøpssamarbeid. 
  
 
Klima- og energinettverket skal levere: 
Del I: Kartlegging av innkjøpskompetanse/funksjoner, innkjøpskriterier og innkjøpte 
produkter og tjenester (Kostra-data) i Follo-kommunene. Prioritering av noen utvalgte 
innkjøpskategorier (produkter etc) basert på dette. Dette arbeidet er på lang vei 
gjennomført i Ski kommune, - som vil stille resultatene til disposisjon i tilknytning til et 
evt samarbeidsprosjekt. 

Del II: Kompetanseheving og planlegging av forbildeprosjekter. 

Del III: Utvikling og implementering av nye innkjøpskriterier, i den enkelte kommune og i 

felles innkjøpsordning. 

 

Søke samarbeid med Nedre Romerike der Enebakk kommune deltar i et formelt 

innkjøpssamarbeid. 
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Finansiering/budsjett: 

I budsjettvedtaket er det vedtatt å sette av en fellespott på kr 180 000 som faggruppene 

etter søknad til Rådmannskollegiet og vedtak i Follorådet, kan tildeles midler fra. 

 

 

2.  Samarbeid om å 

utarbeide og 

gjennomføre nye  

kommunale klima- 

og energiplaner. 

 

Gjennomføring: 

2014 - 2017 

 

 

Ansvar: 

Rådmannskollegiet er 

styringsgruppe og 

ansvarlig 

 
Nærmere om innhold: 
Kommunene har utarbeidet egne klima- og energiplaner, og gjennom nettverkets arbeid 
skal kommunene utveksle erfaringer og bidra til å nå målene i disse planene.  
I 2014 skal det foretas en kortfattet evaluering av klima- og energiplanene i kommunene 
– som grunnlag for rullering av dagens planer og med sikte på å utforme nye mål. 
 
Kommunene ønsker å utarbeide felles verktøy/maler for utarbeiding av nye klima- og 
energiplaner og for rapportering av klima- og energitiltak, inkl. innhenting og 
tilrettelegging av klima- og energirelatert statistikk.  
 
Det er også ønskelig å etablere tilbudsgrunnlag for kartlegging av ute- og veibelysning i 
kommunene, utarbeiding av plan for utskifting av lamper og armatur, inkl. oppdatert 
kunnskap om LED-belysning (light-emitting diode) og annen relevant teknologi.  

Det samarbeides med Akershus fylkeskommune og Norges Miljø- og biovitenskapelige 
Universitet (NMBU), herunder faglig bistand til nettverket.  
 

Målsetting: 
Øke kompetansen gjennom samarbeid og erfaringsutveksling slik at klima- og 
energimålene i de kommunale planene nås.  
 
 
Klima- og energinettverket skal levere: 
Samordne evaluering, rullering og gjennomføring av de kommunale klima- og 
energiplanene. 
 
 
Finansiering/budsjett: 
I budsjettvedtaket er det vedtatt å sette av en fellespott på kr 180 000 som faggruppene 
etter søknad til Rådmannskollegiet og vedtak i Follorådet, kan tildeles midler fra.  
Det vil bli søkt om midler fra Miljøfondet i Akershus gjennom Follorådet.  

 

3. Klimavennlige 

bygg og uteområder 

– Lavenergi-

programmet 

 

Gjennomføring: 

2014 - 2017 

 

 

 Ansvar: 

Rådmannskollegiet er 

styringsgruppe og 

ansvarlig 

 
Nærmere om innhold: 
Stasjonær energibruk er nest største kilde til klimautslipp i Follokommunene. 
Byggsektoren står for en tredjedel av klimagassutslippene på globalt nivå, og 
kommunen som byggherre, grunneier og reguleringsmyndighet kan ta mer ansvar for å 
gjennomføre betydelige kutt. Follorådet kan bidra til å øke kompetansen gjennom 
konferanser og befaringer, kommunisere fordeler, og slik bli en pådriver for prosjekter 
som passivhus, fornybar energiforsyning og klimavennlige by- og tettstedsområder.  
 
Follokommunene er invitert til å delta i Lavenergiprogrammets Build Up Skills-prosjekt, 
som forutsettes delfinansiert med EU-midler. Prosjektets mål er å legge grunnlaget for 
storskala videre- og etterutdannelse for håndverkere og kvalifiserings-/sertifiserings-
systemer for denne kompetansen, slik at de blir i stand til å levere og rehabilitere boliger 
som møter fremtidige energikrav. Som byggforvaltere og byggesaksbehandlere, og som 
rådgivere for innbyggere og næringsliv, har kommunesektoren både direkte og indirekte 
interesser i prosjektet, og Klima- og energinettverket er derfor invitert inn i prosjektet 
som representant for disse interessene.  
 
 
Målsetting: 
Å bidra til at kommunenes behov blir ivaretatt i den energirelaterte videre- og 
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etterutdannelsen av håndverkere – og bidra til at Build Up Skills-prosjektet kan trekke 
veksler på de erfaringer Klima- og energinettverket har fått gjennom sitt arbeidd de siste 
årene.  
 
 
Klima- og energinettverket skal levere: 
Delta i 2 – 3 nettverksmøter per år i Build Up Skills-prosjektet, og kommentere utkast til 
kursopplegg, læringsmål og insentiver som utvikles i løpet av prosjektet.  
 

Finansiering/budsjett: 
I budsjettvedtaket er det vedtatt å sette av en fellespott på kr 180 000 som faggruppene 
etter søknad til Rådmannskollegiet og vedtak i Follorådet, kan tildeles midler fra. 
 

 

4.  Stiftelsen 

Miljøfyrtårn – 

samarbeid om 

sertifisering 

 

Gjennomføring: 

2014 – 2016 

 
Nærmere om innhold: 
Follo-kommunene har inngått eget samarbeid om Miljøfyrtårnsertifisering, der Moss 
kommune også deltar. Det vil bli søkt om midler til en treårig prosjektstilling for bistand 
til kommunene for sertifisering av egne virksomheter som Miljøfyrtårn, eller andre 
relevante sertifiseringsordninger. 
 
Målsetting: 
Miljøsertifisering skal være ledd i å nå målene i de respektive klima- og energiplanene.  
 
Klima- og energinettverket skal levere: 
Sertifisering av minst x antall egne virksomheter som Miljøfyrtårn i 2014.  
 
Finansiering/budsjett: 
Det vil bli søkt om midler fra Miljøfondet i Akershus gjennom Follorådet.  
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2.3 Næringsutvikling i Follo 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltakene i Follorådets handlingsplan har som mål å legge til rette for å bygge opp et innovativt 

nærings- og kunnskapsmiljø i regionen. For å lykkes med dette er det nødvendig å spesialisere seg 

innenfor noen prioriterte nærings- og kunnskapsområder.  

 

På bakgrunn av dette skal følgende tiltak gjennomføres i 2014: 

 

 

MÅL: Follorådet skal bidra til å styrke Follo som næringsregion. I samarbeid med 

Campus Ås, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitetet (NMBU) og Akershus 

fylkeskommune skal det utarbeides en ny samarbeidsplattform for å bidra til å bygge 

opp et innovativt nærings- og kunnskapsmiljø som er internasjonalt ledende. 
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1. Utvikle ny 
samarbeidsplattform 
for næringssamarbeid i 
Follo 
 
 
 
Gjennomføring: 
Våren 2014  
 
 
 
 
Ansvar: 
Follorådet i nært samarbeid 
med Akershus 
fylkeskommune, NMBU, 
Campus Ås, Stiftelsen 
Vitenparken Campus Ås, 
NHO, m.fl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nærmere om innholdet: 

Follokommunene vedtok i 2007 en egen strategisk næringsplan for Follo, 

forkortet SNP Follo, for perioden 2008-2011. Til planen fulgte et eget 

handlingsprogram med en del tiltak. Etter at handlingsprogrammet opphørte 

31.12.2011, vedtok Follorådet fortsatt å bevilge kr 10 pr innbygger til en del 

tiltak som da var startet opp, f.eks. Næringskonferansen, Etablerertjenesten 

i Follo og prosjektene «FoU Start Follo» og «Entreprenørskap UMB for økt 

innovasjon» ved Næringslivskontoret ved UMB.  

 

I forbindelse med det nye universitetet i Ås, og den pågående 

innovasjonsstrategien for utvikling av Campus Ås, der Follorådet og Ås 

kommune er observatører, er det ønskelig i 2014 å utarbeide en ny 

samarbeidsplattform for næringssamarbeid i Follo, der Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet (NMBU), Campus Ås, Akershus 

fylkeskommune, og eventuelt private deltar i utforming.  

 

Det utarbeides en felles ambisjon og handlingsplan, med aktuelle tiltak i 

prioritert rekkefølge. Det vil kunne gi grunnlag for å utvikle en fremtidsrettet 

strategi for næringsutvikling i Follo-regionen.  

 

Eksempler på tiltak som kan bli vurdert i strategiprosessen, er blant annet:  

 Interreg-prosjekt – regional næringsutvikling i forhold til by- og 

tettstedsutvikling, samt samarbeid med universitet og 

forskningsinstitusjoner.  

 Inkubator for gründere og forskningsformidling og 

kommersialisering av forskning 

 Drifting av etablerertjeneste og følge opp gründere i regionen 

 Arrangere møteplasser (konferanser, seminarer etc.) for bedrifter 

og nettverk 

 Formidle lærlingeplasser og kontorplasser til gründere 

 Etablere felles næringslivskontor 

 Næringslivskontor som kan drive markedsføring og 

omdømmebygging av regionen i samarbeid med bl.a. VisitFollo 

 Gjennomføring av samarbeidstiltak og videreføring av tiltakene 

FoU-Start Follo og Entreprenørskap NMBU for økt innovasjon 

 

Målsetting: 

Starte opp prosessen med å utarbeide ny felles plattform for ny strategi for 

næringsutvikling i regionen innenfor satsing på forskningen på Campus Ås.  

 

 

Follorådet skal levere: 

Ta initiativ til å starte en prosess med utforming av ny felles plattform. 

 

 Finansiering: 
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Samarbeidsprosjekter på 
NMBU: 
 
a)  FoU-Start Follo:  
Kobling av næringsliv og 
FoU-miljøer på Campus 
Ås 
 
 
 
Ansvar: 
Follorådet i nært samarbeid 
med NMBU og Akershus 
fylkeskommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)  Entreprenørskap UMB 
for økt innovasjon 
 
 
 
 
 
Ansvar: 
Follorådet i nært samarbeid 
med NMBU og Akershus 
fylkeskommune 

Det settes av inntil kr 240 000 til konkrete tiltak, i tillegg vil det bli søkt om 

delfinansiering og støtte fra Akershus fylkeskommune, regionalt 

forskningsfond, Innovasjon Norge m.fl.  

 

 

 

 

Nærmere om innhold: 

Næringslivskontoret ved UMB ønsker i 2014 å videreføre prosjektet FoU-

Start Akershus. UMB ser for seg en økt satsing på prosjektet. 

Målsetting: 

Bidra til innovasjonsfremmende samhandling mellom regionalt næringsliv 

med hovedfokus på Akershus og Follo og FoU-miljøer på Campus Ås.  

 

Aktiviteter: 

Identifisere bedrifter med FoU behov, finne relevante FoU miljøer på 

Campus Ås, initiere og følge opp prosjekter, identifisere og søke andre 

finansieringskilder. 

Finansiering: 
Det settes av kr 150 000 til prosjektet. 

 
 
Nærmere om innhold: 
Prosjektet vil bidra til å styrke UMBs entreprenørskapskultur og gjennom det 
styrke kommersialiseringsaktiviteten av forskningsbaserte ideer.  

Målsetting: 
1.  Skape en kultur for innovasjon og entreprenørskap hos studenter og 
ansatte. 
2.  Bruke entreprenørielle metoder til bidrag for innovasjon i næringsliv og 
offentlig forvaltning  
 
Finansiering: 
Det settes av kr 150 000 til prosjektet. 
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2. Næringskonferansen 2014 

 
 
 
Gjennomføring: 
23. april 2014 
 
 
 
 
Ansvar: 
Follorådet  

Nærmere om innhold: 
Næringskonferansen er en viktig møteplass for bedrifter, beslutningstakere, 
kunnskapsmiljøer og utviklingsaktører. I 2014 arrangeres konferansen for 
sjette gang. Temaet for konferansen avgjøres av Programkomitéen.  
 
Målsetting: 
Gjennomføre en vellykket konferanse med ca 200 deltakere som tidligere.   
 
Sekretariatet i samarbeid med Programkomitéen skal levere: 
Planlegge og gjennomføre Næringskonferansen 2014. 
 
Finansiering: 
Det settes av kr 300 000,- til konferansen. I tillegg vil det bli søkt om 
delfinansiering på  kr 100 000 fra Akershus fylkeskommune, under  
forutsetning av godkjent budsjettvedtak. 

3. Etablererveiledningen i 
Follo 

 
 
 
 
 

Gjennomføring: 
01.07.2012-01.07.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nærmere om innhold: 

Follorådet mottar driftsstøtte fra Akershus fylkeskommune til drift av 

Etablerertjenesten. I henhold til samarbeidsavtalen gis inntil kr 886 000 i 

driftsstøtte per år (indeksreguleres). Dette dekker 89, 8 prosent av 

utgiftene. (For 2013 utgjør støtten kr 901 000). Det resterende beløpet 

dekkes av Follorådet enten som egeninnsats eller kontantbidrag. 

På bakgrunn av dette inngikk Follorådet våren 2013 avtale med Det kgl 

selskap for Norges Vel om drifting og videreutvikling av Etablerertjenesten 

de neste to årene.   

Etablererkontoret i Vestbytorget 4 foreslås nedlagt etter to års drift. Dette 

tiltaket driftes av Follorådet med ca. kr 250 000 pr år. I stedet foreslås det 

opprettet et tilsvarende tilbud på Campus Ås, der også Etablerertjenesten 

vil kunne ha fast kontortid. 

 

Det skal arrangeres to møteplasser/seminarer for økt næringslivssamarbeid 

for biorelaterte bedrifter (for eksempel vann, avløp) i samarbeid med 

NMBU. Tiltaket rettes mot små og mellomstore bedrifter som ikke har 

kompetanse eller ressurser til å samarbeide med tunge universitetsmiljøer, 

men som har mye å lære av andre bedrifter innenfor samme bransje eller 

med beslektet teknologi/kunnskap. Den ene møteplassen skal 

gjennomføres i løpet av Oslo Innovation Week. Begge avholdes på 

Vitenparken Campus Ås. 

 

Målsetting: 
Etablerertjenesten skal bidra til mer bedriftsetablering og flere lønnsomme 
og levedyktige bedrifter gjennom å gi gründere i regionen tilbud om gratis 
kurs, samt råd og veiledning i forretningsetablering. 
 
Follorådet skal levere: 
Ivareta ansvaret for at Etablererveiledningsordningen fungerer, og at 
gründere har et godt tilbud i Follo.  

Finansiering: 
Det settes av inntil kr 100 000 i egeninnsats/kontantbidrag, samt kr 250 000 
til drift av et Etablererkontor på Campus Ås. 
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2.4 Helse og omsorg 

 

 

MÅL: Follorådet skal samarbeide om et godt helsetilbud for innbyggerne i 

Follo i forbindelse med gjennomføring av Samhandlingsreformen. 

 

Våren 2009 ble ”Helsegruppen” opprettet. Gruppen består av representanter fra alle Follo-

kommunene, alle på ledernivå. 

I forbindelse med St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen fikk Helsegruppen i oppdrag å 

komme med forslag til hvordan Follo-kommunene skal møte utfordringene som 

samhandlingsreformen introduserer. Prosjektet Samhandlingsreformen i Follo ble etablert. 

Prosjektet har i 2012 og 2013 utredet etablering av lokalmedisinsk senter med tjenester før, i stedet 

for og etter sykehus. Utredningen er presentert i sluttrapport i november 2012, og behandlet i 

Follorådet våren 2013. Rådmennene vil fremme sak for Follorådet/kommunestyrene innen 

utgangen av 2013.  

 

Av andre saker som helsegruppen har eller fortsatt jobbes med nevnes: 

-  Felles opplæringstiltak innenfor helse- og omsorgstjenestene gjennom Kompetansehjulet i Follo 

                        -  Prosjekt Helhetlig pasientforløp i hjemmet, HPH i Follo.  

                        -   Kostnadsutvikling i kommunene som følge av Samhandlingsreformen 

-  Videreføring av ACT-team i Follo, fremmet som egen sak for kommunestyrene 

 

 

ACT-team (Assertive Community Treatment/oppsøkende  virksomhet) 

Follo-kommunene (uten Enebakk) har sammen med Follo DPS hatt et treårig prosjekt om et ACT 

team. Formålet med teamet er å opprettholde en regelmessig og tett kontakt med pasienten som 

ikke nyttiggjør seg ordinære behandlingstiltak i kommunen og/eller spesialisthelsetjenesten.  Dette 

sikrer at brukeren får behandling og oppfølging som kan bidra til økt mestring av hverdagen. 

De totale driftskostnader til ACT-teamet i Follo er ca. 6 millioner kr pr år. Teamet har mottatt statlig 

tilskudd på 2 millioner pr. år i 2011-2013 og har ellers vært finansier fra kommunene og Follo DPS. 

Kostnadene for kommunene fordeles delvis etter andel av totalbefolkningen i Follo og delvis etter 

antall gjennomførte pasientbesøk. Da teamet har psykiater, gis det også refusjoner fra HELFO. 

Teamet har i dag åtte ansatte; teamleder, psykiater (60 %), psykologspesialist, tre spesialsykepleiere 

(hvorav en russpesialist), en sosionom (arbeidsspesialist) og en merkantil.  
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Prosjektperioden utløper i februar 2014, og det kan ikke forventes videre statlige tilskudd.  En 

videreføring av ACT-team vil da gi merkostnader for follo-kommunene. Videre drift og økte 

kostnader for kommunen tas opp i den enkelte kommune høsten 2013. Follo DPS vil også få økte 

kostnader og drøfter dette til Ahus. Fortsettelse av ACT teamet forutsetter deltagelse fra Follo DPS 

og minst fire Follo-kommuner. 

Fortsatt samarbeid og drift av ACT forutsetter ny samarbeidsavtale. Fremtidig samarbeid vil også 

medføre en vurdering av utvidelse av målgrupper. Dette blant annet på bakgrunn av pågående 

evaluering. 

Det eksisterende ACT-prosjektet synes å ha vært til god nytte for en gruppe brukere med 

sammensatte og alvorlige utfordringer innenfor rus og psykiske lidelser. Perioden med 

prosjekttilskudd fra statens side har gjort det mulig å prøve ut arbeidsmodellen, og resultatene så 

langt synes å være gode for dem som har mottatt tilbudet. Prosjektet er under evaluering av en 

forskergruppe fra KoRus Øst (Kompetansesenter Rus – region Øst) og Ahus. 

 

 

Helsegruppens videre arbeid med ACT team 

Samhandlingsreformen har varslet opptrapping/økt fokus på rus og psykiatri, og ACT team er et av 

de foreståtte tiltakene. 

  

Under forutsetning av videre drift av ACT teamet, må det utformes en ny samarbeidsavtale. 

Likeledes vil det være behov for å vurdere behov for en utvidelse av målgruppen. 

 

Ved opptelling av døgninnleggelser i spesialisthelsetjenesten et år før inntak til ACT-teamet og et år 

etter inntak til ACT-teamet ses en signifikant nedgang i både antall innleggelser og antall døgn 

innlagt av teamets brukere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Antall innleggelser

Før

Etter



 

Side 17 av 27   

På denne bakgrunn foreslås følgende tiltak/prosjekter for 2014: 

 

1.  Follo lokalmedisinske senter og legevakt 
 
 
Gjennomføring: 
Helsegruppen utreder 
 
 
Ansvar: 
Rådmannskollegiet 
 
 
 

Nærmere om innhold: 

Målsetting: 
Kommunestyrene vil ta stilling til forslaget om felles 
lokalmedisinske senter og legevakt ved årsskiftet. Hvis 
kommunestyrene går for den foreslåtte løsningen, vil det 
innebære at den lokalmedisinske døgnenheten og legevakten 
organiseres som en virksomhet på Ski sykehus fra senest 
2016. Det innebærer at avtalen med Ahus og drift av 
legevakten og Follo Legevakt IKS avvikles.  
 
Frem til ny organisasjon er på plass vil Helsegruppen og 
rådmennene måtte samarbeide om å utvikle den nye 
virksomheten, slik at den fungerer optimalt fra driftsstart.  
 
Målsetting: 
Å etablere en felles akuttmedisinsk tjeneste for de Follo-
kommunene som ønsker å delta på en faglig forsvarlig og 
kostnadseffektiv måte.  

 
Prosjektet skal levere: 
Forberede og gi innspill til hvordan de nye enheten skal 
utformes og driftes for å ivareta kommunenes ansvar for å gi 
akuttmedisinske tjenester. Foreslå annen ivaretagelse av 
arbeidsgiveransvaret for legevaktens leger. 
 

2. Samarbeid med Ahus 
 

 
Gjennomføring:  
2014 
 
Ansvar:  
De enkelte kommunerepresentantene 
med vara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nærmere om innholdet: 
Et godt og likeverdig samarbeid med Spesialisthelsetjenesten 
er viktig for å sikre pasientene gode behandlingsforløp, og for 
å sikre at pasientene får behandling på det riktige nivået i 
behandlingskjeden. For å få til et effektivt samarbeid er det en 
fordel at kommunene samler seg om felles utfordringer som 
de kan meningsbære i det løpende samarbeidet med Ahus. 
Helsesjefgruppen anser det viktig å bruke tid på å diskutere 
utfordringer, strategier og tiltak relatert til pasientforløpene og 
også effektivisere arbeidet for Ahus ved at kommunene 
opptrer koordinert.  
 
Målsetting:  
Et godt og likeverdig samarbeid med spesialisthelsetjenesten. 
 
Finansiering: 
Egeninnsats.  
 

 
3. Prosjekt: Helhetlig pasientforløp i 
hjemmet HPH. 

 
 
Gjennomføring: 
2014 
 
Ansvar: Helsegruppen 
 

 
Nærmere om innholdet: 
Et av de meste sentrale punktene i samhandlingsreformen er 
at de ulike delene av helse- og omsorgstjenesten skal sikre 
pasientene koordinerte tjenester. Det bør utvikles en felles 
forståelse for hva som er gode pasientforløp for ulike 
pasientgrupper. 
 
Målsetting: Prosjektet skal legges til rette for å innføre en 
lokalt tilpasset modell for helhetlig pasientforløp i hjemmet. 
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Prosjektet er knyttet opp mot føringene i 
samhandlingsreformen 
 
 
Finansiering: 
Pilotprosjektet finansieres av midler fra Helsedirektoratet og 
egeninnsats fra kommunene. 
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3 Støttefunksjoner/administrative oppgaver 
 

 

 

MÅL: Kvalitet i alle ledd i etablerte støttefunksjoner og administrative oppgaver. 

 

3.1 Kommunesamarbeid 

Som ledd i å utvikle effektive tjenestetilbud har Follo-kommunene inngått flere administrative 

samarbeidstiltak, som ikke omtales som tiltak i Follorådets handlingsprogram. Rådmannskollegiet er 

ansvarlig for prosjektene og vil rapportere jevnlig fra disse i Follorådet. 

Eksempler på administrativt samarbeid er blant annet: 

 

3.1.1 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. 01.05.2014. 

 

Senhøsten 2013/tidlig vår 2014 vil det bli utarbeidet forslag til ny samarbeidsavtale. 

 

3.1.2 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. 

 

3.1.3 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. 

 

 

3.1.4 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. 
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3.1.5 IKT-Follo 

IKT Follo skal arbeide slik at det genereres IKT-relaterte gevinster hos deltakerkommunene, både 

kvalitative og økonomiske. IKT Follo har prioritert å få på plass fast fibernett mellom kommunene, 

noe som er på plass i løpet av 2013. Dette er en forutsetning for utvidet samarbeid. En fullstendig 

oppgradering og fornyelse av serverparken er også under arbeid. Standardisering av hardware og 

nettverkskomponenter og nytt overvåkningssystem er også planlagt for en sikker og effektiv drift av 

tjenestene.  I 2014 anskaffes også nytt GEO datasystem for hele Follo. Dette vil fortsatt driftes av IKT 

Follo. Det arbeides med å få til samdrift av flere av kommunenes store systemer, og det er 

utredninger i gang for å se på flere mulige felles løsninger. 

 

IKT Follo er finansiert ved deltakerbetaling fra Follo-kommunene. Budsjettet for 2014 avspeiler at 

anskaffelsen av GEO-datasystemet går via IKT Follo sine budsjetter. 

 

 

 
 
3.2 Interkommunale selskaper 
 

Våren 2010 ble det utarbeidet og vedtatt en eiermelding om Samarbeid om eierstyring i de 

interkommunale selskapene i Follo.1 Eiermeldingen ble rullert våren 2012.  

Ordningen med ”felles representantskapsmøter” har vært gjennomført et par år, og vil fortsette 

neste år. 

Med utgangspunkt i ovennevnte eiermelding foreslås det følgende tiltak i 2014: 

 

1. Gjennomgang av årshjul 
i eiermeldingen 

 
Gjennomgang: 
Innen utgangen av mars 2014 
 
 
 
Ansvar: 
Follorådet – gjennom en 
arbeidsgruppe sammensatt av 
representanter for 
representantskap og 
selskapsstyrer. 
 
 
 

Nærmere om innhold: 
Evaluere og foreslå forbedringer i årshjulet for eierskap. 
 
 
Målsetting: 
Skape forståelse for og forsterke selskapenes lojalitet til fastsatte rammer og 
krav fra eierne.  
 
Det arrangeres et informasjonsmøte primo januar for selskapene der 
budsjettbrev og årshjul gjennomgås. 
 
 
 
Finansiering: 
Ikke nødvendig.  

2. Eieropplæring 
 

Nærmere om innhold: 
Det gjennomføres et seminar for økt kompetanse for 

                                                           
1
 Vedtatt i Ordførermøte 24.03.2010 (sak 15/10). 
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Gjennomføring: 
Inntil 1 dag i januar 2014 
 
Ansvar: 
Sekretariatet 
 
 

representantskapsarbeidet/eierstyring av de interkommunale selskapene i 
Follo.  
 
Det gjennomføres styreopplæring og eieropplæring annet hvert år. Første 
halvår etter valg av nye styrer/representantskap, holdes kurs i begge.  
 
Målsetting: 
Ordførerne og varaordførere styrkes i sin rolle som representantskap. 
 
Finansiering: 
Det settes av kr 20 000. Det søkes også OU-midler til dekning av innleid 
konsulent.  
 

3. Oppdatere 
informasjonsbasen  
 
Gjennomføring: 
Kontinuerlig 
 
Ansvar: 
Rådmannskollegiet 

Nærmere om innhold: 
En felles informasjonsbase over interkommunale virksomheter i Follo anses 
som hensiktsmessig og viktig. Informasjonsbasen er lagt ut på Follorådets 
nettsider, men det bør arbeides med hensiktsmessige rutiner for oppdateringer.  
 
 
Målsetting: 
Hensikten er å samle og tilgjengeliggjøre informasjon om alle virksomheter ett 
sted, samt å bidra til åpenhet omkring de ulike interkommunale 
samarbeidstiltakene i Follo. 
 

4. Etablere fremtidig 
Brann- og 
redningsvesen i Follo og 
Mosseregionen (FMBR) 
 
 
Gjennomføring: 
2014 
 
 
 
Ansvars: 
Prosjektgruppe og 
styringsgruppe 
 
 
 
 
 
 

Nærmere om innhold: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har tatt initiativ til og bedt Follo-kommunene 
vurdere å slå sammen Søndre Follo Brannvesen IKS og Nordre Follo 
Brannvesen IKS. I tillegg ønsker Movar (Mosseregionen + Vestby kommune) å 
delta i prosjektet.  
 
 
Målsetting: 
Det etableres en enhet for brann- og redningsvesen fra Movar til Nordre Follo 
Brannvesen IKS.   
 
 
Prosjektet skal levere: 
Fase I i prosjektet er ferdig, og forslag er høsten 2013 til behandling i 
kommunene og forventes ferdig behandlet innen 31.12.2013.  
Deretter vurderes det om man går videre med fase II. 
 
 
Finansiering: 
Fase II er finansiert.  
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3.3  Oversikt over medlemmer i interkommunale selskaper: 

 

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) Krise- og 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, samt å yte hjelp til kvinner og barn i mishandlingssituasjoner 
og bekjempe den private volden. 

 
4) 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.  

 
 
 
 

5) 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.  
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6) 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. 

 
7) Søndre Follo Brannvesen 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.  

 
8) 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 Krise- 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.  

 
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.  
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5) Follo barne- og ungdomsskole       
Deltakende kommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Ski er 
vertskommune. 
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4. Budsjett 2014 - Follorådet 

Art Post Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 
 

1010-1050 FASTLØNN, ANNEN LØNN OG TREKKPL.GODTGJ. 965 691 1 153 000         1 226 000  

1031 ENGASJEMENTER 81 415  0  

1050 ANNEN LØNN OG TREKKPL. GODTGJØRELSER 3 696  0  

1090 PENSJON KLP 194 035 185 000            196 000  

1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT             174 248 190 000         202 000       

1100 KONTORMATERIELL 21 188 50 000 25 000  

1115 KJØP AV MAT (UTEN MOMSFRADRAG) 153 609 120 000 100 000                 

1121 VELFERDSTILTAK 522 0 0  

1128 DIVERSE MATERIELL OG TJENESTER 35 361 40 000 30 000  

1131 TELEFON/LINJELEIE 20 600 20 000 20 000  

1132 BETALINGSFORMIDLING 180 0 0  

1133 PURREGEBYR 2 200 0 0  

1140 ANNONSER/KUNNGJØRINGER/INFORMASJON/GAVER 93 571  87 000 70 000  

1150 KURS, OPPLÆRING, KONFERANSER 584 039 1 250 000 585 000
2
               

1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE, OPPHOLDSUTG.  20 727 50 000 30 000                 

1166 OPPGAVEPLIKTIGE HONORARER OG STIPENDER 5 000 0 0  

1170 TRANSPORT/SKYSS/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TR 17 252 0 5 000  

1190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 200 880 300 000 60 000
3
                 

1197 KONTINGENTER, LISENSER, ANDRE GEBYR/AVGIFT 3 825 1 000             1 000  

1270 KONSULENTER, KJØP AV VIKARTJENESTER 2 041 930 1 880 000  2 291 000
4
            

1429 MVA-KOMPENSASJON DRIFT 358 830 571 670  746 670  

1450 OVERFØRINGER TIL KOMMUNER 0 0 0  

1550 AVSETNING TIL BUNDNE FOND 1 953 585    

  Sum utgifter 6 932 384 5 897 670 5 587 670  

           

1701 REFUSJON NAV STAT -643 0 0  

1729 KOMP MVA PÅLØPT DRIFTSREGNSKAPET -358 830 -571 670 -746 670  

1730 REF. FRA FYLKESKOMMUNER – prosjektstøtte -252 000              -100 000 0  

1730 REF. FRA FYLKESKOMMUNEN – ETABLERERTJENES 0 -886 000 -901 000  

1730 REF. FRA KOMMUNENE – ETABLERERTJENESTEN 0 -100 000 0  

1750 REF KOMMUNER – Prosjektstøtte       -2 138 247 -640 000 -375 300  

1751 REF. FRA KOMMUNER – NÆRINGSSAMARBEID 0           -1 303 670 -1 324 700  

1773 REF. FRA ANDRE/PRIVATE -924 880 -89 930 -90 000  

1830 OVERFØRING FRA FYLKESKOMMUNEN - driftstøtte -1 116 920                         -471 400 -430 000
5
             

                                                           
2
 Spesifisering av art 1150, Kurs/opplæring/konferanser, se eget oppsett 

3
 Husleie sekretariatet kr 60 000.  

4
 Spesifisering av art 1270, Prosjekter/faggrupper, se eget oppsett 

5
 Akershus fylkeskommunes tilskudd utgjør 20 % sum driftsstøtte kommunene fom post 1010 tom post 1197: 

 (kr 2 550 000-kr 300 000 (Næringskonf.)-kr 100 000 (Etablerertjenesten) = kr 2 150 000 x 20 % = kr 430 000 
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1850 OVERFØRINGER FRA KOMMUNER – driftsstøtte -2 104 529           -1 335 000     -1 420 000  

1900 RENTEINNTEKTER -36 335   0 0  

1950 BRUK AV DISPOSISJONSFOND 0              -400 000 -300 000  

  Sum inntekter -6 932 384                  -5 897 670 -5 587 670  

           

  Sum ansvar: 9110 FOLLORÅDET                             

        

     

    

  

  

  

 

 
 

 

 

Oversikt antall innbyggere 01.01.13, kilde SSB  
 

 

 

Kommune Folkemengde  %-fordeling 2013 
Tilskudd/ 
driftstøtte 

kommunene 

Tilskudd/ 
prosjekter  

kommunene 

Tilskudd 
Nærings-

samarbeid 

Sum overføring 
 fra kommunene 

Enebakk 10 560 7,97 % 113 197 29 917 105 600 248 714 

Frogn 15 469 11,68 % 165 819 43 825 154 690 364 334 

Nesodden 17 998 13,59 % 192 928 50 990 179 980 423 898 

Oppegård 25 963 19,60 % 278 308 73 556 259 630 611 494 

Ski 29 307 22,12 % 314 154 83 029 293 070 690 253 

Vestby 15 605 11,78 % 167 276  44 210 156 050 367 537 

Ås 17 568 13,26 % 188 319  49 772 175 680 413 770 

SUM: 132 470 100,0 % 1 420 000 375 300 1 324 700 3 120 000 

       

       
Totalt pr. innbygger  kr 
23,60 (kr 25,90 i 2013) 
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Spesifisering av art 1150, Kurs/Opplæring/Konferanser, Follorådets budsjett 2013                         2014 

KURS, OPPLÆRING KONFERANSER 150 000              100 000  

Follomøter (2x) 
75 000                60 000  

Follorådets arbeidsseminar V-2014 
50 000              25 000  

Follorådets studietur H-2014 
50 000 50 000 

FMBR – Follo- og Mosseregionens brann- og redningstj 
250 000              0 

Frokostmøter på UMB 
50 000 0 

Til Follorådets disposisjon 
50 000 50 000 

Næringskonferansen 2013 
300 000 300 000 

Temakurs 
30 000 0 

Næringsrettede kurs/kunstnere 
70 000 0 

Møter med kommunene 
55 000 0 

Styringsgruppe, prosjektgruppe, faggrupper 
20 000 0                 

Sum 1150  
 

1 250 000 585 000 

   
 

  
 

 
Spesifisering av art 1270 , Prosjekter/faggrupper, Follorådets budsjett            2013                             2014 

Konsulenter, kjøp av vikartjenester 
450 000 300 000 

Utvikle ny samarbeidsplattform om næringssamarbeid i Follo 
0 540 000 

Styreopplæring 
40 000 20 000 

Helsegruppen 
0 0 

Areal- og samferdselsgruppen 
100 000 0 

Klima- og Energinettverket 100 000 0 

FMBR – Follo- og Mosseregionens brann- og redningstj 250 000 0 

Etablerertjenesten i Follo 500 000 1 001 000 

Opprette etablererkontor på Campus Ås 120 000 250 000 

UMB Discovery til Campus Ås 20 000 0 

Fellespott til fordeling til faggruppene  180 000 

   

   

Sum 1270  
1 880 000 2 291 000 

 

 

 


