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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.  I tillegg bistår en medarbeider fra 

Kommunikasjon og service i Oppegård kommune med å oppdatere Follorådets nettsider (10 %).  

  

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 2013: 

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

areal- og samferdsel vil Areal- og samferdselsgruppens hovedaktiviteter i 2013 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:  

- Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 
- Rullering av Regional plan for handel, service og senterstruktur  
- Osloregionens arbeid med areal- og transport, herunder gods og logistikk 
- Langsiktige prioriteringer i Oslopakke 3 og 
-      rullering av NTP 2014-23 
- Samferdselsplan for Akershus 2014 - 2023    
 

Målsetting: 
AS-gruppen skal bistå Rådmannskollegiet i å få gjennomslag for Follos areal- og 
transportinteresser med bakgrunn i Follorådets vedtatte mål og strategier for 
samordnet areal- og transportutvikling, 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: 
Det settes av kr 100 000 til Areal- og samferdselsgruppen. 
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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.  

 

 

På bakgrunn av dette foreslås følgende tiltak i 2013: 

 

 

1. Reduksjon av 
indirekte 
klimagassutslipp 
ved hjelp av 
miljøvennlig 
innkjøpsstrategi 

 

Gjennomføring: 
2013 - 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: 
Det settes av i alt kr 100 000 til Klima- og energinettverket i 2013. 

 
2. Klimavennlige 
bygg og uteområder 

 

Gjennomføring: 
Jan/febr 2013  
(utsatt fra 2012) 
 
 

 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.  
 
 
Målsetting: 
Å øke kompetansen om klimavennlige bygg og utbyggingsområder i Follokommunene 
og videreformidle erfaringene til andre aktører og kommuner. Spesielt med sikte på å 
forberede kommunene på ny TEK og økt satsing på klimavennlig bygging.  
 
 
Klima- og energinettverket skal levere: 
-  Planlegge og gjennomføre et seminar i januar/februar 2013. 
 

Finansiering/budsjett: 
Det ble satt av kr 50 000 til tiltaket i 2012, men tiltaket er ikke gjennomført, og midlene 
foreslås overført til 2013. Tiltaket gjennomføres primo 2013. 

 
3.  Samarbeid om å 
følge opp de enkelte 
kommunenes klima- 
og energiplaner. 

 

Gjennomføring: 
2013 - 2016 
 
 
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.  

 
 
Målsetting: 
Øke kompetansen gjennom samarbeid og erfaringsutveksling slik at klima- og 
energimålene i de kommunale planene nås.  
 
 
Klima- og energinettverket skal levere: 
Samordne gjennomføring av de kommunale klima- og energiplanene. 
 
 
Finansiering/budsjett: 
Det settes av i alt kr 100 000 til Klima- og energinettverket i 2013. 

 
4.  Faglig bistand til 
Klima- og energi-
nettverket i form av 
faglig innleid 
rådgiver 
 
 
Gjennomføring: 
2013 – 2015 
 

 
Nærmere om innhold: 
Akershus fylkeskommune har til nå vært representert ved innleid klima- og energifaglig 
rådgiver fra Vista analyse AS. Fylkeskommunen og Follorådet har dekket 50/50 av 
kostnadene til rådgiveren. Klima- og energinettverket er godt fornøyd med denne 
ordningen fordi den bidrar til å øke medlemmenes kompetanse, og fordi rådgiveren har 
et stort faglig nettverk som han har trukket inn i prosjekter og på temamøter. 

 
Målsetting: 
Øke kompetansen gjennom å få faglig bistand om ulike tema innen klima- og energi. 
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Ansvar: 
Rådmannskollegiet er 
styringsgruppe og 
ansvarlig 
 

 

 
Klima- og energinettverket skal levere: 
Faglige innspill og bidrag i regelmessige møter og til nettverkets øvrige aktiviteter. 
 
 
Finansiering/budsjett: 
Det vil bli søkt om midler til å dekke kostnadene til kjøp av konsulent fra Akershus 
fylkeskommune for 2013. 
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2.3 Næringsutvikling i Follo  
 

 

 

 

 

 

 

I dag er det stor enighet om at frambringelse av innovasjoner gjennom kontinuerlig læring og 

kompetanseutvikling er den viktigste faktoren bak næringsutvikling. Innovasjon har imidlertid alltid vært 

en sentral kilde til verdiskaping og for utvikling av velferdssamfunnet.   

Begrepet innovasjonssystem benyttes gjerne for å betegne rammebetingelsene og aktørene som 

bestemmer den innovative kapasiteten til bedriftene. Studier har vist at det ikke bare er egenskaper ved 

bedriftene selv som skaper innovasjon, men at bedriftenes omgivelser har avgjørende betydning for 

bedriftenes innovative kapasitet og konkurranseevne. 

For at foretak skal utvikles kreves det at foretakene er lokalisert i et dynamisk industrimiljø som 

kontinuerlig motiverer og stimulerer bedriftene til å foreta forbedringer. Nærhet mellom bedrifter, både 

geografisk og kulturelt er en viktig rammebetingelse for bedriftenes innovasjonsevne. Empiriske 

observasjoner viser således at innovasjoner ofte er en lokal prosess og av den grunn geografisk betinget.  

Utvikling av innovasjoner dreier seg som oftest om samarbeid mellom ulike aktører. Bedrifter innoverer 

nesten aldri på egen hånd, de får informasjon og henter kunnskap fra mange kilder. Innovasjon omfatter 

derfor mange aktører som må spille på lag, og det kreves en politikk for å få lagspillet til å fungere best 

mulig.  

En generell politisk implikasjon av dette er først og fremst å øke det regionale samarbeidet og 

kunnskapsflyten mellom aktørene i innovasjonssystemet. Det vil ofte innebære å bidra til 

nettverksbygging mellom regionale bedrifter, og mellom regionale bedrifter og til 

kunnskapsorganisasjoner.  

 

 

 
MÅL: Follorådet skal bidra til å styrke Follo som næringsregion.  
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På bakgrunn av dette foreslås følgende tiltak i 2013: 

 

 

1. Næringskonferansen 2013 

 
 
 
 
 
Gjennomføring: 
18. april 2013 
 
 
 
 
Ansvar: 
Follorådet  

Nærmere om innhold: 
Næringskonferansen er en viktig møteplass for bedrifter, beslutningstakere, 
kunnskapsmiljøer og utviklingsaktører. I 2013 arrangeres konferansen for 
femte gang. Konferansen vil bl.a. sette søkelyset på endring som en 
nødvendig forutsetning for konkurranseevne og verdiskaping.  
 
 
Målsetting: 
Gjennomføre en vellykket konferanse med ca. 220 deltakere på Rosenholm 
Campus.  
 
 
Sekretariatet i samarbeid med regionale aktører skal levere: 
-  Planlegge og gjennomføre Næringskonferansen 2013. 
 
 
Finansiering: 
Som tidligere år settes det av kr 300 000,- til konferansen. 
 

2. Etablererveiledningen i 
Follo 

 
 
 
 
 

Gjennomføring: 
01.07.2012-01.07.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansvar: 
Follorådet 

 
 
 
 

Nærmere om innhold: 
Pilotprosjektperioden for etablerertjenesten i Akershus ble avsluttet den 
1.7.2012. Prosjektet har blitt evaluert, og det er gjort vedtak om å videreføre 
etablerertjenesten som en regionalisert tjeneste med treårige 
samarbeidsavtaler med regionrådene.  
 
Follorådet har derfor inngått ny avtale med fylkeskommunen, gjeldende fra 
1. juli 2012. Driftingen av etablerertjenesten i Follo skal ivaretas av ekstern 
konsulent.  

Etablerertjenesten mottar driftsstøtte fra Akershus fylkeskommune og 
Innovasjon Norge. I henhold til samarbeidsavtalen, kan Etablerertjenesten i 
Follo få inntil kr 886 000 i driftsstøtte per år (indeksreguleres). Dette dekker 
89, 8 prosent av utgiftene. Det resterende beløpet dekkes av Follorådet 
enten som egeninnsats eller kontantbidrag. 

 
Målsetting: 
Sørge for at Follo kan gi gründere tilbud om kurs og veiledning i regionen.  
 
Follorådet skal levere: 
Ivareta ansvaret for at Etablererveiledningsordningen fungerer, og at 
gründere har tilbud i Follo. 

 
Finansiering: 
Det settes av inntil kr 100 000 i egeninnsats/kontantbidrag, resten dekkes av 
Akershus fylkeskommune (og Innovasjon Norge). 
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3. FoU-Start Follo: Kobling 
av næringsliv og FoU-
miljøer på Campus Ås 
 
 
 
 

Nærmere om innhold: 
Follorådet har i 3-4 år samarbeidet tett og godt med Næringslivskontoret på 
Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB). Dette er ett av to hoved-
samarbeidsprosjekter, jf. også pkt. 4 nedenfor. 
 
Næringslivskontoret ved UMB ønsker i 2013 å fortsette sine aktiviteter 
innen innovasjon; næringslivs- og forvaltningssamarbeid (FoU-Start Follo) 
og entreprenørskap (Entreprenørskap i Follo). Disse tiltakene vil fortsette i 
samme omfang som tidligere år”.  
 
En ytterligere fokusering og videreføring av aktivitet på området innovasjon 

er i løpet av høsten 2012 tenkt iverksatt gjennom etablering av en såkalt 
”innovasjonsarena”. UMB ønsker å bidra til verdiskapning i regionen og for 
våre samarbeidspartnere (virksomheter og forvaltning), gjennom en 
kunnskapsplattform hvor UMB tilrettelegger for kompetanseheving innen 
det brede temaet innovasjon. Målet er inspirasjon og kunnskap for å drive 
innovasjon og nybrottsarbeid i egen virksomhet.  

UMB ser for seg en ytterligere satsing på innovasjon og innovasjonssarena 
med støtte fra Follorådet, Akershus fylkeskommune samt egeninnsats. 
 
 
Målsetting: 
Bidra til innovasjonsfremmende samhandling mellom næringsliv i Akershus 
og Follo og FoU-miljøer på Campus Ås.  
 
UMB skal levere: 
-  Virksomhetskontakt og bruk av møteplasser 
-  Effektivisere innsalgsmetoden 
-  Match making: Aktuelle virksomheter kanaliseres til UMB via Follorådet 
og næringsrådene 
 
 

Finansiering: 
Det settes av kr 150 000 til tiltaket (der Akershus fylkeskommune forutsettes 
å bidra med kr 275 000 og UMB med kr 100 000, avhengig av 
budsjettvedtak). 
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4. Entreprenørskap 
UMB for økt 
innovasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nærmere om innhold: 
Tiltaket bygger videre på et godt etablert samarbeid med Follorådet gjennom 
Strategisk Næringsplan for Follo og det pågående arbeidet for kobling av UMB-
studenter og virksomheter i Follo.  
 
Tiltaket bygger på Akershus fylkeskommunes handlingsprogram for næring og 
nyskaping for 2013 og innsatsområdet Entreprenørskap og nyetablering. Tiltaket 
skal primært bidra til økt innovasjon og nyskaping i næringslivet, som er en av de 
viktigste næringspolitiske utfordringene for Akershus som fylke. Prosjektet søker 
også gjennom en intern styrking av UMBs entreprenørskapskultur å bidra til en 
styrking av kommersialisering av forskningsbaserte ideer, som også er en viktig 
næringspolitisk utfordring for Akershus. Aktivitetene vil derfor være et sentralt 
bidrag for kunnskapsbasert næringsutvikling i et fremtidig innovasjonssenter på 
Campus Ås.  
 
UMB har i det siste året utviklet et bredt samarbeid og flere linker mellom lokalt 
næringsliv og studenter og fagmiljøer innenfor entreprenørskap som metode. 
Entreprenørskap handler i hovedsak om evnen til å løse problemer og omsette 
ideer til verdier. UMB ved Næringslivskontoret ønsker å bidra til økt innovasjon 
og nyskaping i næringsliv og forvaltning, ved trening av entreprenørielle 
ferdigheter hos studenter og ansatte. 
 
Virksomhetene rundt UMB ser entreprenørskap som en åpen innovasjonsarena 
for egen organisasjon, mulighet for videre samarbeid og rekruttering av 
kompetanse fra UMB til virksomheten. Dette prosjektet søker å videreføre og 
videreutvikle det gode grunnlaget som er lagt i foregående år, i samarbeid med 
fagmiljøer internt på UMB og Ungt Entreprenørskap i Akershus.  
 
 
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 innenfor noen av UMBs kjerneområder: Mat, miljø og 
tjenester. 
 

UMB skal bl.a. levere: 
-  Innen desember 2013 skal næringslivskontoret ha gjennomført miniumum 3 
innovation camps i samarbeid med UMBs fagmiljøer og studenter 
-  Innen juni 2013 utvikle et sett av interne insentiver for fagfmiljøer og studenter 
for en økt rekruttering og involvering i innovasjon og entreprenørskap 
-  I løpet av 2013 skal det gjøres minimum 10 innsalg og gjennomføre minimum 4 
oppdrag på innovasjon for økt nyskaping hos samarbeidspartnere i næringsliv og 
forvaltning i Akershus og Follo 
-  Innen august 2013 skal det i samarbeid med Follorådet og AFK arrangeres 
minimum en møteplass/innsalgsarena for bruk av entreprenørielle metoder fra 
UMB, herunder markedsføre finansieringsstøtten for Follo virksomheter. 
-  I løpet av 2013 skal næringslivskontoret videreutvikle Studentbedrift som eget 
kurstilbud for UMB studenter.  
 
 
Finansiering: 
Det settes av kr 150 000,- til tiltaket (der Akershus fylkeskommune forutsettes å 
bidra med kr 250 000 og UMB med kr 100 000, avhengig av budsjettvedtak). 
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5. Fra UMB Discovery til 
Campus Ås Discovery 

Nærmere om innholdet: 
UMB representerer en stor samling av talenter og kunnskap og er en 
konstant kilde til ny teknologi og forretningsmuligheter. UMB søker 
samarbeid med Akershus fylkeskommune for å opprette et konkret 
verktøy for å utnytte dette potensialet for etablering av nye virksomheter 
og utvikle nye virksomhetsområder for næringsaktører i storbyregionen. 
 
UMB ønsker å utvide UMB Discovery til å omfatte Campus Ås som et 
ledd i en prosess om å utvikle en inkubator og nytt Innovasjonssenter. På 
den måten vil aktiviteter beskrevet i søknaden også inkludere ansatte 
ved de andre forskningsinstitusjoner på Campus Ås i tillegg til UMB. 
Forslaget om utvidelse av UMB Discovery til å omfatte Campus Ås er tatt 
i samråd med Akershus fylkeskommune.  
 
UMB antar at det er mulig å øke antall spennende bedriftsetableringer 
med bakgrunn i kunnskap utviklet av studenter og ansatte på Campus 
Ås. Da trengs det ressurser i tidlig fase som kan benyttes til å teste ut at 
ny teknologi fungerer og at det finnes marked som gir mulighet for 
kommersialisering. Med prosjektet ønsker vi å levere en kvalitativt og 
kvantitativt sterkere ”dealflow” til såkorn, venture og industrielle 
investorer. 
 
Målsetting: 
Prosjektet skal stimulere til å øke antallet kunnskapsbaserte bedrifter og 
kommersialiseringer, og på den måten bidra til økt verdiskaping.  
 
UMB skal levere: 
Prosjektet skal gi direkte støtte til innovasjonsprosjekter fra forskere og 
studenter for å nå hovedmålet som er å øke antallet kunnskapsbaserte 
bedrifter og kommersialiseringer og bidra til at kunnskap gir kilde til nye 
forretningsområder i allerede etablerte bedrifter.  
 
Finansiering: 
Det settes av kr 20 000 til tiltaket. 
 
(Det forutsettes at ulike finansiører på UMB til sammen bidrar med 
 kr 610 000, og Akershus fylkeskommune bidrar med kr 850 000 og 
andre finansiører med kr 400 000 (for eksempel nåværende og 
kommende forskningsinstitusjoner på Campus Ås som er interessert i 
prosjektet), avhengig av budsjettvedtak). 

6. Frokostmøter i 
samarbeid med 
Handelshøgskolen UMB 
og næringsrådene 
 
 
 
 
 

Nærmere om innholdet: 
Etter initiativ fra Handelshøgskolen UMB vil Follorådet i samarbeid med bl.a. 
Follo Næringsråd og Mosseregionens Næringsutvikling arrangere 
frokostmøter med faglig innhold for bl.a. kommunenes politiske og 
administrative ledelse, forskere og bedrifter i Follo.  
 
Målsetting: 
Etablere en møteplass for næringsliv, forskere og kommuner. 
 
 
Handelshøgskolen UMB skal levere: 
-  Gjennomføre 3 frokostmøter pr semester i 2013. 
 
 
Finansiering: 
Det settes av kr 50 000 til tiltaket. 
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7. Næringssamarbeid i 
Follo: Kobling av Follo-
virksomheter 
 
 
 
 

Nærmere om innhold: 
Follorådet ønsker å ta initiativ til å etablere en møteplass for bedrifter innen 
relatert virksomhet. Det blir en møteplass hvor aktørene kan diskutere felles 
utfordringer og mulige løsninger, og som vil komplementere andre tiltak med 
den hensikt å skape møteplasser mellom næringsliv og universitet/høyskole 
som for eksempel UMB utfører (se tiltakene over).  

Møteplasser mellom beslektede bedrifter kan bidra til kompetanseheving i 
bedriftene ved at kjent teknologi spres mellom foretakene. Tiltaket er også 
rettet 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.   

Målgruppen for prosjektet er bedrifter med beslektet kompetanse. Det 
foreslås å arrangere 4 møteplasser i året innenfor to tematiske områder, som 
bestemmes og gjennomføres i samarbeid med AFK og UMB.  
 
Eksempler på to tematiske områder kan være: 

• To møteplasser for bedrifter som har relevant kunnskap innenfor 
mat og helse.  

• To møteplass som operer innenfor miljø og energi 
 
Tiltaket vil være et bidrag til AFKs arbeid med å skape et innovasjonsmiljø i 
tilknytning til Campus ÅS. 
 
 
Målsetting: 
-  Skape formelle og uformelle samarbeidsrelasjoner mellom bedriftene.  
-  Spre kunnskap og kjent teknologi mellom bedriftene for å øke bedriftenes 
kompetanse. 
-  Bedre oversikt over bedriftsmiljøet innenfor valgte tema.  
-  Bidra til en åpenhetskultur i næringsmiljøet. 

 
Sekretariatet skal levere: 
- I samarbeid med UMB, Akershus fylkeskommune og næringsrådene 
planlegge og gjennomføre 2 x 2 møteplasser innenfor mat og helse, samt 
miljø og energi i løpet av 2013. 
 
 
Finansiering: 
Det settes av kr 100 000,- til tiltaket. 
 
 

8. Kartlegge 
forutsetningene og 
mulighetene for å drive 
innovasjons-aktivitet i 
Follo 
 
 
 

Nærmere om innholdet: 
Ulike regioner har ulike muligheter og forutsetninger for å skape innovative 
næringsmiljøer. Det finnes derfor ikke en type regional innovasjonspolitikk. 
Politikken må gjennomføres på forskjellig måte etter hvordan det lokale 
næringslivet er sammensatt og etter varierende sosiale og kulturelle forhold. 

Hver region må tilpasse sine virkemidler etter hvor skoen trykker. Vi kjenner 
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imidlertid lite til innovasjonssystemet i Follo og har derfor ikke det 
kunnskapsgrunnlaget som skal til for å skreddersy virkemidler med mål om å 
øke innovasjonsaktiviteten i regionen.  

I den forbindelse ønsker UMB i samarbeid med Follorådet å kartlegge 
innovasjonssystemet i Follo. Arbeidet er i første omgang todelt og består av 
følgende.  

• Identifisere de indikatorene som skal beskrive det regionale 
innovasjonssystemet i Follo 

• Samle inn de data vi har kommet fram til i punktet over 

 
Målsetting: 
Et økt kunnskapsgrunnlag vil gi regionale myndigheter bedre mulighet til å 
utvikle skreddersydde virkemidler og fjerne barrierer for 
innovasjonsvirksomheten i regionen. Det igjen kan føre til et mer dynamiske 
og innovativt næringsliv. 
 
 
UMB skal levere: 
-  Tiltaket forutsetter at fylkeskommunen støtter tiltaket og at 
Handelshøyskolen ved UMB påtar seg prosjektlederollen. 
 
 
Finansiering: 
Tiltaket forutsettes finansiert av UMB og Akershus fylkeskommune. 
 

9. Innovasjonssenteret på 
Campus Ås -  
bidra i Akershus 
fylkeskommunes arbeid 
med å skape et 
innovasjonsmiljø på 
Campus Ås 
 
 
 
 
 
 

Nærmere om innholdet: 
Fylkeskommunen har tatt initiativ til å opprette en arbeidsgruppe for 
oppbygging av Campus Ås som kjernen i kunnskapsbasert næringsutvikling i 
Follo. I den forbindelse har Akershus fylkeskommune foreslått å søke på 
Forskningsrådets ARENA-program.  ARENA-programmet tilbyr finansiell og 
faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. Formålet er å 
stimulere til økt innovasjon basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU og 
utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører.  
 
 
Finansiering: 
Det settes ikke av midler til tiltaket, men tidsbruk/deltakelse i prosessen. 
(Follorådet er ikke en del av arbeidsgruppen, men vil være en 
samarbeidspartner i prosjektet.) 
 

10. Regional plan for 
innovasjon og 
nyskaping i Akershus 
2011-2015 

Nærmere om innholdet: 
Formålet med planarbeidet er å erstatte den nåværende 
næringsutviklingsdelen i fylkesplanen, med en regional plan for innovasjon 
som skal trekke opp mål og strategier for næringsutviklingsarbeidet i regionen 
med et tidsperspektiv frem mot 2025. Arbeidet har til hensikt å opprettholde 
og styrke næringslivets konkurranseevne ved å fremme entreprenørskap og 
innovasjonskraft.  
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En regional plan for innovasjon skal utvikle helhetlige, oppdaterte strategier 
som omfatter begge fylkene og som bidrar til koordinering, rolledeling og 
samordning mellom alle aktørene på regionale og lokalt nivå. 
 
Målsetting: 
Planen skal også gi et oppdatert grunnlag for prioritering av fylkenes 
virkemidler i Regionalt innovasjonsprogram, og for virkemidler forvaltet av 
regionale aktører. 
 
 
Finansiering:  
Tidsbruk/deltakelse i prosessen anses som egeninnsats. 
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2.4 Helse og omsorg 
 

 
MÅL: Follorådet skal samarbeide om et godt helsetil bud for innbyggerne i 
Follo i forbindelse med gjennomføring av samhandlin gsreformen. 

 

Helse er ett av fokusområdene i Follorådet.  

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 utredet etablering av lokalmedisinsk senter med tjenester før, i stedet for og 

etter sykehus. Utredningen er presentert i sluttrapport i november 2012.  

 

På denne bakgrunn foreslås følgende tiltak/prosjekter for 2013: 

 

 
1. Prosjekt 
Samhandlingsreformen i 
Follo 
 
Gjennomføring: 
 
 
Ansvar: 
 
 
Styringsgruppe: 
Rådmannskollegiet 
 
Prosjektgruppe 
Helsegruppen 
KS-representant 
Tillitsvalgt 
Ahus-representant 
Brukerrepresentant 
Prosjektleder 
 

 
Nærmere om innhold: 
Sluttrapport fra utredningsfasen sendes på høring med påfølgende behandling i 
Follo-kommunene. 
 
Gitt positive vedtak i kommunene, etableres lokalmedisinsk senter i 2013.  
 
Gjennomføring av vedtak i prosjektet  ”Samhandlingsreformen i Follo” og 
videreføring av videre prosjekt(er). 

 
2.  Organisering av Follo 
legevakt IKS 
 
 

 
Nærmere om innhold: 
Organisering av Follo legevakt IKS må ses i sammenheng med det videre arbeidet 
med å etablere et lokalmedisinsk senter i Follo. 
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3 Støttefunksjoner/administrative oppgaver 
 

 

 
MÅL: Kvalitet i alle ledd i etablerte støttefunksjo ner 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: 

• IKT Follo 

• Landbrukskontoret i Follo 

• Samarbeid om miljøsertifisering av kommunale bygg 

 

 

Innspill fra IKT Follo for 2013: 

 

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

kvalitative og økonomiske. For tiden pågår det et strategiarbeid for IKT Follo. Dette arbeidet vil 

primært ha budsjettkonsekvenser for 2014. Samtidig pågår det en vesentlig konsolidering av driften, 

noe som får konsekvenser allerede for 2013-budsjettet. Der det har vært naturlig har IKT Follo 

organisert samordning av drift etter vertskommunemodellen. IKT Follo er finansiert ved 

deltakerbetaling fra Follo-kommunene. 

I 2011 og 2012 ble justeringene av driften finansiert delvis fra bundne driftsfond. For å få balanse i 

driften må budsjettet for 2013 økes, jf. vedlegg fra Rådmannskollegiets møte16.11.2012. 
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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 2013: 

 

1. Gjennomgang av 
årshjul i 
eiermeldingen 

 
Gjennomgang: 
Innen utgangen av mars 2013 
 
 
 
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. 
 
 
 
Finansiering: 
Ikke nødvendig.  

2. Styreopplæring 
 
Gjennomføring: 
1 dag i august 
 
 
Ansvar: 
Ordførermøte/sekretari
atet 

Nærmere om innhold: 
Opplæring av styremedlemmer og ledere i interkommunale selskaper. 
 
Målsetting: 
Deltakerne skal ha fått en formell gjennomgang av relevante regler, samt emner 
som formål med selskapet, forholdet til lokaldemokratiet, omdømme, etikk, 
habilitet, lojalitet, ansvar og roller.  
 
Finansiering: 
Det settes av kr 40 000. Det søkes også OU-midler til dekning av opplæringen 
(konsulenter, møterom, servering med mer). 
 
 

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. 

                                                           
1 Vedtatt i Ordførermøte 24.03.2010 (sak 15/10). 
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4. Etablere fremtidig 
Brann- og 
redningsvesen i Follo 
og Mosseregionen - 
Brannsamarbeidet 
 
  

Gjennomføring: 
2012 - 2013 
 

 
 

Ansvar: 
Prosjektgruppe 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
 
Målsetting: 
Det skal avklares hvorvidt det kan etableres en enhet for brann- og redningsvesen 
fra Movar til Nordre Follo Brannvesen IKS.  
 
 
Prosjektet skal levere: 
Det gjennomføres en prosess. 
 
 
Finansiering: 
Prosjektet er støttet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus med kr 500 000 i 2011, 
og beløpet er i sin helhet overført til 2012. Beløpet er utbetalt i 2012, men 
forutsettes overført til 2013. Fylkesmannen i Østfold har gitt kr 200 000 i støtte til 
prosjektet.  
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3.3  Sekretariatet 
 

I tillegg til ovennevnte vil sekretariatet prioritere følgende oppgaver og tiltak i 2013: 

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

• Representere og ivareta Follorådets interesser på ulike samarbeidsarenaer i samråd med politisk 
ledelse 

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

• Representere Follorådet i Osloregionens administrative koordineringsgruppe og andre 
faggrupper 

• Gjennomføre Follomøter 1 – 2 ganger i året 
• Planlegge og gjennomføre Næringskonferansen våren 2013 
• Planlegge og arrangere Follorådets seminarer 
• På vegne av eierkommunene ekspedere brev etc. til de interkommunale selskapene og 

virksomhetene og koordinere ordningen med felles representantskapsmøter to ganger pr. år 
• Følge opp Etablererveiledningstjenesten i Follo for 2013, i tråd med ny samarbeidsavtale med 

Innovasjon Norge og Akershus fylkeskommune  
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4. Budsjett 2013 - Follorådet 

Art Post Regnskap 
20112 Budsjett 2012 Budsjett 20133 

 

1010-1050 FASTLØNN, ANNEN LØNN OG TREKKPL.GODTGJ. 657 659 1 300 000         1 153 000  

1090 PENSJON KLP 95 801 208 000            185 000  

1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT             105 919 212 600         190 000     

1100 KONTORMATERIELL 19394 - 50 000  

1115 KJØP AV MAT (UTEN MOMSFRADRAG) 108 615 50 000 50 000               

1121 VELFERDSTILTAK 1 255 - -  

1128 DIVERSE MATERIELL OG TJENESTER 63 319 200 000 40 000  

1131 TELEFON/LINJELEIE 4 679 - 8 000  

1140 ANNONSER/KUNNGJØRINGER/INFORMASJON/GAVER 24 712   15 000  

1150 KURS, OPPLÆRING, KONFERANSER 302 969 725 000 575 000            5) 

1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE, OPPHOLDSUTG.  14 764 50 000 30 000               

1166 OPPGAVEPLIKTIGE HONORARER OG STIPENDER 39 750 - -  

1170 TRANSPORT/SKYSS/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TR 4 815 - -  

1190 HUSLEIE OG FELLESUTGIFTER 49 713 55 000 60 000               

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

1270 KONSULENTER, KJØP AV VIKARTJENESTER 196 904 1 120 000 640 000     6) 

1429 MVA-KOMPENSASJON DRIFT 73 842 284 000 290 000  

1450 OVERFØRINGER TIL KOMMUNER 247 9254    

1550 AVSETNING TIL BUNDNE FOND 364 197    

  Etablererveiledning - 300 000       

  Sum utgifter 2 380 058 4 504 600 3 287 000  

           

           

1710 SYKELØNNSREFUSJON -22    

1729 KOMP MVA PÅLØPT DRIFTSREGNSKAPET -73 842  -290 000  

1730 REF. FRA FYLKESKOMMUNER – prosjektstøtte -90 000             -500 000   

1730  REF. FRA FYLKESKOMMUNER / INNOVASJON NORGE     -300 000   

1750 REF KOMMUNER – Prosjektstøtte -520 000  -720 000 -640 000  

1751 REF. FRA KOMMUNER – SNP           -1 276 910   

1773 REF. FRA ANDRE/PRIVATE -222 789    

1830 OVERFØRING FRA FYLKESKOMMUNEN - driftstøtte -243 000                        -616 920 -471 400           7) 

1850 OVERFØRINGER FRA KOMMUNER - driftsstøtte -972 001          -1 090 770 -1 335 600     

1900 RENTEINNTEKTER -10 280    

 Etablererveiledning     

1950 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -247 925              -550 000 8) 

  Sum inntekter -2 380 058                 -4 504 600 -3 287 000  

                                                           
2 Follorådets regnskap for 2011 inkluderer ikke regnskapet for SNP Follo (som Nesodden kommune var ansvarlig for) 
3 Follorådets budsjett for 2013 – Ansvar 9110 Tjeneste 2900 (gjelder ikke prosjekt nr. 2852 (næringssamarbeid) og prosjekt nr. 
2853 (Etablererveiledning – se egen oppstilling) 
4 Beløpet kr 247 925 ble overført fra Oppegård kommune til Nesodden kommune i brev av 25.05.2011. 
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  Sum ansvar: 9110 FOLLORÅDET                -31 300                          -    

        

Noter til Follorådets budsjett 2013:     

    

5) Art 1150 For spesifisering av Kurs, opplæring og konferanser, se eget oppsett   

6) Art 1270 For spesifisering av bruk av konsulenter, vikartjenester og prosjekter, se eget oppsett  

7)  Akershus fylkeskommunes tilskudd utgjør 20 % sum driftsstøtte kommunene  
8)  Follorådet mottok i 2012 kr 500 000 til prosjekt Brannsamarbeidet fra FMOA, midlene overføres 2013. 
Klima- og energinettverket gjennomførte ikke tiltak 3 i 2012, midlene overføres 2013.  

  

  

 

 
 

 

 

Oversikt antall innbyggere 01.01.12, kilde SSB    
 

Kommune Folkemengde  %-fordeling 2013 
Tilskudd/ 
driftstøtte 

kommunene 

Tilskudd/ 
prosjekter  

kommunene 

Tilskudd 
Nærings-

samarbeid 

Etablerer-
tjenesten i 

Follo 

Sum overføring 
 fra kommunene 

Enebakk 10 487 8,0 % 106 848 51 200 104 294 8000 270 342 

Frogn 15 154 11,6 % 154 930 74 240 151 226 11 600 391 995 

Nesodden 17 809 13,7 % 182 977 87 680 178 603 13 700 462 960 

Oppegård 25 520 19,6 % 261 778 125 440 255 519 19 600 662 337 

Ski 28 970 22,4 % 299 174 143 360 292 022 22 400 756 956 

Vestby 15 143 11,5 % 153 594 73 600 149 922 11 500 388 616 

Ås 17 284 13,2 % 176 299 84 480 172 084 13 200 446 064 

SUM: 130 367 100,0 % 1 335 600 640 000 1 303 670 100 000 3 379 270 

        
        
Totalt pr. innbygger: kr 25,90  
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Note 5)  

Spesifisering av art 1150, Kurs/Opplæring/Konferanse r, Follorådets budsjett 2013   

KURS, OPPLÆRING KONFERANSER              100 000     

Follomøter (2x)                75 000     

Follorådets arbeidsseminar V-2013              50 000     

Follorådets studietur H-2013 50 000   

Brannsamarbeidet              250 000   

Til Follorådets disposisjon                50 000    

Sum 1150  575 000             
 
 

Note 6) 

Spesifisering av art 1270 , Prosjekter/faggrupper, Fo llorådets budsjett 2013  

Konsulenter, kjøp av vikartjenester 150 000  

Styreopplæring 40 000  

Helsegruppen 0  

Areal- og samferdselsgruppen 100 000  

Klima- og Energinettverket 100 000  

Brannsamarbeidet 250 000  

   

   

Sum 1270  640 000  
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5. Budsjett 2013 – Follorådet – Næringssamarbeid 
prosjekt nr. 2852 (tidligere SNP Follo) 
 

Art Post 
Regnskap 

20115 Budsjett 2012 Budsjett 2013 
 

1010-1050 FASTLØNN, ANNEN LØNN OG TREKKPL.GODTGJ. 336 276        

1090 PENSJON KLP 41 272             

1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 53 257      

1100 KONTORMATERIELL 4 815 -   

1115 KJØP AV MAT (UTEN MOMSFRADRAG) 66 091  30 000               

1121 VELFERDSTILTAK 2 267 - -  

1128 DIVERSE MATERIELL OG TJENESTER   -  

1131 TELEFON/LINJELEIE 17 891 - -  

1140 ANNONSER/KUNNGJØRINGER/INFORMASJON/GAVER 28 050  2 000  

1150 KURS, OPPLÆRING, KONFERANSER 181 212  500 000            5) 

1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE, OPPHOLDSUTG.  15 737  20 000               

1166 OPPGAVEPLIKTIGE HONORARER OG STIPENDER  - -  

1170 TRANSPORT/SKYSS/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TR 12 499 - -  

1190 HUSLEIE OG FELLESUTGIFTER 1 640  -               

1197 KONTINGENTER, LISENSER, ANDRE GEBYR/AVGIFT 3 300 -             -  

1200 INVENTAR OG UTSTYR 15 528    

1270 KONSULENTER, KJØP AV VIKARTJENESTER 1 220 219  620 000     6) 

1429 MVA-KOMPENSASJON DRIFT   131 670  

1450 OVERFØRINGER TIL KOMMUNER 329 993    

1550 AVSETNING TIL BUNDNE FOND     

  Etablererveiledning             

  Sum utgifter 2 330 047 1 276 910 1 303 670  

           

           

1729 KOMP MVA PÅLØPT DRIFTSREGNSKAPET   -131 670  

1730 REF. FRA FYLKESKOMMUNER – prosjektstøtte                 

1730  REF. FRA FYLKESKOMMUNER / INNOVASJON NORGE        

1750 REF KOMMUNER – Prosjektstøtte   -620 000  

1751 REF. FRA KOMMUNER – SNP -1 276 910             

1773 REF. FRA ANDRE/PRIVATE -80 212    

1830 OVERFØRING FRA FYLKESKOMMUNEN - driftstøtte -725 000                                   

1850 OVERFØRINGER FRA KOMMUNER - driftsstøtte -247 925               -552 000  

 Etablererveiledning     

1950 BRUK AV DISPOSISJONSFOND                 

  Sum inntekter -2 330 047          1 276 910     -1 303 670  

           

  Sum ansvar: 9110 FOLLORÅDET – prosjekt nr. 2852 0                                        -    

                                                           
5 Regnskap for SNP Follo for 2011 er ført av Nesodden kommune – ettersendes.  
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Noter til Follorådets budsjett 2013:     

    

5) Art 1150 For spesifisering av Kurs, opplæring og konferanser, se eget oppsett   

6) Art 1270 For spesifisering av bruk av konsulenter, vikartjenester og prosjekter, se eget oppsett.   

  

 

 

 
  
Note 5)  

Spesifisering av art 1150, Kurs/Opplæring/Konferanse r, Follorådets budsjett 2013   

KURS, OPPLÆRING KONFERANSER              50 000     

Frokostmøter på UMB 50 000    

Næringssamarbeid i Follo – kobling av Follo-virksomhet 100 000    

Næringskonferansen 2013 300 000   

               

                  

Sum 1150 – prosjekt nr. 2852 Næringssamarbeid 500 000             
 
 

Note 6) 

Spesifisering av art 1270 , Prosjekter/faggrupper, Fo llorådets budsjett 2013  

Konsulenter, kjøp av vikartjenester 300 000  

Entreprenørskap UMB for økt innovasjon 150 000  

FoU-start Akershus og Follo 150 000  

UMB Discovery til Campus Ås 20 000  

   

   

Sum 1270 – prosjekt nr. 2852 Næringssamarbeid 620 000  
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6. Budsjett 2013 – Follorådet – Etablerertjenesten i Follo -  
prosjekt nr. 2853 
 

Art Post Regnskap 
20116 Budsjett 2012 Budsjett 2013 

 

1010-1050 FASTLØNN, ANNEN LØNN OG TREKKPL.GODTGJ.         

1090 PENSJON KLP              

1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT       

1100 KONTORMATERIELL  -   

1115 KJØP AV MAT (UTEN MOMSFRADRAG)   40 000               

1128 DIVERSE MATERIELL OG TJENESTER 9 539  -  

1131 TELEFON/LINJELEIE 1 825 - 12 000  

1140 ANNONSER/KUNNGJØRINGER/INFORMASJON/GAVER 20 000  70 000  

1150 KURS, OPPLÆRING, KONFERANSER   175 000            5) 

1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE, OPPHOLDSUTG.    20 000               

1166 OPPGAVEPLIKTIGE HONORARER OG STIPENDER  - -  

1170 TRANSPORT/SKYSS/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TR  - -  

1190 HUSLEIE OG FELLESUTGIFTER   240 000              6) 

1197 KONTINGENTER, LISENSER, ANDRE GEBYR/AVGIFT  -             -  

1270 KONSULENTER, KJØP AV VIKARTJENESTER 498 925  620 000     7) 

1429 MVA-KOMPENSASJON DRIFT   150 000  

1450 OVERFØRINGER TIL KOMMUNER     

1550 AVSETNING TIL BUNDNE FOND     

  Etablererveiledning             

  Sum utgifter 530 289  1 307 000  

           

1729 KOMP MVA PÅLØPT DRIFTSREGNSKAPET   -150 000  

1730 REF. FRA FYLKESKOMMUNER – prosjektstøtte               -171 000  

1730  REF. FRA FYLKESKOMMUNER / INNOVASJON NORGE      -886 000  

1750 REF KOMMUNER – Prosjektstøtte      

1751 REF. FRA KOMMUNER – SNP             

1773 REF. FRA ANDRE/PRIVATE     

1830 OVERFØRING FRA FYLKESKOMMUNEN - driftstøtte                                    

1850 OVERFØRINGER FRA KOMMUNER - driftsstøtte -530 289               -100 000  

 Etablererveiledning     

1950 BRUK AV DISPOSISJONSFOND                 

  Sum inntekter -530 289          1 276 910     -1 307 000  

  Sum ansvar: 9110 FOLLORÅDET – prosjekt nr. 2852                                          -    

                                                           
6 Regnskap for Etablerertjenesten i Follo for 2011 er ført av Nesodden kommune – ettersendes.  
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Noter til Follorådets budsjett 2013  – Etablerertjenesten i Fol lo, 
prosjekt nr. 2853:     

    

5) Art 1150 For spesifisering av Kurs, opplæring og konferanser, se eget oppsett   
6) Art 1190 Leie av lokaler/husleie: Det settes av kr 120 000 til Vestbytorget (kontorplasser for etablerere) og kr 120 000 til ny 
inkubator (kontorplasser)  

7) Art 1270 For spesifisering av bruk av konsulenter, vikartjenester og prosjekter, se eget oppsett  

  

 

 

 
  
Note 5)  

Spesifisering av art 1150, Kurs/Opplæring/Konferanse r, Follorådets budsjett 2013   

KURS, OPPLÆRING KONFERANSER               

Temakurs 30 000    

Næringsrettede kurs/kunstnere 70 000    

Møter med kommunene 55 000   

Styringsgruppe, prosjektgr., faggrupper 20 000   

                  

Sum 1150 – prosjekt nr. 2853 Etablerertjenesten i Fol lo 175 000             

 

 

 

Note 7) 

Spesifisering av art 1270, kjøp av konsulenter/vikar tjenester 

 

Administrasjon/konsulent – Vestbytorget 120 000  

Konsulent – Etablerertjenesten 500 000  

   

   

   

Sum 1270 – prosjekt nr. 2853 Næringssamarbeid 620 000  

 

 

 

 


