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1. FOLLORÅDETS MÅLSETTING OG ORGANISERING
Follorådet er et samarbeidsorgan mellom kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski,
Vestby, Ås og Akershus fylkeskommune.
Målsettingen for Follo-samarbeidet er:
► Mer styrke utad på ulike regionale utviklingsområder
► Kvalitets- og effektivitetsforbedringer gjennom interkommunalt samarbeid om
samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon, forvaltning og administrasjon
Organisering
Organisering av samarbeidet i Folloregionen er vist i figuren nedenfor.

FOLLORÅDET

FOLLOKONFERANSEN

ORDFØRERMØTET

ARBEIDSUTVALGET
POLITISK

ADMINISTRATIVT

RÅDMANNSKOLLEGIET

FOLLORÅDETS
SEKRETARIAT

Prosjekter
administrative arb.grupper

Prosjekter
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Follorådet er Follosamarbeidets øverste organ og består av tre kommunestyremedlemmer fra hver
Follokommune og tre fylkestingsmedlemmer fra Akershus fylkeskommune. Ordførere/fylkesordfører
skal være en av disse tre. Leder av Follorådets sekretariat og rådmannen i den enkelte deltakende
kommune har møte- og talerett i Follorådet. Oslo kommune og fylkesmannen i Oslo og Akershus har
observatørstatus.
Follorådet fastsetter årlig handlingsprogram og budsjett, og godkjenner årsmelding og regnskap.
Follokonferansen er en årlig konferanse for alle formannskapene i Follo og fylkesutvalget i Akershus
fylkeskommune. Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Oslo kommune inviteres som observatør. Leder
av Follorådets sekretariat og rådmennene i de deltakende kommunene/fylkeskommune har møte- og
talerett.
På Follokonferansen drøftes felles regionale utfordringer og det legges føringer for det videre
samarbeidet.
Ordførermøtet består av ordførerne og rådmennene i Follokommunene og i Akershus fylkeskommune.
Hver deltaker har én stemme som forvaltes av ordføreren. Leder av Follorådets sekretariat har møteog talerett i Ordførermøtet. Oslo kommune og fylkesmannen i Oslo og Akershus har observatørstatus
med tale- og forslagsrett.
Ordførermøtet er det sentrale premissgivende og utøvende organet i samarbeidet og avgir innstilling i
saker som forelegges Follorådet. Ordførermøtet kan foreta endringer i Follorådets handlingsprogram
og budsjett innenfor rammer fastsatt av Follorådet.
Arbeidsutvalget består av leder og nestleder i Follorådet og deres respektive rådmenn. Sammen med
Follorådets sekretariat forbereder Arbeidsutvalget sakene for Ordførermøtet og Follorådet.
Rådmannskollegiet består av rådmennene i de deltakende kommunene og er det øverste
administrative organet i Follosamarbeidet. Rådmannskollegiet ledes av rådmannen i den kommunen
som har lederskapet i Follorådet.
Rådmannskollegiet godkjenner all avgivelse av administrative ressurser til Follorådets arbeid. Kollegiet
har et særlig ansvar for å initiere utviklingsprosjekter innen tjenesteproduksjon og administrasjon, og
for implementering og oppfølging av ulike samarbeidstiltak etter at utviklingsfasen er avsluttet.
Follorådets sekretariat har en daglig leder i 100 % stilling, en prosjektleder i 100 % stilling, samt en
stillingsressurs i variabel brøk i 50 % stilling. Daglig leder har plan- og budsjettansvar for Follorådet,
initierer og følger opp vedtatte utviklingsprosjekter og ivaretar sekretærfunksjonen for de politiske og
administrative samarbeidsorganene. Sekretariatsleder rapporterer til leder av Follorådet. Leder av
Follorådet har instruksjonsmyndighet overfor sekretariatsleder.
Follorådets utviklingsarbeid organiseres normalt som prosjekter. Prosjektene bemannes ofte med
utgangspunkt i etablerte nettverksgrupper innen ulike fagområder.
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Regionale utviklingsoppgaver
A) Areal og samferdsel

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.

Prosjekt: Samordnede
kommuneplaner for Follo.
Fase 1: Rapport med Follorådets
regionale føringer ble igangsatt ved
årsskiftet 2007/2008 og ble høsten
2009 avsluttet, jf. vedtak i
Ordførermøtet 25.09.09, med
Follorådets regionale føringer som
I arbeidet med å samordne kommune- legges til grunn ved rullering av
planene i Follo er det svært nyttig å ha kommuneplanene. Frogn kommune
har tatt de regionale føringene til
felles befolkningsprognoser som
orientering.
planforutsetning for kommuneplanrulleringen. Follo ønsker derfor å
Samarbeidet om den forestående
utvikle en felles målemetode for
boligvekst og en felles forståelse om kommuneplanrulleringen fortsetter i
2010 med nytt Prosjekt: Samarbeid
framtidig befolkningsutvikling i
om felles befolkningsprognoser i Follo.
Folloregionen.
Utvikle et tettere samarbeid og en mer
samordnet og helhetlig areal- og
boligplanlegging for å ivareta de
regionale føringene mht boligbygging,
bygge opp under eksisterende infrastruktur og hensynet til redusert
transport og arealbruk.

Det vil være stordriftsfordeler ved å
samarbeide i forhold til kompetanse,
arbeidsbelastning og kostnader.
Prosjektets tidsramme er fra
november 2009 til juni 2010.

1. Definere innholdet i samarbeidet
om befolkningsstatistikk og
befolkningsprognoser
2. Definere hvordan samarbeidet
kan organiseres
3. Utarbeide felles
befolkningsprognoser for Follokommunene i den forestående
kommuneplanrulleringen
4. Utvikle gode felles presentasjoner
5. Resultere i økonomiske
besparelser for den enkelte
kommune gjennom felles kjøp av
tjenesten.

Ansvar

Styringsgruppe: Rådmannskollegiet / ordførermøtet

Samordnede kommuneplaner i Follo – Prosjekt: Samarbeid om felles befolkningsprognoser i Follo
Langsiktig mål
Status
Prioriterte tiltak

Kommentarer

Til kjøp av bistand med mer til
gjennomføring av prosjektet er det
foreslått satt av i alt kr. 250.000 til
prosjektet, hvorav
kr. 200.000 fra Follorådet,
mens Akershus fylkeskommune bidrar
med kr. 50.000.

Frist, Milepæler

Ferdigstilles juni 2010.
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B) Næringsutvikling
Status

Prosjekt SNP Follo 2008 – 2011 er i
gang.
Prosjekter
o Kopling Follobedrifter/Fou
og Follo inkubator
o UMB-studenter til
næringslivet/Idéportalen.no
o Bedre førstelinjetjeneste
Follo skal være kjent som en
o Kultur og opplevelser som
skapende region som bygger veksten
næring
i næringslivet på miljøvennlig
o Samhandling om påvirkning
nyskaping og høyt spesialisert
o Næringskonferansen i Follo
kompetanse.
o Markesdsstrategi for Follo,
utvikling av ny grafisk profil
Regionplan for arealbruk ses i
sammenheng med øvrig pågående
arbeid; samordnet
kommuneplanrullering i Follo og
regional planstrategi og regionplan.
Det er løpende samarbeid med UMB,
næringsliv, Osloregionen og andre
aktører.

Prioriterte tiltak

Ansvar

Gjennom Strategisk næringsplan har
Follorådet utviklet en felles og
framtidsrettet næringspolitikk. Planen
består av to deler: en strategisk del og
et handlingsprogram.
Gjennomføre følgende strategier i tråd
med planen:
o Nyskaping i eksisterende og nye
virksomheter, herunder kultur- og
næringsområdet.
o Markedsføring av Folloregionen
som lokaliseringssted
o Utvikling av møteplasser mellom
FoU, det offentlige og
næringslivet.
Næringskonferansen i Follo
planlegges 21.04.2010.
o Samordnet arealstrategi, jf.
prosjekt Samordnede
kommuneplaner for Follo.

Kommentarer
Det er Programstyret for SNP Follo som
er ansvarlig for gjennomføring av
tiltakene i SNPs handlingsprogram.
Det skal årlig utarbeides en
handlingsplan med forslag til tiltak,
prioriteringer og budsjett, som del av
Follorådets handlingsplan og budsjett.

Programstyre1

Langsiktig mål

Programstyret rapporterer skriftlig hvert
tertial til Ordførermøtet, der status og
måloppnåelse synliggjøres, og slik at det
gis mulighet for samtykke til eventuelle
endringer i gjennomføring av tiltakene.
Rapporteringen vil inngå som del av
Follorådets årsmelding.
Frist, Milepæler
Prosjektperioden utløper 31.12.2011.

_____________________________
1

Det er opprettet et programstyre sammensatt av representanter fra kommunene, næringslivet og UMB. Programstyret har fått i oppdrag å gjennomføre planen på vegne av Follorådet
og kommunene. Programstyret har egen prosjektleder.
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C) Bærekraftig utvikling
Status

Prioriterte tiltak

Follorådet bør koordinere samarbeid om
prioriterte tiltak, prosjektarbeid og
planprosesser innen tema klima og energi. Det
bør være et felles prosjekt som kan koordinere
og synkronisere det arbeidet som allerede
foregår i regionen. Det vil gi bedre effekt og
kompetanseoverføring på et viktig nytt
Mange av Follokommunene har satsingsområde for kommunene.
Folloregionen skal bidra til økt bruk av i dag igangsatt ulike prosjekt
fornybar energi og en bærekraftig
knyttet til bioenergi, Enøk-tiltak,
o Som en del av oppfølgingen av
klimapolitikk.
utarbeiding og gjennomføring av
kommunenes klima- og energiplaner
klimaplaner og deltagelse i
gjennomføre fellesprosjekter som f.eks.
fagnettverk som f. eks.
innen avfallshåndtering,
”Livskraftige kommuner” og
energieffektivisering, bioenergi,
”Grønne energikommuner”
holdningsskapende arbeid og
miljøsertifiseringer
o

Klima- og energinettverket får i
oppgave å konkretisere prosjekter som
kommunene bør samarbeide om.

Ansvar

Kommentarer
Det finnes i dag mange prosjekter og
finansieringsordninger knyttet til klimasatsing
og bruk av fornybar energi. Kommunen har i
dag lite spisskompetanse selv. Det er også
større mulighet til gjennomføring og
oppfølging dersom Follokommunene gjør
dette i felleskap.

Rådmannskollegiet

Langsiktig mål

Et klima- og energinettverk forankret i
Follorådet vil bidra til kontinuitet i arbeidet
etter at prosjektperioden for andre nettverk
går ut.
Det foreslås satt av i alt kr. 150.000 til klimaog energiarbeidet, herunder tiltak og ulike
prosjekter, hvorav
Kr. 50.000 fra Follorådet, og
Kr. 100.000 fra Akershus fylkeskommune
Frist, Milepæler
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D) Helse og eldreomsorg
Status

Prioriterte tiltak

Palliativ enhet åpnet høsten
o Følge opp avtale mellom Aker
2006 på Ski sykehuset.
Universitetssykehus(AUS) og
Ski sykehus vil få økt poliklinisk
Follokommunene om drift av ny legevakt på
aktivitet. På Ski sykehus ble
Ski sykehus
også en felles legevakt i
o Gjennom samarbeid optimalisere pasientflyt
samarbeid med Aker etablert i
mellom kommunehelsetjenesten og
september 09.
spesialisthelsetjenesten og unngå unødige
sykehusinnleggelser
Økte utfordringer
o Palliativ avdeling ved Ski sykehus
(kapasitetsproblemer) i
o DPS Follo
omsorgssektoren pga kortere
oppholdstid i sykehus.
o Nedsette interkommunal gruppe som kan
Follorådet påvirker utvikling av et godt
utforme fellestiltak
helsetilbud for innbyggerne i Follo.
Det er etablert en god dialog
o ”Alternativ til vold”, arbeidet med planlegging
med RHF Helse Sør-øst om
av behandlingstilbud fortsettes
utvikling av distriktspsykiatriske o Samarbeidsgruppe i regi av AHUS vedr
tjenester på Folloklinikken.
drøftings- og rådgivningsfunksjon i pågående
Ny døgnenhet på Folloklinikken og forestående utviklingsarbeid innen
ble etablert i oktober 2009.
helseområdet, samt utfordringene knyttet til
nytt opptaksområde
Follokommunen inngikk i 1.
o
Ordførermøtet har etablert en gruppe
halvår 2009 avtale med Oslo
som
skal vurdere tiltak for å bedre flyten i
legevakt om mottak av
pasientstrømmen
mellom sykehusene og
voldtektsofre
kommunehelsetjenesten.

Ansvar

Kommentarer
Det legges etter hvert mer vekt på
samhandling kommune – stat, og den
kommende såkalte Samhandlingsreformen
og konkretiseringen av denne blir sentral for
arbeidet i 2010.
Det foreslås satt av kr. 100 000.

Ordførermøtet / rådmannskollegiet

Langsiktig mål

Ordførermøtet oppnevnte i møte 25.09.09
ordfører Georg Stub og rådmann Harald Toft
til å delta i Samarbeidsgruppen.

Frist, Milepæler
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Interkommunalt samarbeid
E) Interkommunale virksomheter

Alle interkommunale virksomheter er
organisert på en hensiktsmessig
måte, og informasjon om
virksomhetene er lett tilgjengelig.
Alle styrene skal settes sammen på
en slik måte at de samsvarer med
bestemmelser tatt inn i kommunenes
eiermeldinger.
Samkjøre gjennomføring av
representantskapsmøter for alle
interkommunale selskaper forut for
budsjettprosessene.

Status

Prioriterte tiltak

Alle styremedlemmer og administrativ Avslutte kursopplæringen i januar.
ledelse i interkommunale virksomheter
tilbys opplæring.
Gjennomføre nødvendig
Gjennomføre kurs om styreopplæring konsolideringsprosess.
for alle styreledere, styremedlemmer
og administrativ ledelse våren 2010.
En gjennomgang av virksomhetene og
vurdering av organisasjonsform er
gjennomført.
Igangsette nødvendige kompetanse
og – organisasjonsutviklingstiltak.
En informasjonsbase for alle
interkommunale virksomheter er
Utvikle, drifte og vedlikeholde
under oppbygging.
informasjonsbase for alle
interkommunale virksomheter – sikre
Det utarbeides et dokument som
beskriver fremtidig strategi i utøvelsen system for oppdatering.
av eierskap knyttet til interkommunale
Utarbeide maler for
selskaper. Legges fram for
rapportering/budsjettering av
Ordførermøte på nyåret 2010.
interkommunale virksomheter.
Sikre en lik vurdering av
sammensetningene i de ulike styrene.

Ansvar

Kommentarer
De prioriterte tiltakene innebærer et
omfattende arbeid som kan anses som
en kontinuerlig prosess. Ressursbehov
for gjennomføring bør vurderes.
Det vil muligens være behov for å legges
inn midler til dekning av styreopplæring.

Ordførermøtet / Rådmannskollegiet

Langsiktig mål

Frist, Milepæler
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F) Støttefunksjoner/administrative oppgaver

Langsiktig mål
Kvalitet i alle ledd i etablerte
støttefunksjoner og adm. oppgaver.
Innenfor IKT-samarbeidet i Follo er
visjonen:
”Follokommunene skal sammen
aktivt utnytte moderne informasjonsog kommunikasjonsteknologi til å
skape tilgjengelig og effektiv
forvaltning og gode tjenester til
innbyggere og næringsliv.”
Målsetting:
• Brukerne skal få likeverdige
tjenester av høy kvalitet og
tilpasset individuelle behov.
• Folloregionen skal kunne tilby
elektroniske tjenester på tvers
av forvaltningsnivåer og
kommunegrenser, noe som vil
forenkle hverdagen for både
næringsliv og innbyggere.
• Lokaldemokratiet og dialogen
mellom innbyggere, politikere og
administrasjon skal styrkes.
Follokommunene vil på utvalgte
områder samarbeide om
kompetansehevende tiltak for å sikre
langsiktig rekruttering av personell,
for eksempel er praksisbasert
forskolelærerutdanning og ansatte i
omsorgssektoren mest aktuelle.

Status

Prioriterte tiltak

Løpende administrativt samarbeid
mellom Follokommunene
IKT-samarbeidet i Follo har pågått
siden 2003. Da initierte Follorådet
prosjektet Tjenesteutvikling og
effektivisering i Follokommunene
gjennom økt bruk av bredbånd. Dette
ble etterfulgt av prosjektet. Selvbetjente kommunale løsninger i
Follo. Prosjektene fikk støtte fra
Høykom. Det er bl.a. etablert bredbånd mellom rådhusene i Follo,
utviklet felles kartportal/matrikkel,
digitalt planarkiv, abonnementsregister (KOMTEK), tilsynskontor for
byggesaker, selvbetjeningsportal
med elektroniske tjenester og egne
netttsider for Follorådet.

Ansvar

Kommentarer

Rådmannskollegiet

•
•
•
•
•

•

Rådmannskollegiet
Ferdigstille politikerportal
Videreutvikle kartportal og
selvbetjeningsportal
Etablere felles
sikkerhetsløsninger (PKI)
Tilby innsyn i egne saker
Bedre søketjeneste
Videre utvikling av stamnettet

Arbeidet i IKT Follo har fortsatt på
permanent basis siden våren 2007.
Da ble det etablert en
driftsorganisasjon for felles IKTløsninger i Follo, basert på
vertskommunemodellen.

•
•

Drift av felles løsninger
Samordning, felles innkjøp,
erfaringsutveksling og
kompetanseheving

Rådmannskollegiet

Det er opprettet en Folloklasse ved
Høgskolen i Oslo for praksisbasert
førskolelærerutdanning fra primo
2009.

Opplæringstiltak innenfor omsorg og
barnehage.

Rådmannskollegiet

Det er utarbeidet en rammeavtale for
IKT-arbeidet i Follokommunene (vedtatt
av de enkelte kommunestyrene i 2006).
I henhold til denne avtalen har
rådmannskollegiet det overordnede
ansvar for å styre og utvikle
samarbeidet utfra visjon og
målsettinger.
Det blir hvert år utarbeidet
handlingsplan og budsjett, som
rådmannskollegiet vedtar og følger opp.
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3. FOLLORÅDETS ROLLE OG ARBEIDSFORMER
Etter omorganiseringen i 2001 har Follorådet lagt stor vekt på å tydeliggjøre sin rolle og
videreutvikle sine arbeidsformer:
• Endret politisk fokus: fra planlegging til handling
• Endret rolle: fra mottaker til deltaker og premissleverandør i det regionale utviklingsarbeidet i
hovedstadsområdet
• Klarere strategier for gjennomslag: konsekvent og tydelig budskap knyttet til Follos
”kampsaker”
• Strategisk fokus: Arbeidet mot kommunene og innbyggerne skal kjennetegnes av enkle
prinsipper for informasjon og kommunikasjon
• Forankring: større bredde i den politiske organiseringen og de politiske arbeidsformene, og
bedre informasjon ut til kommunene
• Effektive arbeidsformer: bl.a. gjennom utarbeiding av årlige handlingsprogrammer og økt
bruk av prosjekt som arbeidsform
• Ansattes medbestemmelse: rutiner for informasjon og deltakelse

4. NÆRMERE OM HANDLINGSPROGRAMMETS SATSINGSOMRÅDER
Regionale utviklingsoppgaver

A) Areal og samferdsel
Follo har arbeidet med følgende innen regional utvikling, areal og samferdsel.
1.

Samferdselsstrategi for Follo

2.

Plan for regionalt sykkelveinett i Follo

3.

Utviklingsavtale for Follo

4.

Samordnet kommuneplanrullering i Follo

5.

Strategi for fremtidig arealutvikling i Follo

6.

Forslag til strategisk næringsplan for Follo

7.

Forslag til areal- og transportstrategi for Osloregionen

8.

Follorådets regionale føringer –
Samordnede kommuneplaner for Follo – Fase 1 (vedtatt i ordførermøtet
25.09.09)

I prosjektet ”utviklingsavtale for Follo” ble det utarbeidet en rekke faglige utredninger til nytte i
videre regionalt planarbeid, bl.a.
•
”Rv 152 i Follo – status, funksjon, tiltak, prioriteringer” (SVRØ),
•
”Kollektivtransporten i Follo 2008-15”,
•
”Parkeringspolitikk og parkeringstilbud i Follokommunene”,
•
”Jernbanestoppestedenes og de største busstoppestedenes transportrolle”
Follorådet har i 2008 og 2009 arbeidet med prosjektet Samordnede kommuneplaner for Follo
Fase 1: Rapport med Follorådets regionale føringer. Etter høringsrunde og behandling i
Ordførermøtet sendes rapporten kommunene i forkant av deres kommuneplanrullering med
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oppfordring om å legge føringene til grunn for ny kommuneplan. Med de regionale føringene vil
Follo fortsatt styre dagsorden på dette feltet.

B) Næringsutvikling
SNP, vedtatt 2007, er utviklet i samspill med næringslivet, FoU sektoren og det offentlige. SNP
er et styrings- og arbeidsredskapet for prioritering av ressursbruken til næringsutvikling. I tillegg
er SNP en bredt anlagt samarbeidsprosess med partnere i privat og offentlig sektor og et
næringspolitisk verksted. Det er viktig med et reelt samspill mellom partene.
SNP-dokumentet består av strategisk del og et handlingsprogram.
Strategisk del, ligger fast for en fire-års persiode
• beskriver ståstedet for næringsutviklingen i regionen,
• ambisjonen for næringsarbeidet
• strategier fra dagens situasjon til målet.
Handlingsprogrammet, rulleres hvert år sammen med Follorådets handlingsplan.
Handlingsprogrammet beskriver konkrete prosjekter med tilhørende budsjett og
gjennomføringsorganisasjon.
Arbeidet organiseres med et programstyre som rapporterer til ordførermøtet og Follorådet. Det
er ansatt prosjektleder for prosjektperioden 2008 – 2011

C) Bærekraftig utvikling
Folloregionen har forutsetninger for å være ledende innen miljøvennlig energibruk, men har hittil
i liten grad benyttet alternativ, fornybar energi.
Landbrukskontoret i Follo ( Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Vestby og Oppegård) gjennomførte i år et
forprosjekt for å beskrive konkrete bioenergi- / fjernvarmemuligheter i hver av Follokommunene
inkl. Enebakk. Resultatet er et beslutningsunderlag (rapporter fra Bioenergiprosjektet) for å
gjennomføre bioenergiprosjekter i den enkelte kommune.
Høsten 2008 ble det etablert et Klima- og energinettverk mellom Follo-kommunene. Nettverket
tar opp felles problemstillinger og utfordringer knyttet til utarbeiding og gjennomføring av
kommunenes klimaplaner. Det er avholdt to temasamlinger i samarbeid med tilsvarende
nettverk under Samarbeidsrådet for Nedre Romerike og med Akershus fylkeskommune.
Temaene har vært avfallsbehandling og energieffektivisering i bygninger

D) Helse og eldreomsorg
Follorådet skal være en politisk sentral aktør i utviklingen av et godt regionalt helsetilbud for
innbyggerne.
Det er løpende kommunikasjon og møter mellom kommunene og AUS når det gjelder
informasjonsutveksling og prosesser knyttet til fellesprosjekter og samarbeidsavtaler.
Follokommunene vil på grunn av demografiske endringer stå overfor store utfordringer spesielt
innenfor eldreomsorgen de nærmeste årene. Kommunene vil gå sammen om å klargjøre de mål
og strategier de jobber etter for gjensidig læring og kartlegge om det er grunnlag for samarbeid
over kommunegrensene.
Det legges etter hvert mer vekt på samhandling kommune – stat, og den kommende såkalte
Samhandlingsreformen og konkretiseringen av denne blir sentral for arbeidet i 2010.
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Informasjonsbase
En felles informasjonsbase over interkommunale virksomheter i Follo anses som
hensiktsmessig og viktig. Hensikten er å samle og tilgjengeliggjøre informasjon om alle
virksomheter ett sted samt å bidra til åpenhet omkring de ulike interkommunale samarbeidstiltak
i Follo. Informasjonsbasen er lagt ut på Follorådets internettsider, men det bør arbeides med
hensiktsmessige rutiner for oppdateringer.
Organisering av interkommunale virksomheter i Follo
I ordførermøtet 20. november 2006 (43/06) ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag
å gjennomgå alle samarbeidstiltakene i Follo samt å fremme konkrete forslag til fremtidig
organisering, herunder forslag til eventuelle nye eller reviderte vedtekter/ selskapsavtaler og
lignende. Etter en høringsrunde er det konkludert med noen mindre justeringer som nå blir
gjennomført. Det vil imidlertid være en løpende vurdering og evaluering for å finne de beste og
mest effektive organisasjonsformene for de interkommunale virksomhetene i Follo.
Styrene og deres kompetanse
Arbeidet med fremtidig organisering av interkommunale virksomheter ses i lys av
sammensetning av styrer og kompetanseutvikling for nye styrer. Det ble gjennomført et
opplæringsprogram med styrekurs i november 2008 og januar 2009. Programmet ble finansiert
delvis gjennom Follorådets budsjett og delvis gjennom egenandeler, samt tilskudd fra KS.

F) Støttefunksjoner/administrative oppgaver
Felles økonomisystem
Frogn, Nesodden, Vestby og Ås kommuner har gått sammen om å anskaffe et felles
økonomisystem; Agresso. Prosjektet er under gjennomføring og det er Frogn kommune som har
prosjektledelsen.
Opplæring av folkevalgte
Opplæring av folkevalgte i forhold til interkommunalt samarbeid i regionen er satt i gang og
fortsetter i 2009.
IKT Follo
IKT-samarbeidet i Follo startet som prosjekter med støtte fra Høykom, et program i regi av
Norges forskningsråd. Fra 2007 pågår et formalisert samarbeid om IKT-drift, basert på
vertskommune-modellen. Det jobbes etter en felles IKT-strategi med tilhørende årlige
handlingsplaner og budsjett. I regi av IKT Follo er det bl.a. utviklet felles kartportal og
selvbetjeningsportal. Via sistnevnte tilbys 40-60 elektroniske tjenester for innbyggere og
næringsliv. Eksempler på tjenester er søknad om barnehageplass, plass på kulturskole og
ledige stillinger. Tjenestene integreres med sak-/arkiv- og fagsystemer, noe som fører til intern
effektivisering.
Det foregår også et utstrakt samarbeid innenfor byggesak/geodata i Follo. Samarbeidet omfatter
faglige spørsmål, politikk i form av høringsuttalelser, informasjon til brukerne og felles
tilsynskontor for byggesaker. Geodata-samarbeidet gjelder anskaffelse og drift av felles tekniske
systemer innenfor landmåling, kart- og planforvaltning samt forvaltning av kommunale avgifter. I
tilegg kommer systemer for eiendomsregister (matrikkel), lagring (QMS), analyse og
presentasjon av geografisk informasjon på web.
Follo-nettet benyttes også til samarbeidstiltak utenfor IKT Follo. Flere kommuner har for
eksempel gått sammen om et felles økonomisystem og Follo-nettet benyttes av interkommunale
organer med behov for tilgang til datasystemer i flere kommuner.
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Visjonen i IKT-strategien er: ”Follo-kommunene skal sammen aktivt utnytte moderne
informasjons- og kommunikasjonsteknologi til å skape tilgjengelig og effektiv forvaltning og gode
tjenester til innbyggere og næringsliv.” I tilknytning til visjonen er det utformet en rekke mål og
delmål innenfor følgende fokusområder: Samfunn, Bruker/innbyggere, Økonomi og
Organisasjon/medarbeidere. Mål og delmål følges opp med årlige handlingsplaner og budsjett.
De viktigste tiltakene er:
• Sikkerhetsløsninger, bl.a. for elektroniske skjemaer, jfr. pålegg fra Datatilsynet
• Oppgradering av teknisk løsning for Selvbetjeningsportalen
• Modul for å lage egne elektroniske skjemaer i Selvbetjeningsportalen
• Oppgradering av e-sak til versjon 7 – for integreringsløsninger og innsyn
• Etablering av felles sikkerhetsløsning (PKI), som følger nasjonale standarder (avventer
nasjonal sikkerhetsløsning)
• Innsynsløsning – tilby tilgang til personifisert informasjon og innsyn i egne saker i
Selvbetjeningsportalen (avventer e-sak versjon 7 som gjør dette mulig)
• Bedre søketjeneste for gjennomfinning av informasjon på tvers av kommunale/
interkommunale portaler
• Søketjeneste internt/eksternt med evt. integrasjon til fagsystemer
• Ferdigstilling av Politikerportalen (For innbyggere: møtekalender med tilgang til
saksdokumenter/protokoller, informasjon om politikere i styrer, råd og utvalg). For
politikere: e-post, kalender, administrative tjenester)
• Videre etablering av stamnettet ved å knytte kommunene Ås, Ski og Oppegård sammen
ved hjelp av fiber
• Videreutvikling av kartportalen med bedre funksjonalitet og karttyper tilpasset
forvaltningens og publikums behov

ANNET
Follokommunene er medlemmer i Osloregionens samarbeidsallianse. De representeres
gjennom Follorådets leder i styret, og gjennom daglig leder i den administrative
koordineringsgruppen. Øvrig deltakelse i administrative grupper i samarbeidsalliansen er
• Samhandling og Osloregionens rolle, Kari Marie Swensen, daglig leder, Follorådets
sekretariat
• Areal og transport: Ellen Grepperud, plan- og miljøvernsjef, Ås kommune
(Nina Ødegard, kommunalsjef Oppegård kommune, vara)
• Kompetanse og verdiskaping: Svein Skøyen, landbrukssjef, Follo landbrukskontor
• Sosial infrastruktur: Harald Toft, rådmann Oppegård kommune
• Profilering: Ingrid Brattset, prosjektleder, Follorådets sekretariat
INTERREG/ Mål 3: Follokommunene inviteres nå med i dette samarbeidet. EU har i tre tidligere
perioder etablert et program som kalles INTERREG. Norge har deltatt i dette arbeidet siden 1996.
I nåværende INTERREG-periode deltar ulike aktører fra Akershus i nesten 40 enkeltprosjekter.
Prosjektene spenner over et bredt saksfelt som omfatter kultur, næring, naturforvaltning,
utdanning og infrastruktur.
Generelt sett er programmene delt opp i
• A-programmer, hvor de deltakende land har felles grenser
• B-programmer, hvor en større region er samlet
• C-programmer, hvor det er åpent for å finne partnere over hele Europa
Kommunene i Akershus hører til i alle programkategoriene. Generelt sett har A-programmene i
den nye perioden blitt tildelt flest midler. For A-programmene er det igjen delt opp i tre:
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1. I Sverige – Norge programmet er alle kommunene på Romerike 100 % delaktige i
delprogrammet ”Indre Skandinavia”. I tillegg kan Oslo kommune delta som såkalt 20 % område.
2. I Sverige – Norge-programmet kan alle kommunene i Follo være 100 % -områder i
delprogrammet ”Grenseløst Samarbeid”.
3. I Øresund – Kattegat – Skagerak-programmet er hele Akershus og Oslo 100 % -områder.
I B-programmene er Østersjø- og Nordsjøprogrammet av interesse for Akershus. Hele Akershus
er 100 % -områder i begge programmene. B-programmene får noen midler, men mindre enn Aprogrammene. C-programmene får lite midler, men gir muligheter for prosjekter innenfor en større
geografi.
Akershus fylkeskommune er delaktige og følger med i utviklingen av programmene. I alle de
nevnte programmene foreligger det nå programforslag. Prosjekter innenfor disse programmene
bør være tilknyttet oppgaver som kommuner/grupper av kommuner, organisasjoner og
fylkeskommuner uansett ville gjennomføre. En internasjonal deltakelse kan gi en merverdi
gjennom læring.
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5. BUDSJETT 2010 FOR FOLLORÅDET
Art
1010

Post

Budsjett 2009

FASTLØNN

1 210 000

1040
1090
1099
1100
1115
1128
1150
1160
1190
1270
1270-a

OVERTID
PENSJON KLP
ARBEIDSGIVERAVGIFT
KONTORMATERIELL
KJØP AV MAT
DIVERSE MATERIELL OG TJENESTER
KURS, OPPLÆRING, KONFERANSER
SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE, OPPHOLDSUTG/
HUSLEIE OG FELLESUTGIFTER
KONSULENTER KJØP AV VIKARTJENESTER
GJENNOMFØRING AV SNP
PROSJEKTER I TRÅD MED HP 2010 - 2013 (EKSKL
1270-b
SNP)
1270-c ETABLERERTJENESTE snp
1290 INTERNKJØP VARER/TJENESTER (MOTPOST 1790)
Sum utgifter
1706
1730
1751
1830
1850
1940

Budsjett 2010

REF./ TILSKUDD FRA STATEN
REF. FRA FYLKESKOMMUNER
REF. FRA FYLKESKOMMUNER / INNOVASJON NORGE
REF. FRA KOMMUNER - SNP
OVERFØRING FRA FYLKESKOMMUNEN
OVERFØRINGER FRA KOMMUNER
BRUK AV DISPOSISJONSFOND
Sum inntekter

65 000
204 000
208 540
3 000
15 000
150 000
100 000
15 000
45 000
550 000

65 000
213 000
218 000
3 000
30 000
150 000
200 000
50 000
45 000
50 000 5)
550 000

150 000

300 000

0
0
2 715 540
0
-100 000
-1 200 000
-253 108
-1 012 432
-150 000
-2 715 540

Sum ansvar: 9110 FOLLORÅDET

FR

AFK
200 000
50 000
50 000
50 000

50 000
100 000

350 000

150 000

Til disp. for Ordførermøtet

4)

800 000 1)
0
3 942 000
0
-150 000
-800 000
-1 240 000
-293 200
-1 172 600
-286 200
-3 942 000
0

Noter:
1) Etablerertjeneten 800000 tilskudd fra AFK og Innovasjon Norge
2) Tilskudd Follokommunene utgjør kr 9,50/innbygger.
Tilskudd AFK utgjør 20% av overføringer fra Follokommunene og AFK
3) Jfr Handlingsprogrammet, forutsettes søkt AFK om midler til gjennomføring
4) Jfr Handlingsprogrammets prosjekter
5) Disponeres av ordførermøtet

Post 1270
Areal og samferdsel
Klima & energinettverk
Interkomm. Tiltak, Styreopplæring
Konsulenter kjøp av vikartjenester
SUM prosjekter

1 268 000

3)
1)
2)
2)
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Fordeling av utgifter på kommunene i 2010
Folkemengde
i alt
01.01.2009

%-fordeling

Enebakk

10 153

8,2 %

Frogn
Nesodden
Oppegård
Ski
Vestby
Ås
SUM:

14 435
17 129
24 612
27 699
14 095
15 863
123 986

11,6 %
13,8 %
19,9 %
22,3 %
11,4 %
12,8 %
100,0 %

Kommune

Sum pr innbygger: kr 19,50,- inkl SNP
(2008: 24,32/innbygger, 2009: 18,16/innbygger)

Tilskudd fra
kommunene
96 022
136 519
161 998
232 768
261 964
133 304
150 025
1 172 600

Sum
overføring
fra
kommunene
101 541
197 564

Overføring
SNP

144 366
171 309
246 148
277 021
140 966
158 648
1 240 000

280 886
333 307
478 916
538 985
274 270
308 673
2 412 600

