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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
POLITISK

ADMINISTRATIVT

RÅDMANNSKOLLEGIET

Prosjekter
administrative faggrupper
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FOLLORÅDETS
SEKRETARIAT

Prosjekter

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 møteog 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 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.
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 samt fylkesrådmannen i Akershus.
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 2015:







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 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (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 2015
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 2015, 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.
I tillegg er det høsten 2014 opprettet en tverrkommunal arbeidsgruppe som bistår i koordinering og
utredningsarbeid i forbindelse med Kommunereformen i Follo.
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2 Satsingsområder – regionale utviklingsoppgaver
2.1 Næringsutvikling i Follo

MÅL: Follorådet skal bidra til å styrke Follo som næringsregion slik at regionens

næringsmessige muligheter kan utløses, blant annet ved å:
Delmål 1: Bygge opp et innovativt nærings- og kunnskapsmiljø som er internasjonalt
ledende innenfor bioøkonomien.
Delmål 2: Bistå flere gode gründere til selskapsetableringer

Follorådet vedtok i juni 2014 Samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo. Samarbeidsplattformen peker
ut 8 sentrale satsingsområder. Tiltakene i handlingsplanen skal støtte opp under Samarbeidsplattformen og
bidra til å bygge opp et innovativt nærings- og kunnskapsmiljø i regionen.
Med utgangspunkt i Follorådets regionale føringer ivareta Follos interesser i
pågående regionale prosesser/planarbeid;


regional plan for innovasjon og nyskaping



planprogram for regional plan for utdanning og kompetanse sett i forhold til næringsutvikling

Etablering av Samarbeidsplattformen innebærer blant annet gjennomføring av følgende tiltak i 2015:

1.

Oppfølging av
samarbeidsplattformen
for næringsutvikling i
Follo

Gjennomføring:
vår – høst 2015

Nærmere om innholdet:
Follorådet vedtok i juni 2014 Samarbeidsplattform for næringsutvikling i Follo.
I forlengelsen av arbeidet med Samarbeidsplattform vil det utvikles en felles ambisjon og
handlingsplan med tiltak og ansvarsområder. Det vil kunne gi grunnlag for å utvikle en
helhetlig og fremtidsrettet strategi for næringsutvikling i Follo med engasjement fra
sentralt næringsliv og andre sentrale aktører.
Målsetting:

Ansvar:
Follorådet i samarbeid med
Akershus fylkeskommune,
NMBU, Ås kommune,
Campus Ås
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I samarbeid med de andre aktørene som har vedtatt samarbeidsavtalen, lage
en handlingsplan, og arbeide for at innovasjonsbygget blir en realitet.



Forankre satsingen på bioøkonomi i Follo



Bidra til at Follo fremstår som en attraktiv region ved å skape felles identitet og

bygge merkevaren Follo


Skape en helhetlig nærings- og innovasjonspolitikk for Follo



Bidra til økt samarbeid mellom offentlige og private aktører




Legge til rette for samarbeid basert på gjensidig kunnskap og tillit
Utvikle flere ideer og innovative løsninger i både kommunal og
privat sektor

Follorådet skal levere:
Som en oppfølging av satsingsområdene i samarbeidsplattformen skal Follorådet utvikle
en handlingsplan i samarbeid med samarbeidspartnerne, næringslivet og andre relevante
aktører.
Finansiering:
Det settes av inntil kr 463 000 til prosjektet. Det forutsettes at Akershus fylkeskommune
og de andre aktørene også bidrar finansielt til prosjektet.
Det etableres et næringsfond av Follorådets fondsmidler på ca. kr 1,5 mill.
2.

Næringskonferansen 2015

Nærmere om innhold:
Næringskonferansen er en viktig møteplass for bedrifter, beslutningstakere,
kunnskapsmiljøer og utviklingsaktører. I 2015 arrangeres konferansen for sjette gang.
Temaet for konferansen avgjøres av programkomitéen.

Gjennomføring:

Målsetting:
Gjennomføre en vellykket konferanse med omtrent samme antall som tidligere
konferanser (170-200 deltakere).

april 2015

Ansvar:
Follorådet i samarbeid med
programkomiteén

3.

Etablererveiledningen i
Follo

Gjennomføring:
01.07.2012-01.07.2015

Ansvar:
Follorådet i samarbeid med
Det kongelige selskap for
Norges Vel
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Finansiering:
Det settes av inntil kr 300 000,- til konferansen. I tillegg vil Akershus fylkeskommune bidra
med kr 50 000, under forutsetning av godkjent budsjettvedtak i Akershus fylkeskommune.

Nærmere om innhold:
I henhold til samarbeidsavtale med Akershus fylkeskommune mottar Follorådet
driftsstøtte til drift av Etablerertjenesten. Det resterende beløpet dekkes av Follorådet
enten som egeninnsats eller kontantbidrag.
På bakgrunn av dette inngikk Follorådet våren 2013 en 2-årig avtale med Det kgl selskap
for Norges Vel om drift og videreutvikling av etablerertjenesten. Avtalen forlenges høsten
2014 for ett år (2015) med mulighet for forlengelse enda ett år.
Målsetting:
Etablerertjenesten skal bidra til økt 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 etablererveiledningstjenesten fungerer, og at gründere har et godt
tilbud i Follo.

Finansiering:
Det settes av inntil kr 100 000 i egeninnsats.
4.

Inkubator Ås AS
på Campus Ås

Gjennomføring:
Oppstart høsten 2014

Nærmere om innhold:
Inkubator Ås AS ble etablert i 2014. Inkubasjonsvirksomheten skal kommersialisere ideer
fra FoU-miljøer. Det foreslås at Follorådet skal bidra med eierskap i Inkubatoren og bidra
til driften med årlige driftstilskudd. Kjeller Innovasjon har i sin oversikt over finansiering av
inkubatoren, foreslått at Follorådet skal bidra med kr 250 000 i driftsutgifter pr. år i
perioden 2014-2018.
Målsetting:
Gjennom inkubasjonsvirksomheten skal det vokse frem et betydelig antall vekstselskaper
som blant annet skal bidra i å markedsføre regionen og styrke næringslivet i Follo.

Ansvar:
Follorådet

Finansiering:
Det skal avklares nærmere hvorvidt Follorådet/kommunene, kan bli deleier i Inkubator Ås
AS, og det settes av inntil kr 100 000 til eierskap i Inkubatoren.
Follorådet bidrar til driften i form av driftstilskudd i en oppstartsfase.
For 2015 foreslås det at Follorådet bidrar til driften i form av driftstilskudd på inntil
kr 250 000.

5.

Stiftelsen Vitenparken

Nærmere om innhold:
Stiftelsen Norsk Landbruksmuseum inngikk i 2012 samarbeid med daværende
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og ble et vitensenter som skal formidle
NMBUs aktiviteter før og nå.
Målsetting/finansiering:
I påvente av at Kompetansesenteret, der Inkubator Ås AS er lokalisert, og Stiftelsen
Vitenparken, på sikt skal inngå i et planlagt innovasjonsbygg på Campus Ås, foreslås at
Follorådet også går inn i eierskap med Vitenparken. Det settes av inntil kr 50 000 i
eierskap, og inntil kr 50 000 i drift for 2015.
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2.2 Kommunereformen – samarbeid og prosess i Follo
Kommunene har mottatt invitasjon fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å delta i kommunereformen,
der det fremgår at alle landets kommuner forventes å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med
nabokommuner. Statsråden viser til vedtak i kommunal- og forvaltningskomiteen og legger til grunn at alle
kommuner skal gå gjennom prosessen med å vurdere og diskutere sammenslåing, og at prosessen avsluttes med et
kommunestyrevedtak senest våren 2016. Det er også klare forventninger til kommunene i hovedstadsområdet om å
delta aktivt i reformprosessen.
I regi av Follorådet framskaffes et felles kunnskaps- og beslutningsunderlag som kan belyse ulike modeller for
framtidig kommunestruktur. Samarbeidet knyttes opp mot de prosessene som koordineres av Fylkesmannen i Oslo
og Akershus i samarbeid med KS. Arbeidet startes opp høsten 2014 og avsluttes rundt årsskiftet 2015/16. Siktemålet
er vedtak i de enkelte kommunene senest våren 2016.
Det reserveres inntil kr 500 000 av fondet til gjennomføring, felles utredning og kjøp av ekstern konsulentbistand,
samt informasjon og opplysningsaktiviteter. Dersom kommuner ønsker utredet egne alternativer ut over Follorådets
anbefalinger, kan det være aktuelt at disse kommunene bekoster deler av utredningsarbeidet over eget budsjett.
Felles prosess i Follo
Folloregionen består i dag av syv kommuner som på ulike måter samarbeider om felles oppgaver gjennom
regionrådet. Follo er del av et mer og mindre sammenhengende bo- og arbeidsmarked. Follo utgjør også et
domsmyndighetsområde, er virkeområde for søndre og nordre Follo prosti og utgjør en næringsregion. I Follo er det
også en rekke interkommunale selskaper som løser oppgaver på vegne av kommunene. Hensikten med å
samarbeide om et felles grunnlag for å ta beslutninger i kommunereformprosessen, er å belyse fordeler og ulemper
ut fra en ensartet metodikk.
Målsetningen med samarbeidet er å gjennomføre en felles åpen og ryddig prosess der aktuelle hovedspørsmål, tema
og modeller belyses bredt og nyansert.
Det forutsettes at den enkelte kommune får mulighet til selv å definere ulike alternativer.
Prosessen skal vektlegge kunnskapsinnhenting og politisk dialog og gjennomføres ihht. Regjeringens mål og opplegg
for reformen. Kommunenes grunnleggende funksjoner som tjenesteyter, lokaldemokratisk arena, samfunnsutvikler
og myndighetsutøver vil dessuten måtte være styrende forutsetninger for det kunnskapsgrunnlaget som innhentes.
For å få en best mulig demokratisk prosess i forhold til spørsmålet om eventuell endring av kommunestruktur, er det
behov for et godt beslutningsgrunnlag. Prosessen skal bidra til å gi kommunene økt innsikt i spørsmålet om fremtidig
kommunestruktur og bør gjennomføres med fokus på åpenhet og god informasjon. Kommunene i Follo må ta stilling
til, som en del av prosessen, hvordan befolkningen skal høres og involveres på egnet måte. Formannskap og
kommunestyre må være sterkt involvert i prosessen. Til arbeidet med informasjon til innbyggere gir departementet
et tilskudd på kr 100 000 pr kommune.
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Det vil være behov for å hente inn ekstern konsulenthjelp for å vurdere kommunestruktur ut fra andre kriterier og
formål enn det Regjeringens verktøy legger opp til.
Samarbeidet i regi av Follorådet startes opp høsten 2014 og avsluttes rundt årsskiftet 2015/2016. Siktemålet er
vedtak i de enkelte kommunene senest våren 2016. Dette vil bety at Follokommunene velger å være med på
reformens «hovedløp». Kommunene vil få mulighet til å gjøre egne valg og begrenser ikke handlefriheten.

Tidsplan
Regjeringen legger opp til en prosess der kommunestyrevedtak fattes våren 2016 (april-mai). Deretter oppsummerer
Fylkesmannen sommeren 2016 og oversender sin anbefaling høsten 2016 til Regjeringen, som fremmer proposisjon
om ny kommunestruktur vår 2017. Reformen iverksettes 01.01.2020.
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2.3 Helse – Samhandlingsreformen

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 utredet i 2012 og 2013 etablering av
lokalmedisinsk senter. Utredningen ble presentert i sluttrapport i november 2012, og behandlet i Follorådet
våren 2013.
I 2014 har Follorådet behandlet sak om opprettelse av Follo lokalmedisinske senter og legevakt, og
kommunestyrene, bortsett fra Vestby og Ski, har vedtatt dette.1
Av andre saker som helsegruppen har eller fortsatt jobber 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

Follo er én av tre kommunale regioner som samhandler med Ahus helseforetak. I arbeidet med
Intensjonsavtalen med Ahus ble det lagt til grunn at kommunene har en tydelig regional overbygning for
samarbeidet med Ahus. På Nedre Romerike og Øvre Romerike er det en utvikling for å strukturere
samhandlingskompetansen. Seks av kommunene på Nedre Romerike har allerede etablert et interkommunalt
samhandlingskontor. Kommunene på Øvre Romerike har likelydende sak til politisk behandling
september/oktober 2014, hvor forslag til vedtak er etablering av samhandlingskontor etter modell fra nedre
Romerike. Hovedmålsettingen for å etablere samhandlingskontor i disse regionene er gjennom samordning å
skape en større likevekt i samarbeidet med helseforetaket. Ahus har en egen samhandlingsavdeling.
Det har den senere tid skjedd en betydelig økning i aktivitet innenfor helseområdet. Stadig nye oppgaver tilfaller
kommunenivået, og Helsegruppa ser det som avgjørende at Follo er med å legge føringene. I tillegg til
somatikken, er det verdt å nevne områder som psykiatri og rus som er i store endringer. Folloregionens
innflytelse i utviklingen bør ivaretas på lik linje med de to andre regionene, og dette krever bredere kunnskap og
1

Pr. 27. oktober 2014.
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deltagelse på flere samhandlingsarenaer. Det er etablert sekretariatsfunksjon til ASU i tillegg til SU. Delavtalene
skal reforhandles og aktiveres og omfanget av deltagelsen i ulike arbeids og prosjektgrupper øker betydelig.
Dette arbeidet er samlet sett avgjørende for den oppgaveforskyvning som finner sted mellom sykehus og
kommunene. Denne oppgaveforskyvningen har dermed en direkte effekt på de kommunale budsjettene.
På denne bakgrunn foreslås følgende tiltak/prosjekter for 2015:

1.

Follo lokalmedisinske senter og
legevakt
Gjennomføring:
Helsegruppen
Ansvar:
Rådmannskollegiet

Nærmere om innhold:
Det etableres et lokalmedisinsk senter og legevakt i nye
lokaler på Ski sykehus. 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 Follokommunene som ønsker å delta på en faglig forsvarlig og
kostnadseffektiv måte.

Prosjektet skal levere:
Etablere lokalmedisinsk senter for å ivareta kommunenes
ansvar for å gi akuttmedisinske tjenester. Foreslå annen
ivaretagelse av arbeidsgiveransvaret for legevaktens leger.
2.

Samarbeid med Ahus
Gjennomføring:
2015
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:
2015

Ansvar: Helsegruppen
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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.
Prosjektet er knyttet opp mot føringene i
samhandlingsreformen

Finansiering:
Pilotprosjektet finansieres av midler fra Helsedirektoratet og
egeninnsats fra kommunene.
4.

Spørsmål om opprettelse av et
Samordningskontor i Follo med
egen rådgiverstilling.

Gjennomføring:
2015 – 2016

Ansvar:
Rådmannskollegiet

Nærmere om innholdet:
Rådmannskollegiet vil i 2015 fremme egen sak med spørsmål
om opprettelse av et Samordningskontor i Follo med egen
rådgiverstilling.
Follo er en av tre kommunale regioner som samhandler med
Ahus helseforetak. De to andre regionene; Øvre Romerike og
Nedre Romerike er i ferd med/har allerede etablert
interkommunalt samhandlingskontor for å strukturere
samhandlingskompetansen vis-à-vis Ahus.
En rådgiverfunksjon kan ha som oppgave å
1. styrke deltagerkommunenes partsinteresser i
forholdet til Ahus gjennom samordning av
Folloregionens interesser og behov i samhandlingen
og arbeidet med avtaleverket.
2. bidra til at Follo blir en likeverdig part i samarbeidet
med Ahus.
3. sørge for at deltagerkommunene har lett tilgjengelig
oversikt over samhandlingsfeltet og blir i stand til å
ivareta sine forpliktelser i kjølvannet av
samhandlingsreformen.
4. tilrettelegge for det regionale helsesamarbeidet
innad i Follo.
5. legge til rette for bruk av relevant forskning og
kompetanseutvikling i kommunenes helsesamarbeid
og samhandling med Ahus HF.
Rådgiveren vil ikke kunne ha beslutningsmyndighet på vegne
av deltakerkommunene og vil heller ikke endre på
ansvarsforholdene innenfor helsefeltet.
Målsetting:
Rådgiveren skal kunne administrere og tilrettelegge saker
innenfor helseområdet i Follo for rådmenn og kommunalsjefer.
I tillegg skal rådgiver bistå og holde oversikt over samarbeid,
prosjekter og muligheter for å søke statlige midler for
aktiviteter innad i Follo-regionen.
Finansiering:
Dette avklares når saken fremmes for Follorådet.
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2.4 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.
Med utgangspunkt i Follorådets regionale føringer, ivareta Follos interesser i følgende
pågående regionale prosess/planarbeid:


regional plan for klima og energi

Følgende tiltak gjennomføres i 2015:
1.

Samarbeid om
utvikling av
ladestasjoner

Gjennomføring:
2015
Ansvar:
Rådmannskollegiet er
styringsgruppe og
ansvarlig

Nærmere om innhold:
Ski har vedtatt en ladestasjonsstrategi, og det er tidligere utarbeidet en strategi for flere
østlandsfylker, bl.a. Akershus og Østfold. Det er interesse for ladestasjonsutbygging i
flere follokommuner, og en felles strategi kan effektivisere tiltak og redusere fremtidige
kostnader. Fylkeskommunen prioriterer støtte til utvikling av lade-infrastruktur i
Akershus.
Mål:
Å lette utviklingen av lade-infrastrukturen i Follo.
Klima- og energinettverket (KEN) skal levere:
Hente inn ekstern kompetanse for å gjennomføre en mulighetsstudie som skisserer
potensialet og viktige elementer i en prosess for utbygging av Follos ladeinfrastruktur
fram til 2018.
Finansiering/budsjett:
Det settes av inntil kr 40.000, mens Akershus fylkeskommune vil bidra med tilsvarende
beløp, under forutsetning av godkjent budsjett.

2.

Samarbeid om
energieffektiv
veibelysning

Gjennomføring:
2015
Ansvar:
Rådmannskollegiet er
styringsgruppe og
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Nærmere om innhold:
Fylkeskommunen har tidligere støttet omlegging av veibelysningen til diodebelysning
(LED) med lang levetid og lav energibruk. Det er dokumentert betydelig reduksjon i
vedlikehold av slik belysning. Omlegging er blant annet foretatt i Asker og en del
romerikskommuner med støtte fra fylkeskommunen.
Mål:
Å bidra til energieffektiv omlegging av veibelysningen i Follo ved bruk av lysdioder.
Klima- og energinettverket (KEN) skal levere:
Hente inn ekstern kompetanse for å gjennomføre en mulighetsstudie for omlegging av
Follos veibelysning ved bruk av lysdioder.

ansvarlig
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Finansiering/budsjett:
Det settes av inntil kr 60.000, mens Akershus fylkeskommune bidrar med tilsvarende
beløp, under forutsetning av godkjent budsjett.

2.5 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 2015:
Med utgangspunkt i Follorådets regionale føringer og de pågående regionale prosessene innen areal- og
samferdsel vil Areal- og samferdselsgruppens hovedaktiviteter i 2015 være:

1. Ivaretakelse av
Follos faglige
interesser i
pågående regionale
prosesser/planarbeid

Gjennomføring:
Løpende deltakelse i
ulike fag- og
prosjektgrupper etc.

Nærmere om innhold:
Pågående regionale prosesser i 2015 vil være:
1.regional plan for areal og transport
Utarbeiding av regional plan for samordnet areal- og transportutvikling i Oslo og
Akershus (plansamarbeidet): Planforslaget ble utarbeidet i 2014 og skal på formell
høring høsten 2014/vår 2015. Areal- og samferdselsgruppen utarbeider forslag til
høringsuttalelse fra Follorådet, der hensyn til grad av regional styring,
utbyggingsmønster, prinsipper for samferdselsprioriteringer og ikke minst Follos
konkurransekraft og attraktivitet sammenlignet med øvrige deler av
hovedstadsregionen tas med.
2. regional plan for handel, service og senterstruktur
3. regional plan for masseforvaltning

Ansvar:
Rådmannskollegiet er
styringsgruppe og
ansvarlig

4. regional plan for innovasjon og nyskaping
5. planprogram for regional plan for utdanning og kompetanse sett i forhold til
næringsutvikling

6. 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.

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, og foreslå
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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 foreslås ikke satt av midler til gruppens arbeid i 2015.

Oversikt over planprosesser - areal, samferdsel og transport

1. Nasjonal transportplan (NTP)
Stortingsmeldingen om ny Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 ble lagt fram 12. april 2013 og ble
behandlet i Stortinget 18. juni 2013.

Ny transportplan
Arbeidet med kommende planforslag 2018-2027 er under utredning. Samferdselsdepartementet har gitt de
statlige transportetatene og Avinor et oppdrag med å gjennomføre en innledende analyse- og strategifase
for ny transportplan.
For å sikre et godt grunnlag for arbeidet er det lagt opp til at Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket
og Avinor kan hente innspill og synspunkter fra et bredt felt av myndigheter og bruker- og
interesseorganisasjoner.
Arbeidet i analyse- og strategifasen skal oppsummeres og konkluderes i en egen rapport som vil bli lagt fram i
løpet av februar 2015.

2. Godsutredningen 2015
Samferdselsdepartementet har gitt transportetatene og Avinor i oppdrag å gjennomføre en bred
samfunnsanalyse av godstransport. Målet er å bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk
effektiv godstransport. Det er et delmål å overføre gods fra veg til sjø og bane, der dette støtter opp om
hovedmålet.
Hensikten med en bred samfunnsanalyse av godstransport er å øke kunnskapen om logistikk og
godstransport i Norge og om tiltak og virkemidler for å nå det overordnede målet og delmålet. Analysen skal
inngå i transportetatenes arbeid med forslag til neste nasjonale transportplan (NTP 2018-2027) og
overleveres Samferdselsdepartementet innen 1. juli 2015.
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3. Plansamarbeidet
Plansamarbeidet har som mandat å utarbeide et forslag til en Regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus. Denne planen vil være et verktøy for å samordne planleggingen innenfor areal og transport i
regionen. Nedenfor følger en oversikt over møter og viktige datoer.

Milepæler i Plansamarbeidet:
Tirsdag 23. september 2014 - Politisk styringsgruppe
Onsdag 1. oktober 2014 - Høringsforslag til Akershus fylkeskommune og Oslo kommune
Prosjektorganisasjonens høringsforslag sendes til planeierne Akershus fylkeskommune og Oslo kommune, etter
at politisk styringsgruppe har behandlet det i møte 23. september. Høringsforslaget sendes samtidig til
kommunene med orientering om at planeiernes vedtak vil ettersendes.

Lørdag 15. november 2014 - Start høring og offentlig ettersyn
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Byrådet i Oslo og fylkesutvalget i Akershus gjør vedtak om å sende planforslaget på høring. Vedtak og
eventuelle endringer ettersendes kommunene og de andre høringsinstansene.

Lørdag 15. februar 2015 - Slutt på prosessen med høring og offentlig ettersyn
Frist for å sende inn høringsuttalelser. Planeierne starter arbeidet med å oppsummere og vurdere
høringsinnspillene, og bli enige om endelig planforslag.

Mandag 30. november 2015 – Planvedtak
Planeierne skal ha behandlet planen og gjort endelig planvedtak i Oslo bystyre og Akershus fylkesting.

Handel, service og senterstruktur Akershus
Kunnskapsgrunnlaget er under utgivelse. Drøftingsfase for faktagrunnlag fram mot høsten 2015. Arbeid med
forslag til regional plan er påbegynt. Høring av forslag til regional plan synkroniseres med arbeidet i plansamarbeidet (areal & transport) senhøsten 2015

Oversikt regionale planer for areal, samferdsel og transport
Utarbeide kunnskapsgrunnlag
Drøfting funn, vurderinger og virkemidler
utarbeiding av planforslag
Høring planforslag
Regional plan vedtatt
Politiskte beslutninger

*

Regionale planer areal, samferdsel og transport
PLAN/År
PLAN/DATO
Areal og transport Oslo og Akershus
Handel, service og senterstruktur Akershus

2014
2015
apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
*
*
*
*

4. Samferdselsplan for Akershus
Samferdselsplanen danner det prinsipielle grunnlaget for hvordan Akershus fylkeskommune prioriterer
innenfor samferdsel. Samferdselsplanen omhandler fylkesveger, kollektivtransport, TT-tjenester, skoleskyss,
drosjer og kollektivterminaler i Akershus. Den tiårige samferdselsplanen og areal- og transportplanen for
Oslo og Akershus vil danne det overordnede grunnlaget for mål, strategier og prioriteringer i det årlige
handlingsprogrammet for samferdsel.

Rullering av samferdselsplanen
I 2014 skal fylkesrådmannen presentere sitt forslag til samferdselsplan for neste periode, som skal gå over ti
år fra 2015 til 2024. Arbeidet med samferdselsplanen starter høsten 2014 og vil vedvare fram til desember
2015. Dialogen med kommunene vil skje vår/høst 2015.

Rådmannens forslag til samferdselsplan del II handlingsprogram 2015-2018
Handlingsprogrammet rulleres årlig og er fylkeskommunens oppfølging av målene som ble vedtatt i
samferdselsplan 2012-2015 Del I. Fylkeskommunen presenterte gjennomgang av endelig handlingsprogram
for 2015-2018 i møte den 7. november 2014.
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Samferdselsplanen Del II Handlingsprogram 2015-2018 skal behandles i hovedutvalg for samferdsel 4.
desember og i fylkestinget 16. desember 2014.
Ettersom handlingsprogrammet rulleres årlig, vil mulighetene til å påvirke handlingsprogrammet for 20162019 være i januar, februar og mars 2015 på kommunevise møter med fylkeskommunen. Frist for innspill på
tema/problemstillinger er før jul 2014.
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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 2014. Avtalen gjelder for en periode
på 5 år, f.o.m. 01.05.2014 tom 01.05.2019.
Høsten 2014 startes opp et arbeid med å utarbeide en oversikt over landbruk og landbruksforvaltning i Follo.
Målet med arbeidet er å gi en samlet oversikt over landbrukets ressurser, utfordringer og muligheter i de
deltakende kommunene. Arbeidet omfatter også en beskrivelse av kommunenes ansvar og oppgaver med
landbruksforvaltning, og hvordan dette løses innenfor samarbeidet om Follo landbrukskontor, samt en
beskrivelse og drøfting av landbrukets rolle i samfunnsutviklingen i den enkelte kommune. Arbeidet skal være
ferdig innen 1. juli 2015 og skal utføres innenfor Follo Landbrukskontors budsjett.

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.

3.1.5 IKT-Follo
Deltakende kommuner: Oppegård, Nesodden, Frogn, Ski, Vestby og Ås. Ski er vertskommune. Formålet er å
tilrettelegge for felles drift og digitalisering av systemer innenfor de ulike sektorene. For å innarbeide denne
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satsingen i handlingsprogrammene utarbeides det en digitaliseringsstrategi som planlegges vedtatt i de ulike
kommunestyrene vinteren 2015.

3.2 Interkommunale selskaper
Våren 2010 ble det utarbeidet og vedtatt en eiermelding om Samarbeid om eierstyring i de interkommunale
selskapene i Follo.2 Eiermeldingen ble rullert våren 2012.
Ordningen med ”felles representantskapsmøter” fortsetter neste år.
Med utgangspunkt i ovennevnte eiermelding foreslås det følgende tiltak i 2015:

1.

Gjennomgang av årshjul
i eiermeldingen

Gjennomgang:
Innen utgangen av mars 2015

Ansvar:
Follorådet – gjennom en
arbeidsgruppe sammensatt av
representanter for
representantskap og
selskapsstyrer.

2.

Oppdatere
informasjonsbasen
Gjennomføring:
Kontinuerlig

3.

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.
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.

Ansvar:
Rådmannskollegiet

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.

Revisjon av
selskapsavtalene for de
interkommunale
selskapene og
virksomhetene i Follo

Nærmere om innhold:
De interkommunale selskapene og virksomhetene i Follo har vært gjennomgått
organisatorisk ved jevne mellomrom, senest i 2007/2008.
Som eierrepresentanter ønsker ordførerne en revisjon av selskapsavtalene, for
å harmonisere avtalene.
Finansiering:
Det foreslås ikke satt av midler til denne revisjonen, men tas innenfor
kommunenes tilgjengelige ressurser.

2

Vedtatt i Ordførermøte 24.03.2010 (sak 15/10).
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3.3 Oversikt over 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.
6) Follo Kvalifiseringssenter IKS
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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.
5) Follo barne- og ungdomsskole
Deltakende kommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Ski er vertskommune.
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4. Budsjett 2015
INNTEKTER:
Ordinær kontingent fra kommunene
Ordinær kontingent fra fylkeskommunen
Refusjon - Etablerertjenesten i Follo
Bruk av fondsmidler
MVA komp.
Inntekter totalt:

KOSTNADER:
Drift Follorådet:
Bto lønnsutgifter sekretariatet
Reise- og diettkostnader
Husleie
Kontordrift
Konferanser, kurs, møter
Studietur
Konsulent/regnskap
Div. uforutsette utgifter
MVA
Diverse prosjekter:
Kommunereformen
Klima- og energinettverket
Areal- og samferdselsgruppen
Sammenslåing Brannvesen
MVA
Næringssamarbeid i Follo:
Næringskonferansen 2015
Drift Inkubator Ås AS
Drift Stiftelsen Vitenparken
Eierskap Inkubator Ås AS
Eierskap Stiftelsen Vitenparken
Samarbeidsplattformen - div. tiltak
Møter
MVA
Etablerertjenesten i Follo:
Kjøp konsulenttjenester
Møter
Kontorhold
Div. andre kostnader
MVA
Utgifter totalt:
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-3 139 888
-419 222
-918 000
-500 000
-624 060
-5 601 170

2 208 170
1 661 800
31 310
55 000
111 000
130 000
50 000
57 000
50 000
62 060
684 000
500 000
70 000
0
0
114 000
1 511 000
300 000
250 000
50 000
100 000
50 000
463 000
30 000
268 000
1 198 000
876 000
20 000
52 000
70 000
180 000
5 601 170

Oversikt antall innbyggere 01.01.14 og overføring pr. innbygger, kilde SSB

Antall
Kommune
innbyggere
Enebakk
Frogn
Nesodden
Oppegård
Ski
Vestby
Ås
SUM
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10 626
15 671
18 297
26 255
29 542
15 944
17 969
134 304

%fordeling
2013
7,91
11,67
13,62
19,55
22,00
11,87
13,38
100,00

Tilskudd/
Tilskudd/
Tilskudd
driftstøtte
prosjekter
næringskommunen kommunene samarbeid
136 630
201 499
235 264
337 588
379 853
205 009
231 046
1 726 888

5 538
8 168
9 536
13 684
15 397
8 310
9 366
70 000

106 257
156 705
182 965
262 542
295 411
159 435
179 685
1 343 000

Sum
Overføring
overføring
pr.
fra
innbygger
kommunene
248 425
366 372
427 765
613 815
690 661
372 754
420 097
3 139 888

23,38
23,38
23,38
23,38
23,38
23,38
23,38
23,38

