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Forord 
 

I 2019 har Follorådet vært ledet av ordfører Ola Nordal, Ås kommune, med ordfører Øystein Slette, 

Enebakk kommune, som nestleder (etter valget, fra 28. oktober 2019 ordfører Hans Kristian Solberg) 

 

Rådmannskollegiet har vært ledet av rådmann Trine Christensen, Ås kommune, som leder, med 

rådmann Kjersti Øiseth, Enebakk kommune, som nestleder.  

 

Enebakk, 5. juni 2020 

 

Hans Kristian Solberg  

leder            

        Kari Marie Swensen 

        daglig leder  
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Mål og strategier 
 

Follorådet er et samarbeidsorgan mellom kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, 

Vestby, Ås og Akershus fylkeskommune.  

 

    Målsettingen for Follo-samarbeidet er:  

► Mer styrke utad på ulike regionale utviklingsområder  

► Kvalitets- og effektivitetsforbedringer gjennom interkommunalt samarbeid om 

samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon, forvaltning og administrasjon  

 

Organisasjon 
 

Politiske organer 

 

Follomøtet er Follo-samarbeidets øverste organ og består av alle formannskapene i Follo-

kommunene og fylkesutvalget i Akershus.1 Oslo kommune og fylkesmannen i Oslo og 

Akershus har observatørstatus. Follomøtet fastsetter årlig handlingsprogram og budsjett, 

mens årsmelding og regnskap er orienteringssaker.  

 

 

Follorådet består av ordførerne og rådmennene i Follo-kommunene og fylkesordfører og 

fylkesrådmann i Akershus fylkeskommune.  Hver deltaker har én stemme som forvaltes av 

ordføreren. Oslo kommune og fylkesmannen i Oslo og Akershus har observatørstatus med tale- og 

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

innstilling i saker som forelegges Follomøtet.  

 

Arbeidsutvalget består av leder og nestleder i Follorådet og leder og nestleder i 

rådmannskollegiet. Sammen med Follorådets sekretariat forbereder Arbeidsutvalget sakene 

for Follomøtet og Follorådet. 

 

 

 

 

1 I tråd med vedtektene for Follorådet utgjør alle medlemmene av formannskapene, samt alle medlemmene i 

Fylkesutvalget i Akershus, Follomøtet, se kommunenes respektive nettsider for oppdatert oversikt. 
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Administrative organer 

 

Rådmannskollegiet er fast organ som forbereder saker til Follomøtet 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. Kollegiet har et særlig ansvar for å initiere 

utviklingsprosjekter innen tjenesteproduksjon og administrasjon, og for implementering og 

oppfølging av ulike samarbeidstiltak.   

 

Follorådets sekretariat har i 2019 vært bemannet med daglig leder i 100 % stilling. 

Regionrådets nettsider oppdateres av ekstern konsulent og faktureres etter medgåtte timer.  

 

Daglig leder har plan- og budsjettansvar for Follorådet, initierer og følger opp vedtatte 

utviklingsprosjekter og ivaretar sekretærfunksjonen for de politiske og administrative 

samarbeidsorganene. I tillegg deltar daglig leder i ulike møter og konferanser i regi av 

Akershus fylkeskommune, Osloregionen, KS, Fylkesmannen i Oslo og Akershus med flere.  

 

Follorådets har tre etablerte fag-/nettverksgrupper innen ulike fagområder. 

Faggruppene er: 

• Areal- og samferdselsgruppa 

• Klima- og energinettverket 

• Helsegruppen 

I 2019 ble det etablert en ny faggruppe for næringssamarbeid.  
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Innsatsområder og aktiviteter i 2019 

 

Follomøtet 

Follomøtet avholdt ett møte i 2019 – den 26. november på Thon hotell Ski og behandlet 6 

saker.  Foruten godkjenning av innkalling og dagsorden samt protokoll fra forrige møte, 

behandlet Follomøtet Follorådets handlingsprogram for 2020-2023 og budsjett for 2020. 

Under diskusjons- og orienteringssaker innledet ass. fylkesmann Trond Rønningen fra 

Fylkesmannen i Oslo og Viken om fylkesmannens rolle og oppgaver, siden mange av 

medlemmene i Follomøtet var nye etter valget. I tillegg holdt Ingegerd Kleivdal 

(prosjektleder Follo velferdsteknologi) og Elisabeth Djønne (fra programledelsen i Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram i Helsedirektoratet) foredrag om velferdsteknologi-prosjektet i 

Follo.  

https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/velferdsteknologi 

 

 

Follorådet  
 

Follorådet hadde 6 møter og behandlet 46 saker i 2019. Faste punkter på hvert møte er 

godkjenning av innkalling og dagsorden, protokoll fra forrige møte, status om prosessen mot 

Nordre Follo kommune, orientering fra Akershus fylkeskommune – herunder orientering om 

etablering av Viken fylke, og orienteringer fra rådmannskollegiet/ledelsen. Blant sakene var 

for øvrig:  

- Godkjenning av årsmelding og regnskap 2020 

- Forslag til overordnede rammer for Follorådets handlingsprogram og budsjett for 

2020 

- Prosjekt «Nytt Folloråd» - organisering og innhold i ny Folloregion 

- NIVI-rapport 2019:3 Kommuneregioner og regionråd i Viken – utarbeidet på oppdrag 

av Prosjekt Viken 2020 (Geir Vinsand og Vegard Salte Flatval) 

- Deltakelse på MIPIM 2020 

- Follorådets møteplan 

- Inkubator Ås as – driftsstøtte for 2019 

- Valg av ny leder og nestleder for Follorådet for 2020 

 

Orienterings- og diskusjonssaker: 

- Forventningsbrev til de interkommunale selskapene i Follo med mal for utarbeidelse 

av Økonomiplan for 2020-2023 og budsjett for 2020 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/velferdsteknologi
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- Videreføring av det regionale næringssamarbeidet – oppfølging av 

Samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo 

- Orienteringer om byvekstavtale mellom Staten og Oslo kommune og Akershus 

fylkeskommune, Bærum kommune, Skedsmo kommune og Oppegård kommune 

- Orientering om BærekraftCamp/Innovasjonscamp i Follo for 8. klassetrinn v/ Ungt 

Entreprenørskap Akershus/Vitenparken 

Follorådet hadde «Nytt Folloråd» som tema/orienteringssak og sak på flere møter i fjor, men 

har ikke sendt et endelig forslag til kommunestyrene om nye innsatsområder og organisering 

av regionrådet. Det er så langt enighet om å endre navn til Folloregionen, samt at nye 

hovedsatsingsområder skal være samfunnspåvirking, profilering og omdømmebygging og 

næringsutvikling i samarbeid med blant annet NMBU, Campus Ås og næringslivet for øvrig. 

«Nytt Folloråd» er ikke ferdigbehandlet i Follorådet og fremmet for kommunestyrene fordi 

saken ble utsatt i påvente av endringer i ny kommunelov og nærmere avklaring i forbindelse 

med etablering av Viken fylkeskommune. I ny kommunelov brukes betegnelsen 

Interkommunalt politisk råd som del av navnet på regionråd (Folloregionen – 

interkommunalt politisk råd). Viken fylkeskommune vil ikke bli medlem i Folloråd slik 

Akershus fylkeskommune var, men inngå såkalte partnerskapsavtale med de enkelte 

kommuneregionene etter mal fra den såkalte Buskerud-modellen.  

 

Det ble ikke arrangert noen studietur i 2019. I stedet deltok 5 ordførerne og daglig leder på 

en av verdens største eiendoms- og byutviklingsmesse (MIPIM) i Cannes 11. – 14. mars. 

Ordførerne ble invitert og fikk gratis adgang til messen. Vanligvis er det relativt kostbart å 

delta på messen, men de to siste årene har Oslo Metropolitan Arena (OMA) sørget for at alle 

ordførere fra Osloregionen kan delta gratis. Foruten ordførerne i Oppegård, Ski, Ås, Enebakk 

og Nesodden deltok en delegasjon fra Oslo kommune og ordførerne i Skedsmo og Bærum 

kommuner, fylkesvaraordføreren i Østfold fylkeskommune, samt sekretariatene for 

Follorådet, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike, administrasjonen i Bærum kommune og 

Osloregionen representert på messen. Follos deltakelse ble lagt merke til både i 2018 og 

2019, og det ble avholdt møter med utbyggere og avtalt oppfølgingsmøter i etterkant av 

messen i den enkelte kommune.  

 

Dette var den største delegasjonen noen gang fra Osloregionen. I samarbeid med 

Osloregionen arrangerte Follorådet en paneldebatt om bærekraftig byutvikling i et 

flerkjerneperspektiv. Leder Ola Nordal og ordfører Hanne Opdan deltok i paneldebatten. 

Deltakelsen nyttig for ordførerne   i form av kontakt med ledelsen i flere av de sentrale 

utbyggingsselskapene i Osloregionen. I tillegg er messen en anledning til å få inspirasjon og 

kunnskap om trender og utvikling internasjonalt. Flere av ordførerne ble intervjuet av ulike 

medier.  

 

Ordførerne deltok også på rådsmøtet i Samarbeidsalliansen Osloregionen på MESH i Oslo 
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sentrum den 11. april. Leder har også deltatt på styremøtene i Osloregionen i Oslo rådhus 

sammen med daglig leder.  

 

Follorådet fortsatte i 2019 samarbeidet med Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet 

(NMBU) med forankring i Samarbeidsplattform for næringsutvikling i Follo, som NMBU, 

NIBIO, Veterinærinstituttet (VI), Akershus fylkeskommune, kommunene og Follorådet alle 

hadde vedtatt. Samarbeidsplattformen skal legge grunnlaget for felles satsinger for utvikling 

av næringslivet i Follo i et langsiktig perspektiv. Det ble avholdt 5 møter i styringsgruppen, 

mens årsmøtet ble utsatt til 2020. Nofima og Enebakk kommune koordinerte på vegne av 

kommunene en felles prosjektsøknad til Forskningsrådet om mat for eldre i institusjoner 

(MatiFokus). Søknaden ble avslått vinteren 2019, men ble revidert og sendt inn på ny 

(endelig avslag mottatt vinteren 2020).  

 

Daglig leder har deltatt på de fleste møtearenaer leder og ordførerne har vært til stede på og 

bistått i eventuelle forberedelser. Det gjelder KS sine regionale samlinger vår og høst, 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sine årlige kontaktmøter med kommunene, BEST-

konferansen i regi av Osloregionen og i styringsmøtene for Samarbeidsplattformen for 

næringsutvikling i Follo, samt representert Follo i den administrative koordineringsgruppe i 

Osloregionen. I tillegg deltok daglig leder på Osloregionens studietur om regionalt samarbeid 

i storbyregioner i Europa 20.- 25. oktober 2019. Studieturen tok utgangspunkt i resultater fra 

SPIMA-prosjektet (Spatial Dynamics and Strategic Planning in Metropolitan Areas) som ble 

ferdigstilt i 2018. Deltakere på studieturen var 20 representanter fra kommuner, 

fylkeskommuner, Jernbanedirektoratet og Statens Vegvesen som sitter i Osloregionens 

faggruppe for Areal, Transport og Klima og administrative koordineringsgruppe. 

Representant fra Osloregionens Europakontor deltok også på studieturen. Studieturen ga 

deltakere nyttig innsikt i hvordan andre storbyregioner samarbeider om regional areal- og 

transportplanlegging og andre områder som næringsutvikling, landbruk m.m. Studieturen ga 

mange læringspunkter for videre samarbeid i Osloregionen og bekreftet stor nytteverdi av å 

diskutere denne type problemstillinger med andre storbyregioner internasjonalt. 

 

 

Rådmannskollegiet 

 

Rådmannskollegiet avholdt 8 møter og behandlet i alt 60 saker i 2019.  

 

I tillegg til å forberede sakene for Follorådet, brukte rådmannskollegiet i 2019 - som i 2018 - 

mye tid på avvikling av IKT Follo og FIKT – fremtid for styrket IKT-samarbeid i Frogn, 

Nesodden, Ås og Vestby, samt interkommunale selskaper i Follo. Det ble i tillegg 

gjennomført to samlinger; den første på Thon hotell Horten 17.-18. januar, mens den andre 
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ble avholdt på Quality hotell Leangkollen den 10.-11. oktober. Tema på begge samlingene 

var interkommunale selskaper og IKT-samarbeid i regionen.  

 

 

  

 

 

Helsesamarbeidet 

 

Follorådet har som mål at regionen skal samarbeide rundt noen felles oppgaver i 

helsetjenesten.   

En viktig felles oppgave innenfor helse- og omsorgsfeltet er å følge opp og ivareta 

forpliktelser i samhandlingsreformen og lovpålagte oppgaver når det gjelder samarbeid med 

regionalt helseforetak, Akershus universitetssykehus (Ahus).   

Helsegruppen har det faglige ansvaret for utviklingen av det helsefaglige 

kommuneoverbyggende arbeidet og samarbeidsprosjekter innad i Folloregionen. 

Helsegruppen består av kommunalsjefer og helseledere i 6 av Follo kommunene. 

Ledervervet går på omgang og følger Follorådet og rådmannskollegiet.  Helsegruppen 

avholder månedlige møter. I 2019 ble det avholdt 10 møter og totalt 55 saker ble behandlet.      

 

Ahus og tilhørende kommuner har i tråd med helse- og omsorgstjenesteloven, inngått 

samarbeidsavtaler for å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- 

og omsorgstjenester. Ahus og kommunene har inngått samtlige lovpålagte avtaler, deriblant 

en overordnet samarbeidsavtale, som regulerer samhandlingsstrukturen.  

Partene har i 2019 gjort et omfattende arbeid med å evaluere samhandlingsstrukturen og 

har også revidert alle samarbeidsavtaler for blant annet å ivareta nye kommuner fra 2020 og 

innlemme Kongsvingerregionen. Partene har revidert overordnet samhandlingsplan og 

vedtatt nye satsningsområder. Med bakgrunn i samarbeidsavtalene og overordnet 

samhandlingsplan administreres et omfattende samarbeid på flere arenaer.  

Samhandlingsstrukturen mellom Ahus og kommuner, og de vedtatte satsningsområdene, er i 

tråd med helse- og omsorgsdepartementets nye anbefalte Helsefelleskap.  

 

Helseledelsen i Follo ønsker å være en likeverdig samhandlingspartner med Ahus og andre 

kommuner og har en rådgiverstilling for samhandling, som jobber for å styrke 
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Follokommunenes partsinteresse i forhold til Ahus og de andre regionene. Øvre Romerike, 

Nedre Romerike og Kongsvinger regionen har tilsvarende stillinger.  

 

 

 

 

 

 

Administrativt samarbeidsutvalg – ASU 

ASU skal behandle og fatte vedtak i saker av prinsipiell karakter som berører 

samarbeidsflaten mellom Ahus og kommunene, og har blant annet i oppgave å sørge for at 

den overordnede samarbeidsavtalen følges. 

ASU er sammensatt av to rådmenn fra hver av de tre kommuneregionene i 

samarbeidsstrukturen, administrerende direktør og tre direktører fra Akershus 

universitetssykehus og leder av Helse og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU). KS deltar med 

en representant med observatørstatus og talerett. Videre deltar sekretariatet, som består av 

en representant fra hver kommuneregion og to representanter fra Ahus. 

Sekretariatsansvaret følger ledervervet.  Ahus, ved administrerende direktør, Øystein 

Mæland, har ledet ASU i 2019. Follo har vært representert i ASU ved Trine Christensen 

rådmann i Ås, og Kjersti Øiseth, rådmann Enebakk kommune.  

ASU har avholdt 1 strategiseminar, der deltok avdelingssjefer, direktører og administrerende 

direktør fra Ahus, kommunalsjefer/direktører, rådmenn og ordførere fra alle de 21 

kommunen og 3 bydeler i Ahus sitt nedslagsfelt. «Samhandlingsstrategier for positive 

pasientforløp» var overskriften på seminaret, og fokuset var drivere og trender for 

digitalisering og e-helse og behov for praksisendring og samhandling.  

ASU har avholdt 4 ordinære utvalgsmøter i 2019. Forumet har behandlet 43 saker. Møtene 

har omhandlet gjensidige orienteringer om organisatoriske, økonomiske/budsjettmessige og 

administrative forhold av betydning for samarbeidet, blant annet endret drift av Kongsvinger 

sykehus og vedtak av ny overordnet samhandlingsplan, nye reviderte samarbeidsavtaler og 

ny samhandlingsstruktur med nye fagråd.  

             

Samarbeid med Follo lokalmedisinske senter (LMS) 

Follo LMS har deltatt fast i helseledermøtene med status oppdatering samt dialog om drift 

av legevakt og av kommunal akutte døgnplassene i tråd med intensjonen. 
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Velferdsteknologi prosjektet i Follo 

 

Enebakk, Frogn, Oppegård, Nesodden, Ski og Ås deltar i nasjonal velferdsteknologi program 

med Follo prosjektet, felles innsats for felles fremtid. Helsegruppen er styringsgruppe for 

prosjektet og prosjektleder har deltatt fast på møtene gjennom året.  

 

Kompetansehjulet i Follo 

Follo kommunene har et felles kompetanses samarbeid gjennom Kompetansehjulet. 

Kompetansehjulet organiserer ABC opplæringen i Follo. I 2019 deltok 691 ansatte i ABC 

opplæringen. 

Kompetansehjulet arrangerte også et inspirasjonsseminar, «Leve hele livet» der alle Follo 

kommunene presenterte hvordan de jobber med reformen, til inspirasjon for hverandre.   

 

 

 

Næringsutvikling  

 

Oppfølging av samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo  

 

Som del av Follos bidrag til oppfølging av Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og 

Akershus fram mot 2025 har Akershus fylkeskommune, Norges Miljø- og Biovitenskapelige 

Universitet (NMBU), Ås kommune og Follorådet sammen utarbeidet en Samarbeidsplattform 

for næringsutvikling i Follo. Samarbeidsplattformen ble signert den 15. april 2016 av 

fylkesordføreren i Akershus, alle ordførere i Follo, Follorådet, rektor ved NMBU og 

forskningsinstituttene på Campus Ås, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO), Nofima og 

Veterinærinstituttet (VI). I tillegg har alle kommunene behandlet og vedtatt 

samarbeidsplattformen i sine kommunestyrer. 

 

Det ble avholdt 5 møter i styringsgruppen i 2019.  

 

Med forankring i Samarbeidsplattformens handlingsprogram bevilget Follorådet kr 100 000 i 

driftsstøtte til Inkubator Ås AS på Campus Ås.  
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Faggruppe næring 

 

Næringsrådgiverne i Nesodden, Frogn og Ås tok initiativ til en formalisert faggruppe for 

næring under Follorådet våren 2019. Næringsrådgiverne ser behovet for en formalisert 

næringsgruppe som jobber med et utgangspunkt i egen kommune, men som jobber aktivt 

med å samkjøre oppgaver som går på tvers av kommunene i hele Follo, og som samarbeider 

der det er naturlig å jobbe sammen i stedet for å jobbe hver for seg. Faggruppens mandat 

ble vedtatt i rådmannskollegiet 10. mai.  

  

Næringsgruppen besto i 2019 av følgende representanter:  

• Nesodden kommune: Næringsrådgiver, Hege Andersen  

• Frogn kommune: Næringsrådgiver, Karianne Thomassen  

• Ås kommune: Næringsrådgiver, Steinar Kaasin (sluttet i januar 2020) 

• Enebakk kommune: Fagsjef eiendom og utvikling, Pål-Morten Grande  

• Vestby kommune: Kommuneplanlegger, Ragne Storsul – fra 6. november 2019  

• Nordre Follo kommune: Kommunalsjef, Anne Melsom – (det planlegges å ansette ny 

næringsrådgiver våren-20)  

 

I 2019 gikk det med mye tid til forberedende møter gjennomført av Nesodden, Frogn og Ås, 

og prosessjobbing for å få etablert gruppen. Representanter fra Vestby og Nordre Follo ble 

først oppnevnt 6.november 2019. Det har ikke vært formålstjenlig å gjennomføre møter for 

Follo i 2019 der ikke alle kommunene har hatt en representant. Første møte i faggruppen 

skal avholdes vinteren 2020 i Vestby.  

 

Faggruppen skal også være styringsgruppen for Etablerertjenesten i Follo. Styringsgruppen 

for Etablerertjenesten har i 2019 gjennomført gründerkaféer i alle Follokommunene, og et 

større seminar i Enebakk, «gården som ressurs», som var veldig godt besøkt. Det forventes 

samme aktiviteter gjennomført i 2020. Ås kommune er kontraktspartner. 

 

 

 

 Bærekraftig utvikling 

 

Klima- og energinettverket i Follo (KEN) ble opprettet i 2008, og er en arena for utveksling av 

erfaringer og felles innsats i klima- og energirelaterte spørsmål. Nettverket arbeider og 

oppdaterer seg i forhold til felles problemstillinger, og er et kontaktpunkt i forhold til 

fylkeskommunen og fylkesmannen.  

 

Klima- og energinettverket hadde fem interne møter i 2019, der tema på møtene var blant 

annet: 
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‐ Miljøfyrtårnsertifisering av kommunene og en felles avtale om å bytte sertifisører mellom 

komunene 

‐ Arbeid med klimaplaner, klimaregnskap og budsjett 

‐ Samarbeid med felles innkjøpskontor og kompetanseheving på området grønne 

anskaffelser 

‐ Mobilitetstiltak i kommunene: sykkelutlånsordninger, parkeringsnorm o.l. 

I tillegg til de fem møtene, har nettverket arrangert fire seminarer, hvor politikere og 

administrasjon fra alle kommunene ble invitert: 

 

1. Klima‐ og miljøkrav i innkjøp, "grønne anskaffelser". Foredrag for‐ og workshop med 

ansatte som jobber med anskaffelser 

 

 

2. Fossilfri grenseregion 2030, seminar ifb med prosjektmøte i samarbeidsprosjektet. 

Fokus på sykler, Klimasats ‐ støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner ‐ 

2019 | Klima‐ og energinettverket i Folloutslippsfrie maskiner og kjøretøy. Debatt 

med ordførere i kommunene. 

3. Klima i arealplanlegging. Foredrag for ansatte i plan og byggesaksavdelinger med 

diskusjoner 

4. Mobilitetsseminar. Hvordan kan vi øke bruk av miljøvennlig transport (gang‐, sykkel‐ 

og kollektivtransport) og bruke bil på en effektiv måte? 

 

KEN deltok i Interreg-prosjektet Fossilfri grenseregion 2030 (Hela Gröna Vägen), blant annet 

med representasjon på seminar i Sverige. Prosjektet «Hela Gröna Vägen» er en videreføring 

av interregprogrammet Infragreen 2 hvor samtlige kommuner i grenseregionen Østfold – 

Follo – Fyrbodal i Sverige har skrevet under på at transportsektoren i regionen skal være 

fossiluberoende i 2030 (dette gjelder både kommunal- og privattransport). I Norge er det 

Østfold fylkeskommune som leder prosjektet.  

 

Lenker til gjennomførte seminarer i regi av Klima- og energinettverket i Follo er: 

 
Klima i reguleringsplan:  
https://www.as.kommune.no/seminar-om-klima-i-reguleringsplan-i-aas-kulturhus.6256431-
385744.html  
Seminar Fossilfri Grenseregion: 
https://www.as.kommune.no/haarete-klimamaal-i-follo-kommunene.6248412-439511.html  
Miljø og klima i innkjøp:  

http://follo.no/folloradet/Fokusomrader/Klima-og-energi/Seminar-Miljo-og-klima-i-innkjop--030619/  

https://www.as.kommune.no/seminar-om-klima-i-reguleringsplan-i-aas-kulturhus.6256431-385744.html
https://www.as.kommune.no/seminar-om-klima-i-reguleringsplan-i-aas-kulturhus.6256431-385744.html
https://www.as.kommune.no/haarete-klimamaal-i-follo-kommunene.6248412-439511.html
http://follo.no/folloradet/Fokusomrader/Klima-og-energi/Seminar-Miljo-og-klima-i-innkjop--030619/
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Follorådet støttet Bio4Fuels med kr 20 000 i 2019. 2 Det er et forskningssenter for 

miljøvennlig energi og har som hovedmål å utvikle teknologi for bærekraftig produksjon av 

andre generasjons biodrivstoff, ofte også omtalt som «avansert biodrivstoff». Norges miljø- 

og biovitenskapelige universitet (NMBU) er vertsinstitusjon. Forskningsinstitusjoner, 

næringsaktører, skogeiere og offentlige myndigheter samarbeider om senteret. Offentlige 

partnere er blant annet Akershus fylkeskommune, Enova, Nobio, Statens Vegvesen, Zero og 

Follorådet.  

 

 

 

Areal og samferdsel 

 

Areal- og samferdselsgruppa bistår rådmannskollegiet med faglige innspill, som ledd i å få 

gjennomslag for Follos areal- og transportinteresser. En sentral oppgave innenfor areal- og 

samferdselsgruppa er å ivareta Follos faglige interesser i pågående regionale prosesser og 

utarbeide forslag til høringsinnspill for Follorådet. AS-gruppen ble revitalisert høsten 2019.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 Follorådet har forpliktet seg til å støtte senteret for miljøvennlig energi (FME), Bio4Fuels, med kr 20 000 i 

totalt 8 år (2016-2023).  
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Politikere som er valgt til å representere Follorådet i ulike 
råd og utvalg: 
 

• Follorådet har i 2019 vært representert ved leder Ola Nordal i styret for Osloregionen. 

• Ordfører Ola Nordal var leder for styringsgruppen for Samarbeidsplattformen for 

næringsutvikling i Follo, der ordfører Thomas Sjøvold, Oppegård kommune, også var 

medlem.   

• Ordfører Øystein Slette representerte Follo i Markarådet.  

 

 

 

Administrativt ansatte som representerer Follorådet i ulike 
samarbeid: 
 

Følgende administrativt tilsatte har i 2019 deltatt i ulike regionale samarbeid: 

• Den administrative koordineringsgruppen i Osloregionen: daglig leder Kari Marie Swensen 

• Faggruppe for areal og transport i Osloregionen: Ragne Storsul, Vestby kommune 

• Administrativt samarbeidsutvalg (ASU): rådmann Trine Christensen, Ås kommune, og 

rådmann Kjersti Øiseth, Enebakk kommune, var medlemmer i 2019 
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Regnskap 2019  
Samlede utgifter bokført på Follorådet (tjeneste 9110) utgjør kr 1 585 176, og samlede inntekter 
utgjør 1 858 227. Renteinntekter på fondet utgjør kr 65 285. Det er et mindreforbruk i regnskapet for 
2019 på kr 273 051 som er avsatt til bundne fond. Saldo på bundne driftsfond pr. 31.12.2019 utgjør 
totalt kr 3 007 670.3 Klima- og energinettverket har overført fra tidligere år kr 100 000 igjen av 
tilskudd fra Miljødirektoratet mottatt i 2018 (opprinnelig kr 175 000).   
 
Nedenfor følger en oversikt over Follorådets regnskap for 2019: 
 

Follorådet – drift (tjeneste 2901): Budsjett 2019 Regnskap 2019 Note 

Sum utgifter 1 580 000 1 652 854  

Bto lønnsutgifter sekretariatet 990 000 941 436 1 

Sekretariatets løpende virksomhet og drift 230 000 233 870 2 

Husleie 60 000 59 260 3 

Konferanser, kurs, møter, studietur 170 000 108 713 4 

                      Diverse uforutsette utgifter 100 000 0  

Avsetning til bundne fond  273 052 5 

MVA komp. 30 000 36 523  

Sum inntekter -1 580 000 -1 585 809  

Overføring fra Akershus fylkeskommune -316 000 -250 000 6 

Overføring fra kommuner -1 234 000 -1 234 000 7 

Renteinntekter fond  0 -65 286 8 

MVA komp. -30 000 -36 523  

 

Diverse prosjekter (tjeneste 2902): Budsjett 2019 Regnskap 2019   Note 

Sum utgifter 400 000 235 180  

Løpende utgifter klima- og energinettverk 10 000 52 720  

MIPIM 2018 100 000 57 880 9 

Norwegian Centre of Expertice – Bio4Fuel 20 000 20 000  

Samarbeidsplattformen – div. tiltak  100 000 100 000  

Konsulent, vikar og andre tjenester 140 000  2 000  

MVA komp. 30 000 2 580  

Sum inntekter -400 000 -277 580  

Overføring fra kommuner -100 000 -100 000 10 

Overført fra Miljødirektoratet - tilskott 0 175 000 11 

Bruk av bundne driftsfond -270 000 0    

MVA komp. -30 000 -2 580  

 
 
Regnskapet for Follorådet føres som en integrert del av Oppegård kommunes regnskap på eget 

kostnadssted, og omfattes av kommunens rutiner for regnskapsføring. Det føres ikke egen balanse. 

Deloitte er regnskapets revisor.  

 

 

3 Iflg. note 7 i Oppegård kommunes årsregnskap for 2019 
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Det er utarbeidet egen revisorbekreftelse for Follorådets regnskap, side 18.  

 

Fotnoter til regnskapet: 

 

Note  Forklaring: 

1  Lønn og sosiale utgifter til daglig leder i 100 % stilling 

2  Posten omfatter kontormateriell, reisevirksomhet, utgifter/servering på møter, IKT-

avtale, økonomi/regnskapstjenester fra Oppegård kommune, telefon/bredbånd, aviser, 

gaver 

3 Husleie: betales til Oppegård kommune, justeres årlig iht. prisindeksen. 

4 Posten «konferanser, kurs, møter, studietur» omfatter blant annet daglig leders deltakelse 

på konferanser og kurs, møter i Follorådet utenfor rådhus, Follomøte 

5 Avsetning til bundne fond – mindreforbruk i 2019 er kr 273 052 

6 Akershus fylkeskommune skal i henhold til vedtektene betale 20 % av totale 

driftsutgifter 

7  Overføringer fra kommunene i henhold til innbyggertallet pr. 01.01.2018 

8 Posten «Renter fond»: renteinntekter av Follorådets totale fond som pr. 31.12.2019 utgjør 

kr 65 286 

9 Deltakelse på MIPIM 2019, utgifter til reise og opphold (ordførerne betaler ikke 

inngangsbillett til messen) 

10 Kommunenes tilskudd til prosjekter i 2017 i henhold til innbyggertallet pr. 01.01.2018 

11 Klima- og energinettverket mottok kr 175 000 fra Miljødirektoratet i 2019 – ikke 

inntektsført.  
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Note 7 i Oppegård kommunes årsregnskap for 2019 
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Revisors bekreftelse  
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Vedlegg 1: Follorådets vedtekter 

 

 

 
 
SAMARBEIDSAVTALE/VEDTEKTER FOR ORGANISERING OG 
DRIFT AV FOLLORÅDET PR. 01.01.2012 

 
 
Erstatter vedtekter pr. 01.01.2005. 
 
 

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

  
 

2. Follorådets strategi 
 
Overordnet strategi for follosamarbeidet er:  
- mer styrke utad på ulike regionale utviklingsområder  
- kvalitets- og effektivitetsforbedringer gjennom interkommunalt samarbeid om 

samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon, forvaltning og administrasjon  
 
 

3. Follorådets samarbeidsområder  
 
Som ledd i oppfyllelsen av strategien, jfr. pkt. 2, skal Follorådet ha fokus på overordnede 
samarbeidsområder:  
 

• Felles strategier overfor stat og omverdenen for øvrig 

• Regional planlegging 

• Kommunesamarbeid etter behov 

• Tjenestesamarbeid 

• Utviklingsarbeid 
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4. Follorådets organer 
 
4.1 Follomøtet   
 
4.1.1 Follomøtet er follosamarbeidets øverste organ. 
 
4.1.2 Follomøtet 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. 
 

4.1.3 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.  
  

4.1.4 Etter innstilling fra Follorådet og med en dagsorden som Follorådet har godkjent, 
innkaller Follorådets leder 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. 2 og 3. Follomøtet fastsetter årlige 
handlingsplaner og budsjett for det regionale samarbeidet. 

 
 
4.2 Follorådet 
 
4.2.1 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.  

 
4.2.2. 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. 

 

4.2.3 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. Se også pkt. 5. 

 

4.2.4 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. 
 
4.2.5 Stortingsrepresentantene fra Follo skal minst 1 gang pr. år inviteres til dialog med 
Follorådet. 
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4.3 Arbeidsutvalg 
 
Leder og nestleder i Follorådet samt deres respektive rådmenn og daglig leder utgjør et 
arbeidsutvalg. Sammen med leder av Follorådets sekretariat forbereder de sakene for 
Follorådet og Follomøtet.  
 
4.4 Rådmannskollegiet  
  
Rådmennene i de deltakende kommunene utgjør Rådmannskollegiet. 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. 
 
 
4.5 Sekretariatet for Follorådet 
 
Sekretariatet 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 for øvrig ivareta plan- og 
budsjettansvaret for Follorådet og dets underorganer, og har anvisningsmyndighet på 
Follorådets vegne. 
 
 

5. Økonomi 
 
5.1 Finansiering 
 
Follorådets virksomhet finansieres gjennom løpende driftstilskudd fra deltakerne (se pkt. 1), 
gjennom prosjekttilskudd og eksterne kilder. 
Det ordinære driftsbudsjettet dekkes med 20 % fra Akershus fylkeskommune, mens det 
resterende fordeles på kommunene etter folketallet pr. 01.01. året før det enkelte budsjettår. 
 
 
5.2 Budsjett og regnskap 
 
Follorådets budsjett skal følge de kommunale budsjettforskrifter. Regnskapet skal føres av 
sekretariatets vertskommune og revideres etter gjeldende forskrifter. 

 
 

6. Oppløsning 
 
Follorådet opphører dersom ¾ flertall av deltakerne bestemmer det. Ved eventuell 
oppløsning fordeles materielle verdier og fordringer som rådet måtte ha, mellom deltakerne i 
forhold til deres andel av budsjettet siste hele budsjettår forut for oppløsningen.  
 
Dersom en kommune ønsker å trekke seg ut, må dette meldes skriftlig til Follorådet minst 1 
år før uttreden kan finne sted. Det økonomiske oppgjøret overfor den uttredende 
kommune/fylkeskommune forholdes som angitt i pkt. 6, 1. avsnitt. 
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