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Forord 
Follorådet har i 2012 arbeidet med flere store saker som alle er viktige for Follos innbyggere. Det 

gjelder særlig: 

 Samferdsel og Samordnet kommuneplanrullering i Follo 

 Regional planstrategi og Plansamarbeidet om areal og transport i Oslo og Akershus 

 Samhandlingsreformen og Ski sykehus - Samarbeidet med Ahus fra 01.01.2011 

 Samarbeidet med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 

 Etablererveiledningen i Follo 

 Omorganisering av Follo Politidistrikt med nedleggelse av alle lensmannskontorene 

 Interkommunale selskaper og styreopplæring 

 

De største sakene i 2012 har vært Samhandlingsreformen og Plansamarbeidet.  

 

I 2012 har Follorådet vært ledet av ordfører Johan Alnes, Ås kommune, med ordfører Tonje Anderson 

Olsen, Enebakk kommune, som nestleder. Rådmann Trine Christensen, Ås kommune, har vært 

leder av Rådmannskollegiet i 2012, med rådmann Kjersti Øiseth, Enebakk kommune, som 

nestleder. 

 

Follorådet, 4. juni 2013 

 

Tonje Anderson Olsen 

ordfører           

         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. Oslo kommune og fylkesmannen i Oslo og 

Akershus har observatørstatus. Follomøtet fastsetter årlig handlingsprogram og budsjett, og 

godkjenner årsmelding og regnskap. I 2012 har ordfører Johan Alnes, Ås kommune, vært 

leder, med ordfører Tonje Anderson Olsen, Enebakk kommune, som nestleder. 

 

Follomøtet avholdt 2 møter i 2012 – den 9. februar på Rosenholm Campus og den 20. 

november på Studentsamskipnaden i Ås. 

 

 

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. Ordførermøtet/Follorådet er det sentrale premissgivende og utøvende organet i 

samarbeidet og avgir innstilling i saker som forelegges Follomøtet.  
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Arbeidsutvalget består av leder og nestleder i Follorådet og deres respektive rådmenn. 

Sammen med Follorådets sekretariat forbereder Arbeidsutvalget sakene for Follomøtet og 

Follorådet. 

 

 

Administrative organer 

 

Rådmannskollegiet er fast organ som forbereder saker til Follomøtet og Follorådet og 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. Rådmannskollegiet har i 2012 vært styringsgruppe for PURA-prosjektet i 

Follo. 

 

Follorådets sekretariat er bemannet med daglig leder i 100 % stilling. I tillegg ble det i løpet av 

våren ansatt en rådgiver i 100 % stilling. Det er også en medarbeider i 10 %, som oppdaterer 

Follorådets nettsider. Daglig leder har plan- og budsjettansvar for Follorådet, initierer og 

følger opp vedtatte utviklings-prosjekter og ivaretar sekretærfunksjonen for de politiske og 

administrative samarbeidsorganene. Sekretariatsleder rapporterer til leder av Follorådet 

som har instruksjonsmyndighet. I tillegg deltar daglig leder i ulike møter og konferanser i regi 

av Akershus fylkeskommune, Osloregionen og andre.  

 

Follorådets utviklingsarbeid organiseres normalt som prosjekter, som ofte bemannes med 

utgangspunkt i etablerte nettverksgrupper innen ulike fagområder. 

 

Faggruppene er: 

 Areal- og samferdselsgruppa 

 Klima- og energinettverket 

 Helsegruppen 
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Innsatsområder og aktiviteter i 2012 

 

Follorådet 

Follorådet avholdt 11 møter og behandlet 93 saker i 2012. På flere av møtene var 

Samhandlingsreformen tema - det samme gjaldt diskusjonene rundt den regionale planen for areal 

og transport for Oslo og Akershus (Plansamarbeidet).   

 

Follorådet ønsker å ha et nært samarbeid med nærliggende regionråd, og den 10. februar besøkte 

Arbeidsutvalget Indre Østfold regionråd i Askim på deres regionrådsmøte. Tilsvarende deltok Indre 

Østfold regionråd på Follorådsmøtet den 29. februar.  

 

NHO Oslo og Akershus deltok også på møte i Follorådet den 22. juni, der nytilsatt regiondirektør Nina 

Solli innledet til diskusjon om helhetlig areal- og boligpolitikk i kommunene i forhold til 

kommunesammenslåing.  

 

Follorådet fortsatte i 2012 det tette samarbeidet med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). 

Follorådsmøtet den 27. januar ble avholdt på UMB der blant annet rektor Hans Fredrik Hoen deltok 

sammen med forelesere fra Institutt for Landskapsplanlegging. Hoen holdt også foredrag på 

Follomøtet 9. februar på Rosenholm Campus.  

 

Arbeidsseminaret ble lagt til Trondheim og Fosen i tiden 9.-11. mai med blant annet besøk på Fosen 

distriktsmedisinske senter og Søbstad helsehus i Trondheim (tema Samhandlingsreformen) og 

orienteringer om Trondheimsregionens arbeid med næringsutvikling og regional planlegging og 

utvikling. Studieturen gikk til København og Malmø 13.-14. september med besøk i den nye bydelen 

Hyllie i Malmø, samt Västra Hamnen med Bo01-området og til topps i Turning Torso (tema areal- og 

transportplanlegging, byutvikling). I København fikk vi presentasjoner fra arkitektfirmaene BIG 

(Bjarke Ingels Group) og Gehl Architects. Sistnevnte har bl.a. deltatt i tettsteds- og 

stedsutviklingsarbeid i Akershus og Follo. Studieturen ble avsluttet med et besøk på Louisiana 

Museum of Modern Art der vi så utstillingen om nordisk arkitektur.  

 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus tok i 2011 initiativ til et prosjekt for å se på effektivisering, bedring 

og kvalitetsheving ved sammenslåing eller samarbeid innen brannberedskap og redningsvesen i Follo 

og Østfold. Fylkesmannen i Oslo og Akershus bevilget kr 500 000 til en slik utredning, og det ble satt 



 
Side 7 av 38   

ned et utvalg med representanter fra brannområdene og MOVAR, samt representanter for styrene i 

brannområdene. Arbeidet i styringsgruppen startet opp senhøsten med et seminar den  

29. november på Mastemyr Quality hotell i Oppegård, der representanter for alle de 11 kommunene 

og 3 brannvesen i Follo og Mosseregionen var til stede. Styringsgruppen startet også arbeidet med å 

søke etter prosjektleder. I tillegg bevilget Fylkesmannen i Østfold kr 200 000 til prosjektet.  

 

Follo politidistrikt representert ved politimester Arne Jørgen Olafsen og politistasjonssjef Geir Krogh 

deltar 1 -2 ganger årlig på Follorådsmøtene og orienterer om kriminalitetsbildet i Follo-

kommunene/regionen, samt på Follomøtet den 20. november. Som en oppfølgning tok politiet 

initiativ til et prosjekt kalt Bedret skjenkekontroll i Follo, med kick-off-seminar den 16. oktober i Ås 

rådhus, der bevillingshavere og Securitas (skjenkekontroll) var invitert. Arbeidet følges opp av en 

egen prosjektgruppe med representanter for kommunene (SLT-koordinator), politiet og næringslivet.  

 

Styreopplæring for styreledere, styremedlemmer og daglig ledere i de interkommunale 

selskapene og virksomhetene ble gjennomført 24. august på Thon Hotell Ski, der det deltok 

ca. 30 personer og 7. desember på Rosenholm Campus der det deltok om lag 25 personer.  

Follorådet vedtok også i sitt møte den 28. mars (sak 16/12) revidert felles eiermelding «Samarbeid 

om eierstyring i de interkommunale selskapene i Follo 2012 – 2016», først vedtatt i Ordførermøtet 

23. mars 2010.  

 

 

Areal og samferdsel 

En sentral oppgave for innenfor Areal- og samferdsel er ivaretakelse av Follos faglige interesser i 

pågående regionale prosesser. På bakgrunn av dette har gruppa i 2012 blant annet utarbeidet forslag 

til høringsuttalelser til konsekvensutredning for Intercity-tog, transportetatenes forslag til NTP 2014-

2023, planprogram for regional plan for handel, service og senterstruktur og regional planstrategi, 

samt bidrag til uttalelse til regional plan for innovasjon og nyskaping.  I tillegg er arbeidet med 

regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus (Plansamarbeidet) fulgt opp i mange av 

gruppens 9 møter. Gruppa representerer også Follorådet i arbeidsgrupper i flere prosjekter som 

pågår i regi av regionale myndigheter, bl.a. Plansamarbeidet og den regionale planen for handel, 

service og senterstruktur. 
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I følge handlingsprogrammet for 20121-2015 skulle Areal- og samferdselsgruppa levere felles 

befolkningsprognoser som grunnlag for utarbeidelse av planstrategiene og ivareta det regionale 

perspektivet i de kommunale planstrategiene. I forbindelse med arbeidet med de kommunale 

planstrategiene ble det søkt Akershus fylkeskommune om midler til utførelse av 

befolkningsprognoser for alle Follo-kommunene. Prognosearbeidet ble utført av COWI og ble 

ferdigstilt i juni 2012.  

 

I løpet av fjoråret skulle Areal- og samferdselsgruppa også levere en faglig rapport med anbefaling 

om prinsipper for parkeringsløsninger i Follo. Rapporten vil danne grunnlag for utøvelse av en 

parkeringspolitikk som er i tråd med målet for de regionale føringer for Follo. Parkeringsprosjektet 

ble utført av Transportøkonomisk institutt (TØI). Målet med prosjektet var bedre samordning av 

parkeringspolitikken med arealbruk og kollektivtransport. Rapporten var ferdig i desember 2012. 

Rapporten beskriver mulige tiltak/virkemidler for å styre parkeringstilbudet på en måte som på 

lengre sikt kan gjøre sentrumsområdene mer attraktive. 

 

 

 

Næringsutvikling 

 

 

Generelt om det regionale samarbeidet 

I dag er de fleste enige om at frambringelse av innovasjoner gjennom kontinuerlig læring og 

kompetanseutvikling, er den viktigste faktoren bak næringsutvikling. Ved å lære blir bedriftene bedre 

rustet mot turbulente og skiftende omgivelser og de blir bedre i stand til å møte nye utfordringer og 

for videre kunnskapsoppbygging. Bedrifter som lærer raskere og bedre enn andre vil erobre nye 

markedsandeler å oppnå økt konkurranseevne.  

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

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

Innovasjon omfatter derfor mange aktører som må spille på lag, og det kreves en politikk for å få 

lagspillet til å fungere best mulig.  

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

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

mellom regionale bedrifter, og mellom regionale bedrifter og til kunnskapsorganisasjoner.  
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I følge handlingsplanen var det flere tiltak med tanke på å styrke næringssamarbeidet i regionen, noe 

som også var målet for 2012. Følgende tiltak ble prioritert: 

 

o FoU-start Follo 

o Entreprenørskap i Follo 

o Etablerertjenesten i Follo 

o Næringskonferansen 2012  

 

FoU start Follo og Entreprenørskap i Follo 

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) har arrangert flere møteplasser i 2012 for å legge til 

rette for økt samarbeid mellom UMB og næringslivet og på den måten skape innovasjoner i 

næringslivet.  

Universitetet for miljø- og biovitenskaps to Follo-prosjekter med finansiering fra Follorådet og 

Akershus fylkeskommune har bidratt til økt regionalt samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og 

næringslivet i Follo.  Nedenfor følger en kort beskrivelse av tiltakene: 

 

 

Prosjekter 2012: 

Prosjektnavn 

 

FoU-Start Follo:  

kobling av næringsliv og FoU-miljøer på Campus Ås 

Varighet fra/til 

 

2012-2013 (Videreføring av Strategisk næringsplan i Follo med første 

prosjektstart i 2009) 

Prosjektansvarlig 

 

Næringslivskontoret på Universitetet for Miljø- og biovitenskap: 

Prosjektleder: Jens Kristian Rostad 

Follorådets rolle 

 

Prosjekteier og delfinansiør. 

Mål med prosjektet 

 

Bidra til innovasjon gjennom økt samhandling mellom 

forskningsinstitusjonene i regionen og næringslivet. Dette skal 

oppnås gjennom følgende delmål: 

 Skape Minimum 6 samarbeidsrelasjoner med utgangspunkt i 

en konkret utfordring mellom næringsliv i Follo og 

forskningsmiljøene på Campus Ås. 
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 Gjennomføres minst ett arrangement/møteplass innenfor et 

spesifikt fagområde med deltakere fra Follo-næringsliv, 

forskere og studenter. 

 Etablere samarbeidsmodeller med næringsråd i kommunene 

eller andre regionale aktører samt opprettholde god kontakt 

og kunnskap om den regionale næringsutviklingen 

Økonomiske rammer Kr. 525 000 totalt. Folloråddets bidrag er kr. 150 000. 

Resultater 

 

Resultatmålet for antall FoU-samarbeid er nådd. 

 

Det har i 2012 vært høy aktivitet for å koble næringslivet i Follo med forskningsinstitusjonene ved 

Campus ÅS. Prosjektet har etablert kontakt med 20 nye bedrifter i regionen hvor man har kartlagt 

virksomhetenes utfordringer og problemstillinger. Prosjektets FoU-formidlere har arbeidet aktivt 

med å finne ”kompetansepartnere” ved Campus Ås og det har blitt igangsatt 6 FoU-start prosjekter i 

2012 basert på nye og etablerte relasjoner. 

I tillegg arrangerte næringslivskontoret en møteplass kalt ”Fra forskning til business” Arrangementet 

ble holdt på UMB og i forbindelse med Oslo Innovation Week. Arrangementet ble organisert som en 

work-shop hvor man tok utgangspunkt i forskningsprosjekter ved UMB og koblet på næringsliv og 

studenter som skulle bidra med kunnskap om kommersialisering av forskningen. Arrangementet 

tiltrakk seg mellom 60 -70 besøkende. 

UMB har gjennom prosjektet i 2012 oppnådd god dialog med det regionale nettverket og lagt 

grunnlag for enda bedre samarbeid framover. FoU-start har innfridd sine målsettinger for 2012.  

 

 

 

 

Prosjektnavn 

 

”Entreprenørskap i Follo”:  

kobling av Follo-virksomheter og UMB-studenter 

 

Varighet fra/til 

 

Jan2011- des 2011 

Prosjektansvarlig 

 

Prosjektleder Elin Kubberød, UMB 
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Follorådets rolle 

 

Eier av prosjektet og delfinansiør 

Mål med prosjektet 

 

Økt samhandling og kunnskapsoverføring mellom næringsliv og 

akademia.  Prosjektet en direkte konkretisering av delmål om 

entreprenørskap i RIP, punkt 1 og 4.  

 Minimum 10 Follo-virksomheter skal ha samarbeidet med 

UMB og UMB studenter innenfor entreprenørskap i løpet av 

2012.  

 Minimum 3 virksomheter skal ha etablert forpliktende 

samarbeidsavtaler med UMB på feltet entreprenørskap 

 Studentbedrift (bedriftsetablering som øvelse) skal være et 

”treningsprogram” som utvikles og tilbys ved UMB, i nært 

samarbeid med Ungt Entreprenørskap, fagmiljøet ved UMB 

og lokale virksomheter. 

 Minimum en møteplass for samarbeid for økt 

kommersialisering til næringsliv skal etableres.  

 

Resultater 

 

Se under tabellen 

Økonomiske rammer 

 

Totalt budsjett er 450 000 kroner. Follorådets bidrag er på 150 000 

kroner.  

Fremdrift 

 

Meget tilfredsstillende på alle delaktiviteter på entreprenørskap hvor 

UMB står som hovedansvarlig. Måloppnåelsen er ikke 

tilfredsstillende på aktiviteter som går på studentmentorordningen 

og etablerertjenesten. Henviser til halvårsrapporten som påpeker 

vansker med å finne en god arbeidsform og modell for denne 

delaktiviteten, ikke oppnådd målet her. 

 

Hovedmålet for prosjektet med at Minimum 10 Follo-virksomheter skal ha samarbeidet med UMB og 

UMB studenter innenfor entreprenørskap er oppnådd for 2012. Det ble gjennomført 4 

Gründercamps, tre ”Leder-for-en-dag” samlinger og kurs i studentbedrift. Gjennom prosjektene ble 

det skapt 15 samarbeidsprosjekter. Følgende virksomheter og organisasjoner bidro til måloppnåelsen 

i 2012: 

 Designhub Norway 

 Akershus fylkeskommune, seksjon kulturminnevern 

 Akershus Reiselivsråd 

 Nortura (ikke follo) 

 Ramme gård 
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 Lantmännen Unibake 

 Deep River 

 Brandgarden 

 IBM Norge 

 Cloud Nine 

 Ringens 

 Nofima 

 

Ved den ene gründercampen var over 100 studenter fra UMB samlet for å løse ”Oppdrag Nortura”. 

Studentene fikk i oppdrag å utvikle et middagsprodukt- eller konsept som Nortura må lansere for å 

tilfredsstille en norsk familie i 2015. Vinnerne foreslo å gjøre lammekjøtt til hverdagsmat i Norske 

familier og fikk en drømmedag hos Nortura for å jobbe videre med produktideene sine.  

Prosjektet Studentbedrift hadde som mål i 2012 å opprette et kurstilbud til studentene rettet mot 

bedriftsetablering som øvelse. Det resulterte i at UMB som et av få universiteter i Norge og foran 

Universitetet i Oslo etablerte kurset ”Studentbedrift”. Et tilbud til alle studenter ved UMB. 

Programmet har vært en suksess og fortsetter i 2013.  

Gjennom programmet ”Studentbedrift” ble det i 2012 inngått 5 mentoravtaler i Follo og Akershus 

med virksomheter. Kurset i 2012 er nå avsluttet men samarbeidet mellom mentorer og 

studentbedriftene fortsetter som en forberedelse til NM i studentbedrift 2013. Noen av bedriftene 

som har stilt opp som mentorer for studentbedriftene er aktuelle å samarbeide med til neste års 

kurs.   

Til slutt ble det gjennom prosjektet etablert en innovasjonscamp under Oslo Innovation Week. 

Innovasjonscampen fikk navnet ”Fra forskning til business”. Tiltaket tilfredsstilte målet med å 

etablere minst en møteplass med sikte på å  legge til rette for økt kommersialisering til næringslivet.  

Arrangementet ble gjennomført som en workshop og fikk mange gode tilbakemeldinger fra 

deltakende forskere og eksterne aktører. Tiltaket er tenkt videreført i 2013.  

 

 

Etablererveiledningen i Follo 

 

Regjeringen arbeider i samarbeid med Innovasjon Norge, Kommunenes sentralforbund, 

fylkesmannen og fylkeskommunen for å styrke kommunene som førstelinje for næringsutvikling og 

som næringsutviklingsaktør. Aktørene ønsker at kommunene skal ta ansvar for lokal 
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næringsutvikling, og at kommuner enkeltvis eller regionvis medvirker i utførelsen av 

etablererveiledningstjenesten. I Follo er Etablerertjenesten lagt til Follorådet.  

Med dette som utgangspunkt skal Etablerertjenesten i Follo sørge for: 

 å bidra til og øke antall nyetableringer og styrke levedyktigheten og lønnsomheten i 

de virksomheter som etableres 

 å gi etablerere i tidligfase kunnskap om etablering og drift av egen virksomhet 

 å gi etablerere mulighet til å gjennomgå sin forretningsidé, samt gi gode råd og 

veiledning om videre fremdrift. 

For å nå målene tilbys gründere grunnkurs, veiledning og temakurs for etablerere/gründere. 

Follorådet har engasjert ekstern konsulent til å følge opp Etablerertjenesten og tilby kurs og 

veiledning til etablerere/gründere. Denne kontrakten opphørte pr. 1. juli i fjor, og på høsten ble det 

inngått en midlertidig avtale med Samarbeidsrådet for Nedre Romerike om å drifte Etablerer-

tjenesten inntil ny konsulent kom på plass. Samtidig ble pilotprosjektperioden for Etablerertjenesten 

i Akershus avsluttet den 1.7.2012. Etter ekstern evaluering, er det gjort vedtak om å videreføre 

Etablerertjenesten som en regionalisert tjeneste med treårige samarbeidsavtaler med regionrådene.  

 

Follorådet inngikk ny samarbeidsavtale med Akershus fylkeskommune og Innovasjon Norge for 

perioden 2012-2015, som innebærer: 

 Et øremerket økonomisk bidrag fra Akershus fylkeskommune og Innovasjon Norge. 

Beløpet vil bli indeksregulert årlig og folketallet i regionen er lagt til grunn for fordeling 

av beløp mellom de ulike delregionene i Akershus.  

 Bidrag fra delregionen, eventuelt andre lokale/regionale aktører bestående av 

egeninnsats og midler til dekning av kostnader til for eksempel leie av lokaler og 

annonsering/bekjentgjøring 

I tråd med reglene for offentlige anskaffelser ble det senhøsten søkt etter ny konsulent til drifting av 

Etablerertjenesten i Follo. (Follorådet inngikk kontrakt og samarbeid med Det Kongelige Selskap for 

Norges Vel den 4. februar 2013.) 

 

Kursene og kontaktinformasjon markedsføres på Follorådets og kommunenes nettsider og på 

nettsiden www.etablerer-akershus.no der kursdeltakerne må melde seg på. Dette er en felles-

nettside for Etablerertjenesten i Akershus, der regionrådene samarbeider om blant annet 

kursopplegg. 

http://www.etablerer-akershus.no/
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Statistikk Etablerertjenesten i Follo 2012 

 

Kursstatistikk basert på tilstedeværelse 

Våren 2012 ble ett kurs arrangert i Vestby; resten i Oppegård Rådhus, utvalgte tirsdager i tidsrommet 

kl. 17.00 til 20.00. 

 

Grunnkurs  

Grunnkurs Sted  Dato Deltakere % Kvinner 

Grunnkurs (3 t) Vestbytorget Februar 9 67 % 

Grunnkurs (3 t) Oppegård Rådhus Mai 10 70 % 

Grunnkurs (3 t) Oppegård Rådhus 4. sep 6 100 % 

Grunnkurs (3 t) Oppegård Rådhus 9. okt 10 70 % 

Grunnkurs (3 t) Oppegård Rådhus 20. nov 12 58 % 

TOTAL GRUNNKURS 47 70 % 

 

Totalt 47 registrerte deltakere og av disse er vel 70 % kvinner. 
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Temakurs 

Temakurs Sted Dato Deltakere % Kvinner 

Markedsføring Oppegård Rådhus Mars 3 67 % 

Markedsføring Oppegård Rådhus 1. mai 7 57 % 

Markedsføring Oppegård Rådhus 2. Juni 7 100 % 

Sosiale medier Oppegård Rådhus 11. sep 8 63 % 

Internettmarkedsføring I Oppegård Rådhus 18. sep 10 60 % 

INternettmarkedsføring II Oppegård Rådhus 25. sep 9 67 % 

Work Shop, Webløsninger Oppegård Rådhus 2. okt 6 67 % 

Regnskap, del 1 Oppegård Rådhus 27. nov 14 67 % 

TOTAL TEMAKURS 64 67 % 

 

64 elever fulgte seminarene, og kvinneandelen var 67 %. 

 

 

 

Individuell veiledning 

Kategori Antall %  

Kvinner  21 57 % 

Menn 16 43 % 

TOTAL  37 100 % 

 

37 personer har benyttet veiledningstjenesten. 

Totalt er tilbudene i Follo benyttet av 148 brukere. Av disse er kvinneandelen omtrent 64 prosent. 

Enkelte deltakere følger mer enn ett kurs og blir derfor registrert flere ganger.  

 

Kontorplasser (inkubator) 

Etablerertjenesten i Follo har også lagt til rette for at gründere kan leie lokaler på Vestbytorget i 

Vestby sentrum. Her er det ni plasser til disposisjon hvor fem leies ut på månedsbasis og fire på 

 

 

 

 

 

I perioden er det gjennomført 51 møter fordelt på 37 

prosjekter. Kvinneandelen er litt under 60 prosent. 
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dagbasis. Månedsleie er 500 kroner og dagleie er 25 kroner. Pr. 31.12.2012 var det 3 faste leietagere 

og 4-6 leietagere på dagleie. 

 

Næringskonferansen i Follo 

 

Næringskonferansen i Follo 2012 ble arrangert 19. april på Rosenholm Campus og samlet  

over 200 deltakere, der over halvparten kom fra næringslivet. De fleste som er spurt i etterkant av 

konferansen, var fornøyd med konferansen og mener at det bør satses ressurser på denne videre. 

Hele 93 prosent oppga at de ønsker å delta på neste års konferanse og omtrent 90 prosent av 

deltakerne oppga at de vil anbefale konferansen til andre. Follorådets intensjon er å gjøre 

konferansen til en sentral møteplass i Follo og gjennom den bygge en Follo-identitet. Arbeidsgruppen 

startet opp arbeidet med neste vårs konferanse tidlig på høsten.  

 

 

 

 

Bærekraftig utvikling 

 

Innledning 

 

Follorådet har som mål at Follo-regionen skal bidra til en bærekraftig klimapolitikk. Høsten 2008  

ble det etablert et Klima- og energinettverk der alle Follo-kommunene deltar. Nettverket 

samarbeider på tvers av fagområder, utveksler erfaringer og skal bidra til økt kompetanse om  

klimarelaterte spørsmål i Follo-kommunene. Som praktisk arbeidsdeling arbeider Klima- og  

energinettverket med faglige utfordringer knyttet til kjøretøyer, stasjonær energi, energiforsyning,  

forbruk og avfall, mens Areal- og samferdselsgruppen ivaretar de faglige interessene knyttet til  

klimavennlig areal- og transportmønster. Virksomheten i Klima- og energinettverket finansieres av  
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Follorådet, med tilskudd fra Akershus fylkeskommune. 

 

Klima- og energinettverkets arbeid ble vurdert i Rådmannskollegiet i september 2010, og det ble  

besluttet å videreføre nettverket. Energi i kommunale bygg og miljøvennlig innkjøp ble pekt på 

som interessante felles utfordringer for kommunene. Dette er også tema der samarbeid mellom  

kommunene trolig vil gi bedre resultat enn dersom kommunene jobber hver for seg. 

 

Klima- og energinettverket har hatt noe ulik sammensetning avhengig av tema som har vært på  

dagsorden, men fra høsten 2010 ble det mer strukturert deltakelse med faste medlemmer og jevn  

aktivitet. I starten av 2012 ble det i flere kommuner skiftet folk med ansvar for klima og miljø.  

Dette førte til ustabilt oppmøte i Klima- og energinettverket, men utover høsten ble det stabilitet i  

nettverket. Nettverket fyller en viktig rolle både mht kompetanseoverføring og kontinuitet i  

klimaarbeidet når nye personer tar over ansvar for fagområdet. Nettverket består i hovedsak av  

planleggere, miljøvernrådgivere og representanter fra teknisk avdeling i kommunene.  

 

 

Aktivitet 2012 

 

Et av målene til klima- og energinettverket er å arbeide for reduksjon av indirekte utslipp ved hjelp av 

miljøvennlig innkjøpsstrategi. Målet er å øke den samlede kompetansen om miljøvennlige innkjøp i 

Follo-kommunene gjennom spesialisering/arbeidsdeling – og å bruke denne til å sikre mer 

miljøvennlige og rasjonelle innkjøp gjennom samordning på tvers av kommunegrensene. 

 

Det ble planlagt og gjennomført et kurs i miljøvennlig innkjøp for Follo-kommunene. Kurset ble holdt 

på Thon hotell i Ski 12. oktober 2012 med godt oppmøte fra samtlige kommuner.  I tråd med tiltaket 

vil Klima- og Energinettverket arbeide videre med å kartlegge innkjøpskompetanse/funksjoner, 

innkjøpskriterier og innkjøpte produkter og tjenester i Follo-kommunene fram mot 2015.   
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Et annet tiltak i handlingsplanen var klima- og energivennlige bygg og uteområder. Her var det 

planlagt en konferanse i 2012. Målet var å øke kompetansen, oppmuntre kommunene til å realisere 

klimatilpassede forbildeprosjekter med lavest mulig utslipp både mht. energibruk og materialvalg, og 

videreformidle erfaringene til andre aktører og kommuner.  Målgruppen var først og fremst 

byggesaksbehandlere i Follokommunene, men det var også relevant for teknisk drift og eiendom.  

 

Oppfølgingskonferansen om klimavennlige bygg og uteområder ble ikke gjennomført i 2012 og ble 

utsatt til første halvår 2013.   

 

Et tredje tiltak i handlingsplanen var Energisparing med lav risiko, rask gjennomføring og garanterte 

besparelser (EPC-prosjekt). Målsettingen med tiltaket var å redusere energiforbruket i kommunale 

bygg i samsvar med mål i den enkelte kommunes klima- og energiplan, kommuneplan eller andre 

styringsdokumenter. Energispareprosjektet har så langt fått liten respons i Follo-kommunene, men 

det er gjennomført oppstartsmøter med EPC-konsulent Kjell Gurigard i noen kommuner. Prosjektet 

vil fortsette i 2013 og det er i skrivende stund planlagt ytterligere et møte i en kommune i Follo. 

Enebakk kommune er i startfasen med EPC på sine bygg og sin utebelysning. 

 

Det er avholdt et statusmøte med Rådmannskollegiet i Follorådet. Her ble statusen for tiltakene i  

Handlingsplanen for 2012 gjennomgått. I tillegg til tiltakene i handlingsplanen har klima- og  

energinettverket deltatt på seminar om Infra-Green på Inspiria i Sarpsborg. Infra-Green tar for seg  

utbyggingsplanene for ladestasjoner for el-bil i aksen Gøteborg-Oslo og skal bistå kommunene langs 

denne aksen med utbyggingsplaner for ladestasjoner. Klima- og energinettverket har hatt 

besøk fra Entelligens, et nettsted hvor publikum kan hente informasjon om energiforbruket i sin  

egen bolig. Samarbeid om denne typen tjenester for innbyggerne i Follo vurderes videre. Akershus  

fylkeskommune er en viktig kompetansebase for kommunene, særlig mht ladbare kjøretøy og  

miljøstyring, og har særskilt orientert nettverket om framtidens drivstoffmiks og satsning på el.  

Akershus fylkeskommune har informert om sitt statistikkarbeid. Naturvernforbundet har orientert  
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om oljefri.no. 

Et siste tiltak på klima- og energiområdet er innkjøp av faglig bistand til Klima- og energi-nettverket i 

form av en ekstern rådgiver.  Stillingene som klimaansvarlige i Follokommunene er ofte ”ensomme 

stillinger”. Klima- og energinettverket gjør at fagmiljøet blir større. De faglige anbefalingene blir 

bedre og det blir lettere å gjennomføre tiltak i egen kommune.  

 

Christian Grorud fra Vista Analyse har fungert som ekstern rådgiver og deltatt på alle møter i 

nettverket. Grorud fungerer bra som tilrettelegger for nettverkets aktiviteter og kurs/konferanser. 

Han er en viktig kilde til faglig input og kompetanseheving. Han har stort nettverk og kjenner 

problemstillingene godt og viktig for nettverkets virksomhet. Økt bruk av Christian til planlegging av 

kurs/seminar ga reduserte utgifter på de andre prosjektene. 

Av fordeler med nettverket kan nevnes: 

 

 Alle kommunene har fått utarbeidet en klima- og energiplan. Utarbeidelsen av disse har fått 

mye drahjelp gjennom Klima- og energinettverket i Follo.  

 Kurs/seminarer som arrangeres i regi av nettverket bidrar til styrket kompetanse på feltet og 

felles forståelse for utfordringer og saksbehandlingsrammer.  

 Nettverket gir mulighet for å lære, inspirere og utvide kompetansen på klimarelaterte 

utfordringer regionen står overfor. 

 Nettverket gjør terskelen lavere for å foreslå og iverksette klimatiltak i egen kommune. 

 Nettverket er med på å bedre samarbeidet og bidra til å utveksle kunnskap Follokommunene 

i mellom. 

 Nettverket utgjør en ressursbase som gjør samarbeid med eksterne aktører både mulig og 

mer attraktivt/relevant. 

 Nettverket prøver å se på helhetlige løsninger både på lokalt, regionalt og fylkeskommunalt 

nivå. 
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Handlingsplan 2012 - Status 

Tiltak Tekst Status 

1 Reduksjon av indirekte utslipp ved hjelp 

av miljøvennlig innkjøpsstrategi 

Planlagt og gjennomført kurs i miljøvennlig 

innkjøp på Thon Hotell Ski 12. oktober 2012. 

Videre oppfølging i 2013-2014. 

2 Klima- og energivennlige bygg og 

uteområder, oppfølgingskonferanse. 

Ikke gjennomført i 2012. Utsatt til våren 2013. 

3 Energisparing med lav risiko, rask 

gjennomføring og garanterte besparelser 

(EPC). 

Det er gjennomført oppstartsmøter med EPC-

konsulent i noen kommuner. Litt lunken 

mottakelse i andre kommuner. Videreføres i 

2013 med håp om større interesse fra 

kommunene i Follo. Enebakk kommune er i 

startfasen med EPC på kommunale bygg og 

utebelysning. 

4 Faglig bistand til Klima- og 

energinettverket i form av innleid faglig 

rådgiver. 

Christian Grorud fra Vista Analyse har deltatt 

på alle møter i nettverket. Fungerer bra som 

tilrettelegger for nettverkets aktiviteter og 

kurs/konferanser. God kilde til faglig input og 

kompetanseheving. Har stort nettverk og 

kjenner problemstillingene godt. Uvurderlig for 

nettverkets virksomhet. Økt bruk av Christian 

til planlegging av kurs/seminar ga reduserte 

utgifter på de andre prosjektene. 
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Helse og omsorg (Prosjekt Samhandlingsreformen i Follo) 

 

Follorådet har som mål at Follo-regionen skal samarbeide om et godt helsetilbud for 

innbyggerne i Follo i forbindelse med gjennomføringen av samhandlingsreformen 

(St.meld. nr. 47 (2008-2009)). 

 

Høsten 2009 ble prosjektet Samhandlingsreformen i Follo etablert. Prosjektets mandat har 

vært å foreslå områder for interkommunalt samarbeid for å møte utfordringene som 

reformen introduserer. Prosjektet har mottatt tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet i 2010, 

2011 og 2012. Våren 2011 ble prosjektleder engasjert i 100 % stilling. Ansatte i helse- og 

omsorgstjenestene i alle Follo-kommunene, Follo legevakt og Ahus har deltatt i prosjektet 

med innspill.  

 

Etter en første utredningsfase i 2011, har prosjektet i 2012 utredet i detalj etablering av 

lokalmedisinsk senter i Follo for å løse kompetansekrevende helse- og omsorgsoppgaver. 

Lokalmedisinsk senter kjennetegnes av at det tilbyr tjenester før, i stedet for og etter 

sykehusopphold. Utredningen var ferdig 20. november 2012, og ble lagt fram for Follorådet. 

Det er særlig behov for interkommunalt samarbeid om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Follo-

kommunene skal innen 2016 etablere 16 slike plasser. I utredningen ble det også anbefalt å 

etablere inntil ni senger for utskrivningsklare pasienter, slik at det etableres til sammen 25 

senger i en enhet. Utredningen ble sendt på høring til interesse-, bruker- og ansattes 

organisasjoner. Det utredes nå lokalisering av lokalmedisinsk senter. Senteret var tidligere 

tenkt lokalisert i Ski sykehus i lokaler som Ahus tilbø. Siden har styret for Ahus besluttet å 

benytte hele sengekapasiteten ved sykehuset til eget bruk. Det samarbeides nå med Ahus 

om å innpasse en lokalmedisinsk enhet med 25 plasser i ombygde eller nye lokaler ved Ski 

sykehus. Sak om dette planlegges fremlagt for kommunestyrene høsten 2013.  

 

Prosjektet Samhandlingsreformen i Follo har også bestått av utprøving av tiltak innen 

forebyggende helsearbeid. Fra august 2012 har det vært engasjert prosjektleder for 

etablering og utvikling av frisklivssentralene i Follo-kommunene. Det er etablert et Friskliv 
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Follo-nettverk for frisklivskoordinatorene på frisklivssentralene. Det er også utviklet felles 

elektronisk dokumentasjonssystem for alle frisklivssentralene, og web-løsning for oppfølging 

av brukere. Det er mottatt tilskudd fra Regionale forskningsfond til dette utviklingsarbeidet i 

prosjektet. 

 

Prosjekter 2012: 

 

 

Prosjektnavn 

 
Samhandlingsreformen i Follo 

Varighet fra/til 

 

2009 – 2014 

Prosjektansvarlig 

 

Ski kommune 

Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen 

Follorådets rolle 

 

Prosjekteier 

Mål med prosjektet 

 

Interkommunalt samarbeid om et godt helsetilbud for 

innbyggerne i Follo i forbindelse med gjennomføringen av 

samhandlingsreformen. Det utredes behov for og innhold i 

lokalmedisinsk senter i Follo. 

Resultater 

 

Utredningsfase har resultert i sluttrapport med anbefaling om 

å etablere lokalmedisinsk senter i Follo. 

Økonomiske rammer 

 

Prosjektet er finansiert av prosjektmidler fra Helsedirektoratet, 

ca. 2 mill. kr. per år og egeninnsats fra kommunene gjennom 

deltakelse i arbeidsgrupper etc (minimum 2 mill. kr. per år). 

Finansiering Follorådet 

 

Ingen 

Fremdrift 

 

2011 Første utredningsfase (forprosjekt) 

2012 Utredningsfase 

2013 Hørings- og vedtaksfase 

2014 Implementering og drift 
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Støttefunksjoner/administrative oppgaver 

IKT-Follo  

 

IKT-samarbeidet i Follo har pågått siden 2003. I 2012 er det brukt tid på å gjennomgå områder som 

gir IKT-gevinster. Det er igangsatt arbeider for å ferdigstille fibernettsambandet (Follonettet) mellom 

Follo-kommunene. Dette har til nå vært basert på mye radiosamband, som er ustabilt og sårbart. 

Videre er det initiert utredninger av gevinstområder, og det ble besluttet ansatt en person i 

vertskommunen med ansvar for infrastruktur og drift (Ski kommune) for å sikre bedre kontinuitet i 

arbeidet.  I 2012 gikk Follo-kommunene til felles anskaffelse av nytt sak-/arkivsystem, og det ble også 

initiert ny anskaffelse av kartsystemer (blir gjennomført i 2013). Samarbeidet om portaler hadde over 

tid gått i hver sin retning, og er derfor trappet ned.     

I 2013 er fokuset på å ferdigstille et fiberbasert Follonett og å begynne å hente ut gevinster som er 

mulige når det fiberbaserte Follonettet er på plass. Dette gjelder områder som felles serverdrift, 

felles internettaksess, felles beredskaps- og backupløsninger og samdrift av flere applikasjoner. I 

løpet av 2013 vil rådmennene få anbefalinger om strategien videre samt anbefalinger for en effektiv 

organisering av IKT Follo. Det antas at anbefalingene blant annet munner ut i en revidert 

samarbeidsavtale, ny strategi og reviderte og eventuelt nye vertskommuneavtaler.  

  

 

 

 

 

Politikere som er valgt til å representere Follorådet i ulike råd og 
utvalg: 
Follorådet har i 2012 vært representert ved leder Johan Alnes i følgende råd og utvalg: 

 Samarbeidsalliansen for Osloregionen, styret 

 Politisk styringsgruppe i Plansamarbeidet om areal og transport for Oslo og Akershus 

 Forum for helsefremmende arbeid i Akershus (politisk referansegruppe for folkehelse) 
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Administrativt ansatte som representerer Follorådet i ulike 
samarbeid: 
Følgende administrativt tilsatte har i 2012 deltatt i ulike regionale samarbeid: 

 Den administrative koordineringsgruppen i Osloregionen: daglig leder Kari Marie Swensen 

 Faggruppe for profilering og utbyggingsmønster i Osloregionen:  rådgiver Geir Petterson 

 Prosjektgruppe for Felles FoU- og næringsutfordringer for Osloregionen: rådgiver Geir 

Petterson 

 Follorådets areal- og samferdselsgruppe: leder Tore Hauger, Enebakk kommune med 

Cornelia Solheim som vara 

 Faggruppe for areal og transport i Osloregionen: Trond Wangen, Vestby kommune. Vara 

Espen Dag Rydland, Oppegård kommune 

 Faggruppe for Oslopakke 3: Grethe Salvesvold, Ski kommune. Vara:  

 Faggruppe for plansamarbeid Oslo/Akershus:  Grethe Salvesvold, Ski kommune. Vara Nina 

Ødegaard, Oppegård kommune 
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Regnskap 2012 
Ansvar: 9110 Follorådet Tjeneste: 2900 Kommunesamarbeid 

1010 Fastlønn 965 691 

1031 Engasjementer 81 415 

1050 Annen lønn og trekkpl. godtgjørelser  3 696 

1090 Pensjon KLP 194 035 

1099 Arbeidsgiveravgift 174 248 

1100 Kontormateriell 21 188 

1115 Kjøp av mat (uten momsfradrag) 153 609 

1121 Velferdstiltak 522 

1128  Diverse materiell og tjenester 35 361 

1131  Telefon/linjeleie 20 600 

1132 Betalingsformidling 180 

1133 Purregebyr 2 200 

1140 Annonser/kunngjøringer/informasjon/gaver 93 571 

1150  Kurs, opplæring, konferanser 584 039 

1160 Skyss- og kostgodtgj., oppholdsutg./Oppg. pliktig 20 727 

1166 Oppgavepliktige honorarer og stipender 5 000 

1170 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter 17 252 

1190 Leie av lokaler og grunn 200 880 

1197  Kontingenter, lisenser, andre gebyr/avgift 3 825 

1270 Konsulent, vikar og andre tilsvarende tjenester 2 041 930 

1429 MVA- kompensasjon drift 358 830 

1550 Avsetning til bundne fond 1 953 5851 

 

Sum utgifter 6 932 384 

                                                           

1
 Fondet utgjorde pr. 31.12.2011 kr 530 530. Pr. 31.12.2012 utgjør Follorådets samlede fond kr 2 484 115, jf. 

Oppegård kommunes årsregnskap 2012, note 8.  
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1701 Refusjon NAV stat 643 

1729 Komp mva påløpt driftsregnskapet 358 830 

1730 Ref. Fra fylkeskommuner 252 0002 

1750 Ref. fra kommuner 2 138 2473 

1773 Ref fra andre/private 924 8804 

1830 Overføring fra fylkeskommunen 1 116 9205 

1850  Overføringer fra kommuner 2 104 5296 

1900 Renteinntekter 36 335 

1950 Bruk av bundne driftsfond 0 

 

Sum inntekter 6 932 384 

 

                                                           

2
 Beløpet omfatter innbetalinger fra Akershus fylkeskommune: kr 100 000 til prosjektet om felles 

befolkningsprognoser og kr 152 000 til dekning av konsulentbistand til Klima- og energinettverket.  

3
 Beløpet omfatter innbetalinger fra kommunene: kr 719 999 til Follorådet, kr 1 276 910 til 

Follorådet/næringssamarbeidet (kr 10 pr. innbygger), kr 48 276 i forbindelse med deltakelse på 

Arbeidsseminaret og kr 93 062 for deltakelse på studieturen.  

4
 Beløpet omfatter innbetalinger i forbindelse med Næringskonferansen 2012 kr 121 150, kr 303 730 fra 

Innovasjon Norge til Etablerertjenesten våren 2012 og kr 500 000 fra Statens Vegvesen Region Øst til prosjektet 

Parkeringspolitikk i Follo (dvs. sistnevnte prosjekt ble dekket i sin helhet fra staten).  

5
 Beløpet under art 1830 omfatter kr 500 000 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til prosjektet 

Brannsamarbeid, samt kr 616 920 fra Akershus fylkeskommune (dvs. 20 % av Follorådets driftsutgifter). 

På anmodning fra fylkeskommunen vedtok Follomøtet i juni 2013 at fylkeskommunen skulle tilbakebetales 

kr 398 000 på grunn av for mye overført driftstilskudd i 2012.  

6
 Beløpet under art 1850 fremkommer slik: Fra Nesodden kommune kr. 329 993 som er «overskudd» fra 

Strategisk Næringsplan Follo, kr 173 000 fra Movar og som gjelder tilskudd fra Fylkesmannen i Østfold til 

prosjektet Brannsamarbeidet (dvs. kr 200 000 fratrukket utgiftene til seminaret 29.11.), samt overføringer fra 

kommunene til Follorådet kr 1 090 772 og innbetaling kr 735 604 fra kommunene Oppegård, Frogn, Ski, 

Enebakk, Nesodden og Ås til prosjektet Brannsamarbeidet (dvs. kr 4 pr. innbygger i 2011-tall). 
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Revisors bekreftelse 
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Vedlegg 1, Follorådets politiske organer 
 

Follomøtets medlemmer 20127 

 

 

Navn Funksjon Kommune 

Tonje Anderson Olsen 

Dag Bjerke 

Vilde Eriksen Bjerknes 

Kjell Dehli 

Beate Eckmann 

Anita Elvenes 

Øystein Slette 

Nina Elisabeth Wold 

Jostein Årre 

Kjersti Øiseth 

 

Thore Vestby 

Rita Hirsum Lystad 

Kirsti Birkeland 

Sigbjørn Odden 

Thora Bakka 

Ole Scheie 

Bente Bjerknes 

Kjell Monsen 

Ordfører (H) 

Varaordfører (Frp) 

Formannskap (Ap) 

Formannskap (Sp) 

Formannskap (FrP) 

Formannskap (Ap) 

Formannskap (Ap) 

Formannskap (H) 

Formannskap (H) 

Rådmann 

 

Ordfører (H) 

Varaordfører (Ap) 

Formannskap (H) 

Formannskap (H ) 

Formannskap (H) 

Formannskap (FrP) 

Formannskap (KrF) 

Formannskap (SV) 

Enebakk 

Enebakk 

Enebakk 

Enebakk 

Enebakk 

Enebakk 

Enebakk 

Enebakk 

Enebakk 

Enebakk 

 

Frogn 

Frogn 

Frogn 

Frogn 

Frogn 

Frogn 

Frogn 

Frogn 

                                                           

7
 Fra 01.01.2012 er alle formannskapsrepresentantene medlemmer i Follomøtet, samt alle medlemmene i 

Fylkesutvalget i Akershus. 
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Hans Kristian Raanaas 

Erik Lundeby 

Harald Karsten Hermansen 

 

 

Nina Sandberg 

Kjell Gudmundsen 

Petter Moen            formannskap (Ap)                                             

Formannskap (Sp) 

Formannskap (V) 

Rådmann 

 

 

Ordfører (Ap) 

Varaordfører (H) 

Frogn 

Frogn 

Frogn 

 

 

Nesodden 

Nesodden 

Nesodden 

Constanse Elmenhorst Formannskap (H) Nesodden 

Harald Tronvik     Formannskap (H) Nesodden 

Anne Berit Smørås    Formannskap (V) Nesodden 

Christian Hintze Holm     Formannskap (SV) Nesodden 

Claudia Behrens     Formannskap (MdG) Nesodden 

Henning Korsmoe    Formannskap (KrF) Nesodden 

Geir Grimstad     Rådmann  Nesodden 

 

 

Ildri Eidem Løvaas    Ordfører (H)  Oppegård 

Harald Vaadal     Varaordfører (H) Oppegård 

Rune Stureson     Formannskap (H) Oppegård 

Hans Martin Tonne    Formannskap (H) Oppegård 

Henriette Berle Christiansen   Formannskap (H) Oppegård 

Inger Johanne Bjørnstad   Formannskap (V) Oppegård 

Merete Bellingmo    Formannskap (Ap) Oppegård 

Bjørn Gunnar Ganger    Formannskap (Ap) Oppegård 

Mari Ann Berg     Formannskap (SV) Oppegård 

Harald Toft     Rådmann  Oppegård 

 

Anne Kristine Linnestad    Ordfører (H)  Ski 
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André Kvakkestad    Varaordfører (H) Ski 

Gunnar Helge Wiik    Formannskap (H) Ski 

Lisbeth M. Hole     Formannskap (H) Ski 

Lise Vistnes     Formannskap (KrF) Ski 

Ola Øygard      Formannskap (PP) Ski 

Amund Kjernli     Formannskap (Ap) Ski 

Hanne Opdan     Formannskap (Ap) Ski 

Odd Jørgen Steen    Formannskap (Ap) Ski 

Marijam Ghotbi     Formannskap (Ap) Ski 

Svein Kamfjord     Formannskap (V) Ski 

Audun Fiskvik     Rådmann  Ski 

 

John A. Ødbehr     Ordfører (H)  Vestby 

Trygve Thorsen     Formannskap (FrP) Vestby 

Else Marie Aasen    Formannskap (KrF) Vestby 

Stig Håkon Eyde    Formannskap (H) Vestby 

Tom Anders Ludvigsen    Formannskap (Ap) Vestby 

Anne Therese T. Lie    Formannskap (Ap) Vestby 

Annette Mjåvatn    Formannskap (Ap) Vestby 

Ole Morten Geving    Formannskap (Sp) Vestby 

Knut Haugestad    Rådmann  Vestby 

 

Johan Alnes     Ordfører (Ap)  Ås 

Marianne Røed     Varaordfører (Sp) Ås 

Ivar Ekanger     Formannskap (Ap) Ås 

Jorunn Nakken     Formannskap (V) Ås 

Hege Opedal     Formannskap (SV) Ås 

Gro Haug     Formannskap (H) Ås 
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Egil Ørbeck     Formannskap (H) Ås 

Morten Lillemo     Formannskap (KrF) Ås 

Arne Hillestad     Formannskap (FrP) Ås 

Trine Christensen    Rådmann  Ås 

 

Nils Aage Jegstad    Fylkesordfører (H) Akershus f-kommune 

Lars Salvesen     Fylkesvaraordfører (KrF)  Akershus f-ommune 

Anette M. Solli     Fylkesutvalg (H) Akershus f-kommune 

Tim Holmvik     Fylkesutvalg (H) Akershus f-kommune 

Bente Stein Mathisen    Fylkesutvalg (H) Akershus f-kommune 

Gunnar Melgaard    Fylkesutvalg (H) Akershus f-kommune 

Vibeke Limi     Fylkesutvalg (FrP) Akershus f-kommune 

Solveig Schytz     Fylkesutvalg (V)  Akershus  f-kommune 

Siri Hov Eggen     Fylkesutvalg (Ap) Akershus f-kommune 

Rolf Lasse Lund     Fylkesutvalg (Ap) Akershus f-kommune 

Asmund Aukrust    Fylkesutvalg (Ap) Akershus f-kommune 

Ruth Solveig Birkeland    Fylkesutvalg (Ap) Akershus f-kommune 

Morten Vollset     Fylkesutvalg (Sp) Akershus f-kommune 

Tron Bamrud     Fylkesrådmann  Akershus f-kommune 

            

 

 

 

Follorådets sammensetning 2012 

 

 

Navn Funksjon Kommune 

Nils Aage Jegstad Fylkesordfører Akershus fylkeskommune 

Tron Bamrud Fylkesrådmann Akershus fylkeskommune 
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Tonje Anderson Olsen Ordfører Enebakk 

Kjersti Øiseth Rådmann Enebakk 

Thore Vestby Ordfører Frogn 

Harald Karsten Hermansen Rådmann  Frogn 

Nina Sandberg Ordfører Nesodden 

Geir Grimstad Rådmann Nesodden 

Ildri Eidem Løvaas Ordfører Oppegård 

Harald Toft Rådmann Oppegård 

Anne Kristine Linnestad Ordfører Ski 

Audun Fiskvik Rådmann Ski 

John A. Ødbehr Ordfører Vestby 

Knut Haugestad Rådmann Vestby 

Johan Alnes Ordfører Ås 

Trine Christensen Rådmann Ås 

 

 
 

Arbeidsutvalgets sammensetning 2012 

 

Navn Funksjon Kommune 

Johan Alnes Ordfører (leder) Ås (til 20.11.12) 

Trine Christensen Rådmann Ås (til 20.11.12) 

Tonje Anderson Olsen Ordfører  Enebakk (fra 23.11.2011) 

Kjersti Øiseth Rådmann  Enebakk (fra 23.11.2011) 

Thore Vestby Ordfører Frogn (fra 20.11.12) 

Harald Karsten Hermansen Rådmann Frogn (fra 20.11.12) 
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Rådmannskollegiets sammensetning 2012 
 
Navn Funksjon Kommune 

Kjersti Øiseth Rådmann Enebakk 

Harald K. Hermansen Rådmann Frogn 

Geir Grimstad Rådmann Nesodden 

Harald Toft Rådmann Oppegård 

Audun Fiskvik Rådmann  Ski 

Knut Haugestad Rådmann  Vestby 

Trine Christensen Rådmann (leder) Ås 

Tron Bamrud Fylkesrådmann Akershus fylkeskommune 
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Vedlegg 2, Interkommunale samarbeidstiltak – oversikt 
 

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.  
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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 
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 
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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. 

 

 

Andre interkommunale samarbeid 

 

1) Landbrukskontoret i Follo 
Deltakende kommuner: Oppegård, Frogn, Nesodden, Ski, Vestby og Ås. Ås er vertskommune. 

Formålet er å drive saksbehandling av landbrukssaker og delta i planarbeid og gjennomføring av tiltak 

innen landbruk og miljøforvaltning. Avtalen ble fornyet og vedtatt i alle kommunestyrene i 2009. 

Avtalen gjelder for en periode på 5 år, f.o.m. 1.1.2010 t.o.m. 31.12.2014. 

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) 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. 
 
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. 
 
5) IKT-Follo 
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Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Ski, Vestby, Frogn og Ås. Initiert av 
Follorådet. Formålet er å utvikle og drifte felles IKT-løsninger for kommunene, bl.a. 
bredbånd, selvbetjeningsportal, felles kartportal mv. 

 
 

For styreleder og annen kontaktinformasjon, se oversikt på www.follo.no/folloradet 
 
 
I tillegg er det etablert en rekke administrative samarbeidsgrupper og nettverk mellom 
kommunene på leder- og faglig nivå. I enkelte av disse møter (fast og/eller etter 
behov) representanter fra Akershus fylkeskommune. 

http://www.follo.no/folloradet

