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Forord 
 

Follorådet har i 2016 arbeidet med flere store saker som alle er viktige for Follos innbyggere. Det 

gjelder særlig: 

 Nærpolitireformen 

 Samferdsel og transport 

 Samarbeidsplattformen - Samarbeidet med Norges miljø- og biovitenskapelige 

universitet (NMBU) og Campus Ås 

 

Follorådet har ikke arbeidet med Kommunereformen, men saken har stått fast på dagsorden som 

orienteringssak i alle Follorådsmøter i 2016, og Follorådets medlemmer har brukt mye tid på 

reformen i andre fora. 

 

I 2016 har Follorådet vært ledet av ordfører Thomas Sjøvold, Oppegård kommune, som leder, mens 

ordfører Tuva Moflag, Ski kommune, har vært nestleder.  

 

Rådmannskollegiet har vært ledet av rådmann Anne Skau, Oppegård kommune, frem til hun sluttet i 

stillingen sommeren 2016. Deretter overtok rådmann Audun Fiskvik, Ski kommune, ledervervet.  

 

Ski, 23. mai 2017 

 

Tuva Moflag 

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 orienteringssak. I 2016 har ordfører Thomas Sjøvold, 

Oppegård kommune, vært leder, mens ordfører Tuva Moflag, Ski kommune, har vært 

nestleder. 

 

Follomøtet avholdt ett møte i 2016 – den 8. november på Quality hotell Mastemyr og 

behandlet i alt 5 saker.  

 

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 deres respektive rådmenn. 

                                                           

 

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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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 2016 også vært styringsgruppe for PURA-

prosjektet i Follo.  

 

Follorådets sekretariat har i 2016 vært bemannet med daglig leder i 100 % stilling og en 

rådgiver i 100 % stilling. I forbindelse med at Follorådet i sitt møte den 30. september vedtok 

rammer for Follorådets handlingsprogram og budsjett for 2017, ble det vedtatt at tema 

næringssamarbeid skulle følges opp av kommunene i stedet og gjennom oppfølgingen av 

Samarbeidsplattformen på Campus Ås. De fleste av rådgiverens arbeidsoppgaver bortfalt 

med dette, og arbeidsforholdet i Follorådet ble derfor avsluttet den 31.12.2016.  

Den 1. juni ble det ansatt en egen samhandlingsrådgiver tilknyttet sekretariatet. Rådgiveren 

samarbeider faglig tett med Helsegruppen, særlig leder.  

 

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

utviklingsprosjekter og ivaretar sekretærfunksjonen for de politiske og administrative 

samarbeidsorganene. Sekretariatsleder rapporterer til leder av Follorådet som har 

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

Akershus fylkeskommune, Osloregionen med flere.  

 

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 

  



 

 
Side 6 av 32   
 

 

Innsatsområder og aktiviteter i 2016 

 

Follorådet 

Follorådet avholdt 9 møter og behandlet 87 saker i 2016, deriblant følgende høringsinnspill 

og uttalelser: 

 Høringsinnspill - Nærpolitireformen 

 Høringsuttalelse fra Follorådet - Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i 

Akershus 2016 – 2030 – offentlig ettersyn 

 Uttalelse - Lokalisering av ny videregående skole i Ski 

 Høringsinnspill fra Follorådet – Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 

 Høringsuttalelse – KVU Oslo-Navet – Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet 

inn mot og gjennom Oslo 

 Høringsuttalelse - Regional plan for masseforvaltning 

 Uttalelse - Lokalisering av Barnas Hus i Øst politidistrikt  

 Høringsuttalelse – Regional planstrategi for Akershus 2017 – 2020 – offentlig ettersyn 

 Høringsinnspill – bygging av ny E18 Retvet – Vinterbro – kryssing av jernbanen ved 

Holstad i Ås kommune 

 Høringsuttalelse – Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder 

 

Stortingsrepresentantene fra Follo skal iflg. vedtektene delta på Follorådsmøte minst én 

gang pr. år. Stortingsrepresentantene Nils-Aage Jegstad og Gunvor Eldegard deltok på 

Follorådsmøtet den 15. april på NMBU, samt at Nils-Aage Jegstad også deltok på møtet den 

16. desember.  

 

Studieturen gikk til Danmark 22. – 24. august. Temaet var politisk samskabelse og nye 

politiske samarbeidsformer. Flere kommuner i området rundt København ble besøkt, 

Gulborgsund, Gentofte og Holbæk kommune. I tillegg var det innlegg av to professorer fra 

Roskilde universitet, samt et innlegg fra Cowi AS og ett fra Huset Zornig. Et sentralt poeng 

fra/flere var at kommunen i større grad vil være en arena for samskaping hvor politikere 

jobber sammen med innbyggere for å utvikle ny politikk.  

  

Leder og ordfører Thomas Sjøvold, ordfører Nina Sandberg, samt daglig leder deltok på 

verdens største eiendomsutviklingsmesse (MIPIM) i Cannes 14. - 18. mars. 

 

Ordførerne deltok også på Osloregionens Rådsmøte den 31. mai. Rådsmøtet var lagt til 

Lillestrøm Kultursenter.  
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Follorådet fortsatte i 2016 det tette samarbeidet med Norges miljø- og biovitenskapelige 

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

NMBU, Akershus fylkeskommune, Ås kommune og Follorådet, alle hadde vedtatt. 

Samarbeidsplattformen skal legge grunnlaget for felles satsinger for utvikling av næringslivet 

i Follo i et langsiktig perspektiv. Våren 2016 vedtok også Nesodden kommune avtalen som 

de andre kommunene hadde vedtatt i 2015. 

 

I forbindelse med Follorådets behandling av handlingsprogram og budsjett for 2017 ble det 

på Follomøtet 8. november 2016 vedtatt at kommunene ikke lenger bevilger kr 10 pr. 

innbygger til regional næringssatsing. I stedet vil kommunene selv bevilge nødvendige 

ressurser til oppfølging av Samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo. Denne 

oppfølgingen vil være prosjektorganisert på Innovasjonssenter Campus Ås. Det regionale 

næringssamarbeidet går dermed over i en ny fase. 

 

Flere av kommunene i Follo ansetter også egen næringsrådgiver for bedre oppfølging. 

Arbeidsoppgavene som har vært tillagt Follorådets sekretariat knyttet til næringssatsingen, 

vil derfor bli overtatt av kommunene og prosjektet på Innovasjonssenter Campus Ås. 

Stillingen som rådgiver i sekretariatet ble derfor lagt ned 31.12.2016. 

 

Rådmannskollegiet behandlet i alt 107 saker i 2016, samt gjennomførte samling 18.-19. 

februar på Støtvik hotel, Larkollen. 
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Areal og samferdsel 

 

Areal- og samferdselsgruppa bistår Follorådet 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.  

AS-gruppa fungerer også som faglig forum, og en nettverksgruppe som oppdaterer 

hverandre har bidrar til erfaringsutveksling mellom planmyndighetene i Follo-kommunene. 

I 2016 har AS-gruppa jobbet med å etablere felles reguleringsmaler og – rutiner i Follo, på 

administrativt nivå. Målet har vært å forenkle og tydeliggjøre rutinene. Like rutiner og maler 

skal bidra til forutsigbarhet internt i kommunene og hos innbyggere og utbyggere.  

Oppfølging av Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus har vært et aktivt 

tema gjennom hele året, og drøftet spesielt i forbindelse med kommunenes arbeid med 

kommunal planstrategi. Arbeidet fortsetter neste år og skal blant annet konkretiseres i regi 

av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.  

AS-gruppa har utarbeidet grunnlag for Follorådets høringsuttalelser til regionale planer. I 

2016 har det vært avgitt høringsuttalelser til  

- KVU Oslo-Navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og 

gjennom Oslo 

- Regional plan for masseforvaltning i Akershus 

- Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030 

- Regional planstrategi for Akershus 2017-2019 

- Nasjonal transportplan 2018-2029 

I tillegg har AS-gruppa gitt faglige innspill til felles mobilitetsprogram for delregion Follo.  

Det har blitt avholdt 8 møter i 2016. I tillegg til de faste punktene på agendaen har det vært 

flere eksterne foredragsholdere som har presentert aktuelle tema og pågående planarbeid.  

 

To av AS-gruppens medlemmer – Mari Magnus, Frogn kommune, og Alexandra Sandulescu, 

Nesodden kommune – deltok på ECOMM-konferansen om Mobility Management i Athen 

den 31. mai – 3. juni, sammen med rådmann Harald Hermansen, Frogn kommune, og daglig 

leder i sekretariatet.  
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Næringsutvikling 

 

I handlingsplanen for 2016 var det flere tiltak som ble gjennomført, hvor målet var å styrke 

næringssamarbeidet i Follo. Følgende tiltak ble prioritert: 

o Oppfølging av samarbeidsplattform for næringssamarbeid i Follo i samarbeid 

med Akershus fylkeskommune, Ås kommune og NMBU. 

o Driftstilskudd Inkubator Ås   

o Etablerertjenesten i Follo 

o Næringskonferansen 2016 

o Vitenparken Campus Ås –  Nasjonalt senter for presisjonslandbruk 

o Avklare spørsmålet om etablering av felles næringsforening i Follo  

 

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. 
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Det ble avholdt konstituerende møte den 21. oktober 2016 og nedsatt en styringsgruppe for 

oppfølging av samarbeidsplattformen. Leder i Follorådet ble valgt som leder av 

styringsgruppen for oppfølging av samarbeidsplattformen, mens rektor på NMBU, Mari 

Sundli Tveit, ble valgt som nestleder. Den 16. desember ble det første møtet i 

styringsgruppen gjennomført. Det er enighet om at oppfølgingen av samarbeidsplattformen 

vil bli prosjektorganisert og forankret på Innovasjonssenteret Campus Ås. 

 

Samarbeidspartnerne profilerte samarbeidet og satsingen i et bilag fra Mediaplanet. Alle 

partene i samarbeidet ble profilert, og hovedbudskapet var at «Follo girer om for det grønne 

skiftet».  

  

Inkubator Ås as  

Inkubatoren skal lede og assistere, i hovedsak forskningsbaserte selskaper innenfor 

bioøkonomi i oppstartsfasen ved hjelp av skreddersydde forretningsutviklingstjenester. 

Inkubatoren startet ordinær drift 1. mars 2015 i NIBIOs lokaler på Campus Ås, og det ble 

ansatt en daglig leder som eneste ansatt. Ved utgangen av året var i alt åtte målbedrifter 

tilsluttet inkubatoren. Alle målbedriftene har opphav i eller tilknytning til forskningsmiljøet 

på Campus Ås. I tillegg tilhører de bioøkonomien og har et globalt potensiale. Inkubatoren 

har som målsetting å betjene en portefølje på 20-25 like selskaper innen tre år. Veksttakten 

ansees derfor som tilfredsstillende for 2016.  

 

Måloppnåelse/resultat: 

Inkubatoren har som målsetting å betjene en portefølje på 20-25 like selskaper innen tre år. 

Veksttakten ansees derfor som tilfredsstillende for 2016.  

 

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

Follorådet har engasjert Det Kongelige Selskap for Norges Vel (Norges Vel) til å følge opp 

Etablerertjenesten i Follo.  Tjenesten tilsvarer 40 % av full stilling = 2 dager pr uke. 

Konsulenten har kontorplass i Oppegård rådhus, samlokalisert med Follorådet og har hatt 

faste kontordager hver tirsdag og onsdag. Konsulenten har også kontorplass på Campus Ås 

etter behov. 

 

Kursene og kontaktinformasjon markedsføres på Follorådets og kommunenes nettsider og 

på nettsiden www.etablerer-akershus.no. Dette er en felles-nettside for Etablerertjenesten i 

Akershus som de 4 regionrådene i Akershus samarbeider om. 

Måloppnåelse/resultat: 

Etablerertjenesten i Follo har blitt gjennomført på en meget god måte i 2016. Det er en 

økende tendens gjennom året til å benytte grunnkursene og veiledningstjenesten. Både 

grunnkurs og temakursene har hatt flere deltakere i 2016 sammenlignet med 2015.   

Deltakerne på kursene gir svært gode tilbakemeldinger på kursgjennomføring og 

kursinnhold.  

 

Grunnkurs   

Grunnkurset gir en kort innføring i selskapsetablering og passer for alle som vurderer å starte 

opp egen virksomhet. Totalt var det 141 registrerte deltakere på grunnkursene i 2016, og av 

disse er det en liten overvekt av kvinner (60 %). Tilsvarende ble det registrert 116 deltakere 

på grunnkurset i 2015. 

 

Temakurs 

Temakursene er for de som planlegger å starte egen bedrift og for de som har holdt på en 

liten stund. Temakursene er fordypningskurs innen ulike temaer, som markedsføring/salg, 

økonomi og regnskap, juridiske forhold etc. 

 

Totalt deltok 101 deltakere på Follorådets temakurs. Også her er det en liten overvekt av 

kvinner (60%). I 2015 var det 86 deltakere på temakursene. 

 

Individuell veiledning i etablering av egen virksomhet 

Det er 146 personer har benyttet den generelle veiledningstjenesten i 2016. For 2014 og 

2015 var tallene henholdsvis 106 og 87 personer.  

Det er gjennomført totalt 186 veiledningstimer fordelt på 140 unike brukere samt 20 

veiledningstimer fordelt på 6 gårdsbesøk innen landbruk og bygdenæringer, totalt 206 

veiledningstimer fordelt på 146 unike brukere.  

 

 

 

http://www.etablerer-akershus.no/
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Næringsfaglig vurdering 

Veilederne i Etablerertjenesten i Follo har i hele 2016 utarbeidet næringsfaglig vurdering for 

personer som skal søke dagpenger under etablering (NAV). I alt 70 personer benyttet 

veiledningstjenesten knyttet til arbeidsavklaringsmidler fra NAV. Tilsvarende antall var 41 

personer i 2015 og 35 personer i 2014. Dette arbeidet tar kapasitet fra det andre 

etablererarbeidet.  

 

Næringskonferansen i Follo 2016 

Næringskonferansen i Follo 2016 ble arrangert den 23. april på Rosenholm Campus 

Det var 133 deltakere på konferansen; over halvparten fra næringslivet. Temaet for 

konferansen var «Grønn vekst». 

 

Måloppnåelse/resultat: 

Som for 2015 var det i 2016 mindre interesse for å delta på næringskonferansen. En mulig 

årsak er at man ikke har klart å tiltrekke like profilerte innledere som tidligere år.  

 

Deltakerne ble spurt om hvordan gjennomføringen av konferansen fungerte og 60 prosent 

av deltakerne oppgir at den var meget bra.  

 

Vitenparken Campus ÅS 

Vitenparken utvikler er et grønt viten- og opplevelsessenter i hjertet av Campus Ås. 

Vitenparken er et møtested hvor publikum møter fagmiljøet og et samlingssted for grønn 

næring og innovasjon.  Follorådet bevilget inntil kroner 50 000 i til et forprosjekt som skal 

forberede etablering av et kompetansesenter for presisjonslandbruk på Campus Ås.  

 

Forprosjektet skal bidra til å forløse en næringsklynge i Akershus der den sterke IT-sektoren 

skal kobles til agronomimiljøene på Ås. Videre skal forprosjektet skape oppmerksomhet om 

forretningsmuligheter knyttet til presisjonslandbruk gjennom ulike arrangementer, praktiske 

utstillinger og demonstrasjoner. 

 

Senteret for presisjonslandbruk skal være et internasjonalt ledende kompetansemiljø innen 

avansert landbruksteknikk og presisjonslandbruk. Det skal være navet i en næringsklynge 

som knytter sammen aktører i teknologisektor med agronomimiljøet på Ås for å forløse 

presisjonslandbruk som en ny vekstnæring i Norge.  

 

Måloppnåelse/resultat: 

Vitenparken har utviklet seg til å bli en betydelig aktør og utgjør en sentral møteplass for 

næringsliv og forskningsmiljøene på Campus Ås. Vitenparken har store ambisjoner og 

gjennomført mange aktiviteter i tråd med samarbeidsplattformen for næringsutvikling i 
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Follo. Follorådet sin støtte er et viktig tilskudd for å få etablert et kompetansesenter for 

presisjonslandbruk på Campus Ås.   

 

Gründerdagen i Østfold og Follo 

Gründerdagen i Østfold og Follo ble arrangert 24. november på Campus Ås. Målet er å skape 

en sterkere kultur og oppmerksomhet for innovasjon og entreprenørskap. Det var over 100 

deltakere, derav 14 Studentbedrifter og 16 oppstartsbedrifter på plass på Vitenparken. 

Etablerertjenesten i Follo har fungert som mentor for 5 ulike studentbedrifter.  

 

Grundermessen 

 

Etablerertjenesten i Follo deltok på stand sammen med de andre regionene i Akershus.  

Messen var en suksess med over 1000 besøkende.  

 

Eik Idéverksted 

Etablerertjenesten i Follo har utviklet et nært samarbeid med Eik Idéverksted, og flere av 

brukerne har fått oppfølgende veiledning og bistand til å benytte seg av de ulike ressursene 

som Idéverkstedet rår over. De har bidratt med å utvikle prototyper for flere gründere. Dette 

er et samarbeid som har gitt brukerne av Etablerertjenesten i Follo stor nytteverk.  

 

Bygdenæringer i landbruket 

Etablerertjenesten i Follo har et tett samarbeid med Landbrukskontoret i Follo, som har 

formidlet kontakt til Etablerertjenesten i forhold til bønder som vil starte med nye næringer 

på gården (bygdenæringer). Det er særlig gitt bistand i forbindelse med søknader til 

Innovasjon Norge, og det er gjennomført besøk i Frogn, Ås og Enebakk.  
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Bærekraftig utvikling 
 

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

erfaringer og felles innsats i miljø- og klimarelaterte spørsmål. Nettverket arbeider og 

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

fylkeskommunen og fylkesmannen.  

 

I løpet av 2016 ble det blitt gjennomført fire nettverksmøter. Videre har leder i KEN har 

deltatt i arbeidsgruppen for Interreg-prosjektet «Hela Gröna Vägen». Arbeidet med den 

regionale planen for klima og energi har startet opp, og flere har deltatt i ressursgrupper. , 

og det har blitt jobbet med utarbeidelse av tekst til tabellene i rapporten «Status og 

utfordringer innen klima- og energiarbeidet for Follo-kommunene». 

 

Følgende aktiviteter/tema som det har blitt jobbet med:  

 

 Deltagelse i Interreg-prosjektet «Hela Gröna Vägen» 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. Leder av KEN deltar i prosjektgruppen sammen med bl.a. Akershus 

fylkeskommune og flere Østfold kommuner. For å nå målet er det satt opp en rekke 

delmål, hvor det bl.a. skal jobbes med aktiviteter, arrangement og tiltak.   

 

 «Status og utfordringer innen klima- og energiarbeidet for Follo-kommunene» ble 

startet opp i 2014. Rapporten skal gi informasjon om kommunenes klimafotavtrykk 

(summen av direkte og indirekte klimagassutslipp) og definere kommunenes 

handlingsrom og virkemidler. Videre skal rapporten avklare hvilke virkemidler og 

tiltak som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp, avdekke hvor kommunene kan ha 

nytte av et samarbeid og evaluere eksisterende klima- og energiplaner. Rapporten er 

dessverre ikke ferdigstilt da kommunenes innspill har tatt noe lengre tid enn 

forutsatt. I 2016 har kommunene jobbet med å utarbeide tekst som forklarer 

tallgrunnlaget (klimafotavtrykkene). Alle har derfor gått gjennom 

investeringshistorikken for de kategorier som har høyest utslipp (Bygg og VAR for de 

fleste), og sammenfattet en redegjørelse for hvorfor avtrykkene er så høye samt 

eventuelle fluktueringer. Det tas sikte på å ferdigstille rapporten i løpet av våren 

2017.  
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 Regional plan for klima og energi  

Planprogrammet ble vedtatt i fylkesutvalget i mai 2015, og den regionale planen skal 

vedtas i 2018. Arbeidet med den regionale planen for klima og energi i Akershus har 

startet opp, og i dette arbeidet er dialogen med kommunene viktig. Det er opprettet 

fem temagrupper, og flere av nettverkets medlemmer deltar i disse temagruppene.  

 

 «Klimasatsmidler» 

Det ble søkt Miljødirektoratet om «Klimasatsmidler», og nettverket fikk bevilget kr. 

175 000,-Midlene til nettverksarbeid tildeles uten krav om egenandel. Nettverket skal 

benytte midlene til å heve kompetansen, og planlegger bl.a. å arrangere en fagdag 

innen klima og energi.  

 

 Nytt biogassanlegg ved Søndre Follo Renseanlegg  

Deler av nettverket har også samarbeidet for å få til et nytt biogassanlegg ved 

renseanlegget Søndre Follo Renseanlegg (SFR) i Hvitsten i Vestby. Kapasiteten for å 

rene avløpsvann er på vei å nå sin topp og anlegget trenger derfor å gjøres større. I 

samband med utbyggingen ser man på nye moderne rensningsmetoder, hvilket også 

inkluderer et nytt og større anlegg for biogassproduksjon av slam og organisk avfall. 

Flere store renovasjonsaktører er villige og kan levere den mengden organisk 

matavfall som kreves. Et nytt avløpsanlegg må stå klart før 2020. Avløpsanlegg og 

biogassanlegg planlegges parallelt.  

 

 Nyetablering av hydrogenstasjoner i Follo. 

Akershus fylkeskommune har konkludert i en strategi for etablering av 

hydrogenstasjoner i Akershus at det er ønskelig med to hydrogenstasjoner i Follo. 

Etablering er ønskelig til hovedveiene f.eks. E6 og E18. Det jobbes nå med to 

hovedalternativer for etablering; i Vestby kommune langs E6 og langs E18 i Ås 

kommune.  
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Helse og omsorg 
 

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 de 7 Follo-kommunene. Ledervervet går på omgang og følger Follorådet og 

rådmannskollegiet.  Helsegruppen avholder månedlige møter. I 2016 ble det avholdt 11 

møter og totalt 83 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. I avtalen har Ahus og kommunene i sykehusområde, 

vedtatt å utarbeide en overordnet samhandlingsplan, ferdigstilt i 2016. Med bakgrunn i 

samarbeidsavtalene administreres et omfattende samarbeid knyttet til avtaleverket.   

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

kommuner. Rådgiverstilling for samhandling, som ble vedtatt i 2015, styrker 

Follokommunenes partsinteresse i forhold til Ahus og de andre regionene. Øvre Romerike 

har en tilsvarende samhandlingsrådgiver og Nedre Romerike har to.  

 

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. Fra Follo deltar rådmann i Ås, som leder forumet i 

2016/17, og rådmannen i Nesodden. Kommunalsjefen i Ås deltok i sekretariatet første del av 

2016 før samhandlingsrådgiver Follo overtok. ASU har avholdt 4 ordinære utvalgsmøter i 

2016. Forumet har behandlet 30 saker. 
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Samarbeid med Follo lokalmedisinske senter (LMS) 

Samhandlingsrådgiver har på vegne av helsegruppen hatt tett samarbeid med Follo LMS ved 

daglig leder. Det er avholdt 5 møter. I et av møtene deltok representanter fra alle bestiller- / 

tjenestekontorene. Møtene har omhandlet drift av KAD plassene i tråd med intensjonen, 

delavtale, diagnostisk sløyfe, samarbeid om pasientflyt, utfordringer og mulighet ved 

legevakt. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Støttefunksjoner/administrative oppgaver 
 

IKT-Follo 

 

IKT Follo hadde i 2016 èn fast ansatt som rapporterte til Rådmannskollegiet. Øvrig IKT Follo 

organisasjon baserte seg på bruk av innleid kompetanse ved behov. Hovedfokus for 2016 

har, i tillegg til å opprettholde kvalitet og stabilitet på alle IKT Follos tjenester i Follo 

regionen, vært å ferdigstille overgangen til en tjenestebasert leveransemodell der 

kommunene får bedre oversikt over tjenesteleveransene og økonomien tilknyttet disse. 
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Politikere som er valgt til å representere Follorådet i ulike 
råd og utvalg: 
 

 Follorådet har i 2016 vært representert ved leder Thomas Sjøvold  i styret for 

Samarbeidsalliansen for Osloregionen. 

 Ordfører Tom Anders Ludvigsen er medlem i styringsgruppen for arbeidet med den regionale 

planen for handel, service og senterstruktur.  

 Ordfører Øystein Slette representerer Follo i Markarådet.  

 Leder Thomas Sjøvold representerte Follo i Fylkesgruppen om kommunereformen i Oslo og 

Akershus hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

 

 

 

Administrativt ansatte som representerer Follorådet i ulike 
samarbeid: 
 

Følgende administrativt tilsatte har i 2016 deltatt i ulike regionale samarbeid: 

 Den administrative koordineringsgruppen i Osloregionen: daglig leder Kari Marie Swensen 

 Faggruppe for utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport i Osloregionen:  

Ragne Storsul, Vestby kommune 

 Faggruppe for profilering, verdiskapning og kompetanse: rådmann Harald Hermansen, Frogn 

kommune (gikk ut av gruppen høsten 2016) 

 Styringsgruppe for Region plan for klima og energi: rådmann Kjersti Øiseth, Enebakk 

kommune 
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Regnskap 2016 
Regnskapet viser totale utgifter på kr 4 913 531, og totale inntekter på kr 5 021 448, inkludert 
renteinntekter kr 54 334. Det gir et positivt driftsresultat på kr 107 917, som overføres neste 
driftsår/fond. Bundne driftsfond saldo pr. 31.12.2016 utgjør totalt kr 3 315 294. 
 
Nedenfor følger en mer detaljert oversikt over Follorådets regnskap for 2016. 
 

Follorådet – drift (tjeneste 2901): Budsjett Regnskap 

Sum utgifter 1 533 000 1 566 869 

Bto lønnsutgifter sekretariatet 946 000 976 074 

Sekretariatets løpende virksomhet og drift 309 000 294 132 

Konferanser, kurs, møter, studietur 213 000 271 953
2
 

MVA komp. 65 000 24 710 

Sum inntekter -1 533 000 -1 633 844 

Overføring fra Akershus fylkeskommune -294 000 -310 000 

Overføring fra kommuner -1 174 000 -1 174 000 

Refusjon fra kommuner 0 -47 600 

Refusjon fra andre/private 0 -23 200 

Renter fond 0 -54 334 

MVA komp. -65 000 -24 710 

Mindreforbruk 0 -66 975 

 

Diverse prosjekter (tjeneste 2902): Budsjett Regnskap 

Sum utgifter 900 000 512 272 

Bto lønnsutgifter samhandlingsrådgiver 850 000 468 663 

Driftsutgifter – samh.rådgiver 0 27 556 

Konsulent, vikar og andre tjenester 50 000 10 400 

MVA komp. 
 

5 654 

Sum inntekter -900 000 -641 654 

Overføring fra kommuner -637 000 -636 000 

Bruk av bundne driftsfond -263 000 0 

MVA komp. 0 -5 654 

Mindreforbruk 0 -129 382 

 
 

Næringssamarbeid i Follo (tjeneste 2903): Budsjett Regnskap 

Sum utgifter 2 212 000 1 781 612 

Bto. Lønnsutgifter rådgiverstilling 800 000 778 860 

Div. driftsutgifter rådgiverstilling 20 000 29 653 

Kurs, opplæring, konferanser 390 000 187 379 

Samarbeidsplattformen - div. tiltak 750 000 468 417 

                                                           

 

2
 Posten dekker blant annet Follorådets studietur til København, Follomøter, rådmannssamlinger, 

konferansedeltakelse. På studieturer faktureres ordførere og rådmenn i etterkant for fly og hotell. Disse 

innbetalingene inntektsføres under refusjon fra kommuner.  
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Annonser/profilering og informasjon 0 210 787 

MVA komp. 252 000 106 516 

Sum inntekter -2 212 000 -1 603 266 

Refusjon fra fylkeskommuner 0 -122 500 

Refusjon fra kommuner 0 -10 000 

Refusjon fra andre/private -90 000 -103 250 

Overføring fra kommuner -1 260 000 -1 260 000 

Bruk av bundne driftsfond -610 000 0 

MVA komp. -252 000 -106 516 

Overforbruk 0 178 346 

 
 

Etablerertjenesten i Follo (tjeneste 2904): Budsjett Regnskap 

Sum utgifter 1 200 000 1 052 778 

Kjøp konsulenttjenester Norges Vel 930 000 863 452 

Møteutgifter/annonsering/informasjon 25 000 24 642 

Div. driftsutgifter Etablerertjenesten 25 000 0 

Leie lokaler og grunn 20 000 20 000 

                      MVA komp. 150 000 144 684 

Tilfeldige utgifter/rammeendring 50 000 0 

Sum inntekter -1 200 000 -1 142 684 

Refusjon fra Akershus fylkeskommune -950 000 -898 000 

Overføring fra kommuner -100 000 -100 000 

MVA komp. -150 000 -144 684 

Mindreforbruk 0 -89 907 

 
 
 
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.  

Etter vedtak i Follorådet, er det også for 2016 utarbeidet egen revisorbekreftelse av Follorådets 

regnskap, se neste side.  
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Vedlegg 1, Helsegruppen – nærmere oversikt over 
kommunenes samhandling med Spesialisthelsetjenesten 
 

Innledning samhandling med helseforetaket 

 

Samhandlingsreformen står fortsatt sentralt i de føringene som påvirker samarbeidet mellom 

sykehuset og kommunene. 

Med samhandlingsreformen ble det innført konkrete virkemidler for samhandlingen mellom 

sykehus og kommune, i form av økonomiske incitamenter og lovpålagte avtaler.  

 

Konsekvensene av de statlige rammebetingelser for spesialisthelsetjenesten er betydelige 

forskyvninger i oppgaver fra sykehus til kommune.   

De lovpålagte samarbeidsavtalene skal fremme samhandlingen mellom kommuner og 

helseforetak ved å konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen, samt etablere gode 

samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder. Samarbeidsavtalene er juridisk 

bindende for avtalepartene og skal revideres årlig.    

 

De nasjonale føringene stiller krav til endringsarbeid i kommuner og sykehus relatert til 

pasientenes sykehus, samt helse- og omsorgstjenester. 

Ahus og kommunene har 10 samarbeidsavtaler. Overordnet samarbeidsavtale regulerer det 

generelle samarbeidet mellom partene, mens de øvrige delavtalene er på områder loven 

foreskriver. Overordnet samarbeidsavtale ivaretas av et administrativt samarbeidsutvalg 

(ASU) bestående av representanter fra sykehusets øverste ledelse og 2 rådmenn fra hver av 

regionene i sykehusets nedslagsfelt. Samhandlingsrådgiver har sekretariatsfunksjon i ASU.  

Ansvarlige for arbeidet med den enkelte avtale er helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg 

(SU). Samhandlingsrådgiver har sekretariatsfunksjon i SU. 

For å sikre operasjonalisering og revidering av avtalene, vedtok ASU i mai 2015 at SU skulle 

opprette ett fagforum for hvert av samarbeidsområdene som defineres i avtalene mellom 

sykehus og kommunene. Hvert fagforum arbeider relatert til en delavtale, og jobber for å 

utvikle samarbeidet innenfor avtalens fagområde. Fagforumene skal være selvstendige 

arbeidsgrupper som utfører sitt arbeid på oppdrag fra SU og rapporterer til dem årlig. Alle 

fagforumene skal ha representanter fra regionene og sykehuset med relevant faglig 

bakgrunn for forumets samarbeidsområde. Samhandlingsrådgiver følger opp og koordinerer 

Follo sine representanter i fagforum.  

Koordineringen av samhandlingen mellom partene og ut i hver region og kommune, ivaretas 

av et felles arbeidsutvalg (AU) bestående av representanter fra Ahus ved divisjon for medisin 

og helsefag og divisjon for psykisk helsevern, og en helseleder fra hver region, samt 

samhandlingskoordinatorer /rådgivere i regionen. Samhandlingsrådgiver deltar i AU. 
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1. 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. 

Det ble avholdt strategikonferanse 21. april på Lillestrøm. 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. Overordnet 

samhandlingsplan var tema, det ble gitt innspill og jobbet med forankring av planen. I ettertid 

har AU gjort et omfattende arbeid på sykehus og i regionene med og koordinere inn innspill 

og ferdigstille planen. Overordnet samhandlingsplan har fått oppmerksomhet i helse sør-øst 

og representanter fra AU har vært og presentert det arbeidet som har vært gjort for å komme 

i mål med planen.   

 

2. Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg - SU 

 

SU skal behandle, gi anbefalinger og fatte vedtak innenfor sitt arbeidsområde, og har blant 

annet i oppgave å sikre samhandling for å oppnå gode og helhetlige pasientforløp ved å 

følge opp inngåtte avtaler.  

 

Medlemmer og aktiviteter  

I helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalget har hver kommune en representant på 

kommunalsjefsnivå, mens Ahus er representert med en avdelingsleder fra hver av de fem 

somatiske divisjonene og leder for samhandlingen med kommunene. I tillegg møter 

kommuneoverlege fra hver kommuneregion, overlege samhandling Ahus, samt 

ansattrepresentanter og brukerrepresentanter fra begge parter.  

Felles arbeidsutvalg (AU) deltar også på møtene og har representanter fra hver av 

kommunene og hver divisjon på Ahus. 

 

I 2016 er det Ahus ved Harald Støvind, seniorrådgiver divisjonsstab Psykisk helsevern ved 

Ahus, som har ledet utvalget, og Bjørn Hjalmar Nielsen, spesialrådgiver samhandling, har 

vært sekretær.  

 

SU har avholdt 4 ordinære utvalgsmøter i 2016. Forumet har behandlet 34 saker. Hvert møte 

har informasjon og behandling av et bestemt tema, blant annet for å sikre at representantene 

har samme grunnleggende informasjon og for å få innspill/synspunkter før videre arbeid med 

en sak frem mot evt vedtak og/eller implementering.    

 

Samhandlingsrådgiver forbereder helselederne i forkant av SU møter og bistår med å sikre 

Follo saker og innspill i SU møtene.  
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Samhandlingsrådgiver har ansvar for å videreformidle vedtak i ASU og SU for 

implementering i kommunene. Samhandlingsrådgiver koordinerende arbeidet med kommune 

representantene i forkant og etterkant av møtene i samråd med helsegruppen.  

 

Den årlige samlingen for Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) mellom 

kommunene på Romerike og Follo, og Ahus fant sted 7. – 8. desember.                           

 

3. Felles arbeidsutvalg - AU  

 

Partene har slått sammen sekretariatene fra ASU og SU til et felles arbeidsutvalg. 

Arbeidsutvalget består av to representanter fra hver kommune region, utpekt av de 

respektive kommunalsjef nettverkene og 4-6 representanter fra Ahus, utpekt av 

administrerende direktør.  

I 2016 har leder av helsegruppen, kommunalsjef Else Karin Myhrene og Therese Nitter, 

samhandlingsrådgiver, deltatt for Follo.  

AU har ansvar for forberedelse, gjennomføring og oppfølging av ordfører/styremøte, ASU og 

SU møtene.  

Utvalget skal sørge for løpende dialog mellom partene og at nødvendige avgjørelser tas for å 

sikre fremdrift i samhandlingen. 

AU har ansvar for koordinering/oppfølging av Fagforum/KSU og andre utvalg hjemlet i 

avtalene. 

Utvalget konstituerer seg selv. Ledelse av AU følger ledelse i SU. 

AU har hatt 14 møter i løpet av året.  

 

4. Avtalearbeid og fagforumsordningen  

 

Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak er hovedvirkemiddelet som 

skal bidra til å realisere målsetningene ved Samhandlingsreformen. I følge Helsedirektoratet 

bør samarbeidsavtalene fremme samhandlingen mellom kommuner og helseforetak ved å 

konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen, samt etablere gode samarbeidsrutiner på 

sentrale samhandlingsområder. Ahus og kommunene har nå 10 samarbeidsavtaler. Én 

avtale er overordnet og regulerer samarbeidet mellom partene, de andre er delavtaler på de 

områder loven foreskriver. Ahus og kommunene har valgt å opprette et fagforum for hver 

delavtale. Det er gjennom fagforumsordningen partene samarbeider om å få 

samarbeidsavtalene til å fremme samhandlingen. 

 

Følgende fagforum er etablert og i arbeid: 

 Fagforum for overordnet samarbeid (overordnet samarbeidsavtale) – revidert 2016 
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 Fagforum for samarbeid om helhetlige pasientforløp (samarbeidsavtale om helhetlige 

pasientforløp) under revidering 

 Fagforum koordinerte tjenester (delavtale 2) under revidering 

 Fagforum KAD (delavtale 4) - revidert  2016 

 Fagforum forskning og innovasjon (delavtale 6) - revidert 2016 

 Fagforum kompetanse og utdanning (delavtale 7) - revidert 2016 

 Fagforum svangerskap, føde og barsel (delavtale 8) under revidering 

 Fagforum IKT (delavtale 9) under revidering 

 Fagforum forebygging FF (delavtale 10) - revidert 2016 

 Fagforum beredskap og akuttmedisinsk kjede (delavtale 11) – revidert 2016 

 

I løpet av våren 2016 ble de siste fagforumene opprettet og igangsatt, dette gjaldt fagforum 

for koordinerte tjenester (delavtale 2), fagforum for svangerskap, føde, barsel (delavtale 8) 

og fagforum beredskap og akuttmedisinsk kjede (delavtale 11). I tillegg ble fagforum helhetlig 

pasientforløp endret høsten 2016. 

Det er i Follo i 2016 gjort et omfattende arbeid med å finne representanter til fagforumene. 

Samhandlingsrådgiver har hatt møter med alle Follo sine representanter i Fagforum og det er 

opprettet et system for dialog, rapportering og koordinering slik at Follo sine representanter i 

fagforums arbeid representerer helsegruppen og Follo. Nødvendige avklaringer gjøres i de 

månedlige helsegruppe møtene.  

Samhandlingsrådgiver har hatt møter med alle Follo sine representanter i fagforum, 

organisert og deltatt i egne kommune møter med alle regionene i forkant av fagforums møter 

og deltatt i ordinære fagforums møter. Totalt har samhandlingsrådgiver deltatt i 16 

samarbeids- og fagforums møter i forbindelse med fagforums arbeid.  

 

5. Retningslinjer, kliniske samarbeidsutvalg, nettverk mv. 

Retningslinje samarbeid DPS/ARA og kommuner (LSF) 

DPS/ARA Øvre Romerike 

DPS/ARA Nedre Romerike 

DPS/ARA Follo  

Samhandlingsrådgiver har opprettet dialog med samhandlingsrådgiver på Follo DPS og de 

har i felleskap tatt sekretariat for samarbeidsforum og ledersamarbeidsforums møter mellom 

Follo kommunen og Follo DPS. Det har vært avholdt 2 samarbeidsforums møter og 2 

ledersamarbeidsforums møter i 2016. Uten om dette har samhandlingsrådgiver deltatt i 3 

planleggingsmøter.   

Retningslinjer samarbeid BUP og kommuner 

BUP Øvre Romerike 

BUP Nedre Romerike 

BUP Follo – samhandlingsrådgiver har opprettet dialog med seksjonssjef BUP Follo.  
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Forum for sykehjemsleger og Ahus (Sykehjemsforum)  

Ikke deltatt.  

 

Tvisteutvalg for pasientrelaterte saker (TUP) 

Det var ingen saker i 2016. 

 

6. Samhandlingsprosjekter 

Kompetanseboren: 

Kompetansebroen er et samarbeid mellom de 21 kommunene i Ahus sitt nedslagsfelt og 

bydelene Alna, Grorud og Stovner, Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Oslo og 

Akershus universitetssykehus. 

Prosjektet skal bidra til effektiv informasjons- og kompetansedeling mellom kommuner, 

bydeler, utdanningsinstitusjoner og Akershus universitetssykehus.  

Samhandlingsrådgiver har deltatt i 2 møter i fbm prosjektet, samt hatt dialog med Follo sine 

representanter i fagforum kompetanse og utdanning, som har sittet i styringsgruppe og 

koordinert nødvendige avklaringer med helsegruppe.  
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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. Virksomheten er lokalisert i Ås kommune. Formålet er 
arbeidsevnevurdering, kompetansebygging med fokus på attføring, kvalifisering, 
formidling og jobb. Samarbeider også tett med NAV og næringslivet. Driften 
finansieres uten løpende kommunetilskudd. Selskapet har de siste årene gjennomført 
en større strategiomlegging fra hovedvekt på produksjon og opplæring innenfor 
mekanisk industri, til kvalifisering for handel og service. 
 
2) Alarmsentral Brann Øst AS. Deleiere: Kommunene Oppegård, Moss, Rygge, Råde, 
Våler, Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, Skiptvet, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Eidsberg, 
Rakkestad, Marker, Aremark, Enebakk, Frogn, Ski, Vestby og Ås. Moss er 
vertskommune. Formålet er brannvarsling og alarmtjenester. Kostnadsfordeling iht 
innbyggertall. 
 
 

Selskaper organisert etter lov om interkommunale selskaper (IKS): 

 

1) Follo legevakt IKS frem til 31.12.2015, fra 01.01.2016 Follo lokalmedisinske senter 
IKS 
Deltakende kommuner: Oppegård, Ski, Ås, Enebakk, Frogn og Nesodden. Ski er 
vertskommune. Legevaktens oppgaver er å hjelpe pasienter med akutte sykdommer og 
skader. Fra 01.01.2016 ble Follo legevakt IKS en del av Follo lokalmedisinske senter IKS 
som består av legevakt og øyeblikkelig hjelp døgntilbud med sengeplasser (KAD) til 
innbyggere i Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås.  
 
 
2) Follo Ren IKS 
Deltakende kommuner: Oppegård, Frogn, Nesodden, Ski og Ås. Ski er vertskommune. 
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. Ås er 
vertskommune. Formålet med selskapet er å yte hjelp til voksne og barn i 
mishandlingssituasjoner, synliggjøre og bekjempe privat vold, yte hjelp til personer 
som har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep og deres pårørende. Senteret 
skal gi akutt og kortvarig bistand.  
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4) Follo Brannvesen IKS 
Deltakende kommuner: Oppegård, Ski, Enebakk, Ås, Frogn og Nesodden Ski er 
vertskommune. 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. Selskapet arbeider for å oppnå en tilfredsstillende brannteknisk standard for alle 
typer bygninger.  
 
5) Nordre Follo Renseanlegg IKS 
Deltakende kommuner: Oppegård, Ås og Ski. Ås er vertskommune. 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. Ski er vertskommune. Formålet er å gi 
voksne minoritetsspråklige opplæring i norsk og samfunnsfag slik at de kvalifiseres til 
videre utdanning og arbeid. 

 
7) 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. 
 
8) Follo distriktsrevisjon IKS 
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Ski, Ås og Nesodden. Ski er 
vertskommune. Formålet er revisjon av regnskapene til eierkommunene og deres 
interkommunale selskaper, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll mv. Fra 01.01.2016 
har Oppegård kommune gått ut av Follo distriktsrevisjon IKS og har fra samme dato 
Deloitte AS som revisor. Frogn kommune har gått ut av Follo distriktsrevisjon IKS. 
 

 
 

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. 
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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 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.  
 
3) 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.  
 

Virksomheter organisert etter kommunelovens § 28 
 
Follo barne- og ungdomsskole       
Deltakende kommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Ski er 
vertskommune. Formålet er å gi barn og unge med lærevansker undervisningstilbud på 
barne- og ungdomstrinnet. Skolen har plass til ca. 60 elever. 

 

 

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 trådte i kraft 01.05.2014. Den enkelte 

deltaker-kommune kan med skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i samarbeidsavtalen. 

Oppsigelsesfristen er 2 år.  

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) 
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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 
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. 
 
6) Follo byggetilsyn 
Deltakende kommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski ogÅs. Formålet er å 
bidra til å øke antall gjennomførte tilsyn med foretak som har ansvarsrett i Follo. 
Hensikten er å hindre byggefeil og sikre kvaliteten på det som bygges.  

 
 

For styreleder og annen kontaktinformasjon, se oversikt på http://www.follo.no.  
 
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/
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Vedlegg 3: 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 
 
 

4. Follorådets organer 
 
 
4.1 Follomøtet   
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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. 

 
 
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.  
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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. 
 


