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Sak 07/21 – Saksfremlegg – Godkjenning av Follorådets regnskap for 2020 
 

 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Representantskapet godkjenner Follorådets regnskap for 2020.  
 

2. Merforbruket på kr 372 125,04 tas av bundet fond.  
 
 
 

Bakgrunn: 
Regnskapet for Follorådet 2020 føres som en integrert del av Nordre Follo kommunes 
regnskap for 2020, jf. vedlagte saksfremlegg og regnskapsoversikt. Revisjonsuttalelse er 
utarbeidet av konsulentselskapet Deloitte, jf. vedlegg. 
  
I henhold til samarbeidsavtalen er det representantskapet som skal godkjenne regnskapet. 
 
Regnskapet for Follorådet 2020 ble behandlet på møtet i Folloregionen den 21. mai, jf. sak 
19/21, og gjorde slikt vedtak: 
 
«Vedtak: 
 

1. Folloregionen IPR tar regnskapet med revisorbekreftelse for 2020 til orientering. 
 

2. Folloregionen IPR innstiller til representantskapet om å godkjenne regnskapet for 
Follorådet for 2020. 
 

3. Merforbruket på kr 372 125,04 tas av bundet fond. 

 

 
 

Saksutredning: 

I følge kommuneloven og de nye vedtektene er det representantskapet i Folloregionen IPR 

som skal vedta regnskapet for regionrådet.  

 

Regnskapet for Follorådet føres som en integrert del av Nordre Follo kommunes regnskap på 

eget kostnadssted (tjeneste 29000), og omfattes av kommunens rutiner for regnskapsføring. 

Det føres ikke egen balanse. Tidligere var regnskapet delt i Follorådets driftsutgifter (tjeneste 

2901) og diverse prosjekter (tjeneste 2902), men er nå samlet under ansvar 900200.  

 

Iflg. note 18 i Nordre Follo kommunes årsregnskap for 2020 utgjør Follorådets totale utgifter  

kr 1 520 630 og totale inntekter på kr 1 148 505. Renteinntektene på fondet er ikke spesifisert, 



men i 2019 utgjorde rentene kr 65 286. Driftsregnskapet viser et merforbruk på kr 372 125 

som tas av fondet. 

 

Inntektene bestod av overføringer fra kommunene på til sammen kr 718 000 og kr 250 000 fra 

Viken fylkeskommune (samme beløp som Akershus fylkeskommune overførte i 2019). 

Klima- og energinettverket mottok kr 150 000 i tilskudd fra Miljødirektoratet.  

 

I 2020 er det blant annet brukt midler under post 12700 og 12701 til LHBT+ (kr 100 000) og 

til Aggrator Inkubator Ås (kr 100 000), samt til juridisk bistand i forbindelse med omdanning 

til interkommunalt politisk råd og felles klagenemnd for de interkommunale selskapene i 

Follo. Det ble gitt kr 20 000 i premier til Bærekraftcamp Follo i fjor, samt at det ble brukt 

midler til konsulenter i forbindelse med oppgradering av nettsidene.  

  

Follorådets driftsfond utgjør pr. 31.12.2020 totalt kr 2 635 545.  

 

Deloitte er regnskapets revisor. Det er utarbeidet egen revisjonsuttalelse for Follorådets 

regnskap, jf. vedlegg, og vil bli tatt inn i årsberetningen sammen med vedtatt regnskap. 
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