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Forord
Follorådet har i 2013 arbeidet med flere store saker som alle er viktige for Follos innbyggere. Det
gjelder særlig:







Samferdsel og transport
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (Plansamarbeidet)
Samhandlingsreformen og Ski sykehus - Samarbeidet med Ahus fra 01.01.2011
Samarbeidet med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
Etablererveiledningen i Follo
Interkommunale selskaper og styreopplæring

De største sakene i 2013 har vært Samhandlingsreformen, Plansamarbeidet og Brannsamarbeidet.

I 2013 har Follorådet vært ledet av ordfører Tonje Anderson Olsen, Enebakk kommune, med ordfører
Thore Vestby, Frogn kommune, som nestleder. Rådmann Kjersti Øiseth har vært leder av

Rådmannskollegiet, med rådmann Harald K. Hermansen, Frogn kommune, som nestleder.

Follorådet, 19. juni 2014

Thore Vestby
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. Oslo kommune og fylkesmannen i Oslo og
Akershus har observatørstatus. Follomøtet fastsetter årlig handlingsprogram og budsjett, og
godkjenner årsmelding og regnskap. I 2013 har ordfører Tonje Anderson Olsen, Enebakk
kommune, vært leder, med ordfører Thore Vestby, Frogn kommune, som nestleder.

Follomøtet avholdt 2 møter i 2013 – den 4. juni på Rosenholm Campus (med tema
Plansamarbeidet og Samhandlingsreformen) og den 26. november på Thon Hotell Ski (med
innledninger fra Follo-politiet og Transparency Norge).

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 2013 også vært styringsgruppe for PURAprosjektet i Follo.

Follorådets sekretariat er bemannet med daglig leder i 100 % stilling og en rådgiver i 100 %

stilling. 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 og andre, samt som del av Osloregionens
deltakelse på MIPIM i Cannes i mars.

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 2013
Follorådet
Follorådet avholdt 11 møter og behandlet 94 saker i 2013. 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 fortsatte i 2013 det tette samarbeidet med Universitetet for miljø- og
biovitenskap (UMB). Follorådet ble invitert til å delta på Gründercampen på Campus 6.-7.
februar. Tema var Follos næringslivssatsing, og studentene ble invitert til å konkurrere om å
gi de beste forslagene og ideene til hva Follo skal satse på i næringsutviklingen og omdømme
for regionen. Ordførerne og rådmennene deltok i juryarbeidet. Vinnerne ble tre jenter som
fikk tilbud om en dag med hver sin ordfører.

Leder av Follorådet, ordfører Tonje Anderson Olsen, og daglig leder deltok på studieturen
med Osloregionens styre til Hamburg 10.-12. april.

Follorådets studietur 11.-13. september til London og omegn
Det ble ikke gjennomført arbeidsseminar, men studieturen ble lagt til London og omegn.
Målet med besøket var å hente inspirasjon fra organisasjoner i England som jobber med
byutvikling og næringslivsutvikling og som har lignende utfordringer som Follo.
Det første besøket ble gjennomført hos Buckingham Business First (BBF). BFF er en privat
organisasjon som arbeider for å skape et dynamisk næringsmiljø. BFF fungerer som
næringslivets talerør og kobler næringslivets behov mot offentlig politikk.
Deretter besøkte Follorådet Aylesbury Vale District Council med omtrent 173 000
innbyggere. Området har mye til felles med Follo, og balansen mellom by og land er viktig
for regionen. Temaet var utfordringer med en voksende befolkning.
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Den andre dagen ble Milton Keynes Council, Milton Keynes, besøkt. Kommunens ledelse
presenterte et variert program som inneholdt strategi for offentlige anskaffelser, strategi for
næringsutvikling og framtidens byutviklingsstrategi med fokus på lav karbonsamfunnet og
digital innovasjon.
Den siste dagen besøkte Follorådet den relativt lille regjeringsenheten (Behaviour Insight
Unit), som er organisert rett under statsministerens kontor. Representanter for enheten
orienterte om hvordan den arbeider med «Nudging», det vil si et varsomt puff eller dytt i
riktig retning for at innbyggerne skal ta riktige valg. Nudging hjelper folk til å ta små,
ubevisste valg i riktig retning, ved f.eks. måten og innholdet i offentlige brev utformes på.
Til sist fikk vi en omvisning på The Crystal – A Sustainable Cities Initiative. Dette er en type
vitensenter som åpnet høsten 2012 og viser verdens største utstilling fokusert på urban
bærekraft.

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. Egen prosjektleder ble engasjert etter anbudsrunde, og
Styringsgruppen la våren 2013 frem rapport fra fase 1.

Follo politidistrikt representert ved politimester Arne Jørgen Olafsen og politistasjonssjef
Trond Vennatrø orienterer jevnlig om kriminalitetsbildet i Follo-kommunene/regionen, og
deltok den 26. november på Follomøtet.

Styreopplæring for styreledere, styremedlemmer og daglig ledere i de interkommunale
selskapene og virksomhetene ble gjennomført 17. desember på Quality hotell Mastemyr,
der det deltok ca. 30 personer.
Follorådet har avgitt følgende høringsuttalelser:





NOU 2013-9: Ett politi – politianalysen (september)
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (oktober)
Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel (oktober)
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - høringsuttalelse til Drøftingsfasen,
desember
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Areal og samferdsel
En sentral oppgave innenfor areal- og samferdsel er å ivareta Follos faglige interesser i pågående
regionale prosesser.

I 2013 har hovedfokus vært på Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus
(Plansamarbeidet). På bakgrunn av dette har gruppa i 2013 blant annet utarbeidet forslag til
høringsuttalelse, som ble brukt som utgangspunkt for kommunes individuelle uttalelser.

Arbeidet med regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus er delt inn i tre faser;
utredningsfase, drøftingsfase og konklusjonsfase.

Planarbeidet startet opp våren 2012, og den faglige utredningsfasen ble avsluttet i august 2013. For å
få til en best mulig forankring av planarbeidet, ble det lagt stor vekt på at alle aktørene i
Plansamarbeidet skulle involveres gjennom hele prosessen. Å gjennomføre en egen drøftingsfase
med politiske diskusjoner midt i planprosessen har vært et sentralt grep. I løpet av høsten 2013 ble
det avholdt en rekke møter og konferanser, der alle aktørene i Plansamarbeidet diskuterte
konklusjonene fra utredningsfasen, både sammen og hver for seg. Aktørene ga så sine skriftlige
innspill til planarbeidet. Dette er blitt oppsummert i en rapport.

I løpet av våren 2014 skal det på bakgrunn av utredningsfasen og innspillene i drøftingsfasen
utarbeides et planforslag, som skal sendes på høring og offentlig ettersyn høsten 2014.

Gruppa representerer også Follorådet i arbeidsgrupper i flere prosjekter som pågår i regi av regionale
myndigheter, bl.a. Regional plan for massedeponi, Osloregionens ATP-strategi og Regional plan for
handel, service og senterstruktur.

Antall møter i 2013:


Tre ordinære møter.



To ekstraordinære møter knyttet til Follorådets uttalelse til Plansamarbeidet, uten regionale
myndigheter.



Ett ekstraordinært møte knyttet til Plansamarbeidet og aktuelle områder for regionale
næringsområder.



I tillegg ble det første møtet i 2013 erstattet av et seminar om utbyggingsavtaler.
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Næringsutvikling
I dag er de fleste enige om at frambringelse av innovasjoner gjennom kontinuerlig læring og
kompetanseutvikling, er den viktigste faktoren bak Velstand og økonomisk. Kontinuerlig
kompetanseutvikling for å tilpasse seg skiftende omgivelser er en forutsetning for å være
konkurransedyktig på sikt, og for å oppnå vekst.
Utvikling av innovasjoner dreier seg som oftest om samarbeid og kunnskapsoverføring
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.

I handlingsplanen for 2013 var det flere tiltak som ble gjennomført hvor målet var å styrke
næringssamarbeidet i regionen i den hensikt å få økt innovasjonsaktivitet i næringslivet.
Følgende tiltak ble prioritert:
o
o
o
o
o

FoU-start Follo
Entreprenørskap i Follo
Etablerertjenesten i Follo
Næringskonferansen 2012
Næringssamarbeid i Follo: Kobling av Follo-virksomheter

FoU start Follo
FoU-start er et virkemiddel for å øke regionens konkurransekraft og verdiskaping gjennom å
styrke innovasjons- og nyskapningsevnen til næringslivet i regionen. Målet er å opprette
kontakt mellom bedrifter og forskningsmiljøene på Campus Ås for å skape innovasjon i
bedriftene. Dette gjøres gjennom å:




Skape minst 6 samarbeidsrelasjoner mellom bedrift og forskningsmiljø.
Gjennomføre minst ett arrangement/møteplass innenfor et spesifikt fagområde med
deltakere fra Follo-næringsliv, forskere og studenter.
Etablere samarbeidsmodeller med næringsråd eller andre regionale aktører.
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NMBU er prosjektansvarlig og prosjektet har en økonomisk ramme på 525 000 kroner.
Follorådet har bidratt med 150 000 kroner til prosjektet.

Måloppnåelse/resultat:
Prosjektgruppen har etablert kontakt med flere bedrifter i regionen og gjennom kontakten
kartlagt utfordringer/flaskehalser i virksomheten. På bakgrunn i denne kunnskapen har
Prosjektets FoU-formidlere arbeidet med å finne kompetente kompetansepartnere ved
Campus Ås som kan bidra med kunnskap for å løse utfordringen. Nedenfor følger en oversikt
over de prosjektene som ble igangsatt i 2013. Totalt ble det igangsatt 12 prosjekter. Fem av
disse har fått FoU-startmidler. De som har fått finansiell støtte er:
1.
2.
3.
4.
5.

Aqua Contractor International - Prosjektet har fått tildelt kr 40.000 i støtte.
Drøbak Akvarium Prosjektet har fått tildelt kr 50 000 i støtte.
Kamille Helsekost (Temakveld Omega 3) - Prosjektet har fått tildelt kr 7000 i støtte.
WaveGas Ltd. Prosjektet har fått tildelt kr 48.550 (I tillegg til startbevilgning i 2012)
Samarbeidsprosjekt mellom forsker og næringsliv - Prosjektet har fått tildelt kr 7000.

I tillegg er det tatt kontakt med følgende bedrifter: Fras Technology, Holter Consult, PMC
servi, DesignHub Norway og Wärtsilä. Disse bedriften har imidlertid ikke fått finansiell støtte.
FoU-start Follo har full måloppnåelse på alle sine målsettinger for 2013.

Entreprenørskap i Follo 2013
Prosjektet skal bidra til å øke universitetets entreprenørskapskultur og dermed bidra til å
styrke kommersialisering av forskningsbaserte ideer. Målet er å øke samhandlingen og
kunnskapsoverføring mellom næringsliv og akademia gjennom:


Minimum 10 Follo-virksomheter skal ha samarbeidet med UMB og UMB studenter
innenfor entreprenørskap i løpet av 2013.



Minimum 3 virksomheter skal ha etablert forpliktende samarbeidsavtaler med UMB
på feltet entreprenørskap
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Studentbedrift som 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.

NMBU er prosjektansvarlig og prosjektet har en økonomisk ramme på 450 000 kroner.
Follorådet har bidratt med 150 000 kroner til prosjektet.

Måloppnåelse/resultat:
Det har i 2013 vært stor aktivitet for å skape en kultur for innovasjon og entreprenørskap på
Campus Ås. Studentbedriftskurs ble etablert i 2012. Kurset har i 2013 blitt utvidet fra ett til
to semester (fra fem til ti studiepoeng). Studentbedriftene har markert seg og vunnet flere
store konkurranser i løpet av året.

I februar 2013 arrangerte Næringslivskontoret i samarbeid med Ungt Entreprenørskap en to
dagers Gründercamp for studentene ved UMB. Follorådet var oppdragsgiver for campen og
studentene arbeidet med hvordan Folloregionen kunne bygge opp under sine fortrinn for å
øke verdiskapingen lokalt, og samtidig, utvikle et internasjonalt konkurransedyktig
næringsliv.

Videre ble det i oktober arrangert en to dagers Gründercamp på Oscarsborg festning i
samarbeid med Oscarsborg Festnings Venner og Ungt Entreprenørskap. Oppdraget gikk ut
på å utvikle museet på Oscarsborg festning. Gründercampen samlet over 40 studenter.

Næringslivskontoret arrangerte i samarbeid med Handelshøyskolen ved UMB en dugnad i
den hensikt å løse en utfordring for NMBU. Problemstillingen var: «Hvordan kan det nye
universitetet (NMBU) posisjonere seg på innovasjon i fremtiden».
Det var stor interesse for oppgaven.

Høsten 2013 ble det gjennomført to uker med arrangementer rettet mot skognæringen. I
satsingen var det samarbeidspartnere fra både virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge og
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Investinor) og næringslivet (blant annet Viken Skog, Skogeierforbundet, Borregaard og
Statkraft). Det var stor oppmerksomhet rundt arrangementene.

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.

For å nå målene tilbys gründere grunnkurs, veiledning og temakurs for etablerere/gründere.
Follorådet har engasjert Det Kongelige Selskap for Norges Vel til å følge opp
Etablerertjenesten i Follo.
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.

Statistikk Etablerertjenesten i Follo 2013
Grunnkurs
Grunnkurset gir en kort innføring i selskapsetablering og passer for alle som vurderer å starte
opp egen virksomhet. Eksempler på spørsmål som diskuteres er: Hvordan registrerer jeg et
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selskap Hvilken selskapsform bør velges? Hvilke regler gjelder for skatter og avgifter? Kurset
stiller ingen krav til forkunnskaper.

Type kurs

Sted

Dato

Deltakere

Grunnkurs 3 t

Oppegård Rådhus

14.mar

11

Grunnkurs 3 t

Oppegård Rådhus

24.apr

9

Grunnkurs 3 t

Oppegård Rådhus

11.sep

15

Grunnkurs 3 t

Oppegård Rådhus

09.okt

12

Grunnkurs 3 t

Oppegård Rådhus

06.nov

12

Totalt ant. grunnkurs

59

Totalt var det 59 registrerte deltakere på grunnkursene i 2013. Av disse var det en liten
overvekt av kvinner (55 prosent)

Temakurs
Dette er kurs både for deg som planlegger å starte egen bedrift og for deg som har holdt på
en liten stund. Temakursene er fordypningskurs innen ulike temaer, som
markedsføring/salg, økonomi og regnskap, juridiske forhold etc.
Type kurs

Sted

Dato

Deltakere

Forretningsplan
Priskalkulasjon
Markedsføring
Forretningsplan

Oppegård Rådhus
Oppegård Rådhus
Oppegård Rådhus
Oppegård Rådhus

10.apr
02.mai
22.mai
13.nov

8
6
9
20

Markedsføring
Salg
Totalt ant. temakurs

Oppegård Rådhus
Oppegård Rådhus

20.nov
27.nov

15
16
74

Totalt var det 74 registrerte deltakere på temakursene i 2013. Av disse var det en liten
overvekt av kvinner (55 prosent)

Individuell veiledning i etablering av egen virksomhet
Kategori Antall

Kvinner
Menn
Total
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38
33
71

71 personer har benyttet den generelle veiledningstjenesten i 2013. Av disse var 53
prosent kvinner.

Næringsfaglig vurdering
Veilederne i Etablerertjenesten i Follo har høsten 2013 utarbeidet næringsfaglig vurdering
for personer som skal søke dagpenger under etablering (NAV).
Kategori Antall

Kvinner
Menn
Total

17
14
31

31 personer har benyttet veiledningstjenesten knyttet til arbeidsavklaringsmidler fra NAV
hvorav 53 prosent var kvinner. Disse har også fått individuell veiledning.
Totalt er tilbudene i Follo benyttet av 201 brukere. Av disse er kvinneandelen omtrent 55
prosent. Enkelte deltakere følger mer enn ett kurs og blir derfor registrert flere ganger.
Etablerertjenesten i Follo har blitt gjennomført på en meget god måte i 2013. Det er en
økende tendens gjennom året til å benytte tjenesten, både når det gjelder veiledning og
kursdeltakelse.

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 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. Avtalen ble sagt opp ved
nyttår.

Næringskonferansen i Follo
Næringskonferansen i Follo 2013 ble arrangert 18. april på Rosenholm Campus og samlet
over 200 deltakere, der over halvparten kom fra næringslivet. Temaet for konferansen var
«Endring». De fleste som er spurt i etterkant av konferansen, var fornøyd med konferansen
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og mener 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 konferansen bidra til å bygge en Follo-identitet.

Næringssamarbeid i Follo: Kobling av Follo-virksomheter
Utvikling av innovasjoner dreier seg ofte om samarbeid mellom ulike aktører slik som nevnt
innledningsvis. På bakgrunn av dette ønsket Follorådet å arrangere 4 møteplasser hvor
aktører med relatert kunnskap kunne møtes for å dele kunnskap og teknologi for å
videreutvikle bedriftene. Høsten 2013 ble det arrangert klyngesamling på Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet (NMBU) på campus Ås. Målgruppen var leverandører og
offentlige vannbehandlere i Folloregionen. Det var fokus på samarbeid og gjensidig læring
for å oppnå innovasjon. På grunn av andre arbeidsoppgaver ble tiltaket ikke gjennomført i
tråd med handlingsplanen. Det ble bare gjennomført én møteplass. Erfaringene og
tilbakemeldingene fra bedriftene var imidlertid svært gode.

Bærekraftig utvikling
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 Follorådet, med tilskudd fra
Akershus fylkeskommune.
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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 og dette har vedvart hele 2013. 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 2013

Follorådets klima- og energinettverk har i 2013 hatt månedlige møter med unntak av
sommerferien, dvs. 11 møter. Det ble planlagt og gjennomført et kurs i miljøvennlig innkjøp
for Follokommunene. Kurset ble holdt på Thon hotell i Ski 12. oktober 2012 med godt
oppmøte fra alle kommunene. Oppfølgingskonferansen om klimavennlige bygg og
uteområder med fokus på byggesak, TEK 10 og klimavennlig bygging, som var planlagt
høsten 2012, ble utsatt til første halvår 2013. Målgruppen for dette kurset var
byggesaksbehandlere i Follokommunene, men også teknisk/drift/eiendom. Kurset ble
gjennomført 11/4-2013 og fikk gode tilbakemeldinger på innhold og opplegg. Deltakelsen fra
kommunene kunne imidlertid vært noe bedre. Energispareprosjektet fikk i starten liten
respons i Follokommunene, men det ble gjennomført oppstartsmøter med EPC-konsulent
Kjell Gurigard i noen kommuner. Prosjektet vil fortsette i 2014, og det er i skrivende stund
aktiviteter i Enebakk, Frogn og Ås.

Side 16 av 36

Det er avholdt et statusmøte med rådmannskollegiet i Follorådet. Her ble statusen for
tiltakene i Handlingsplanen for 2013 gjennomgått. 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.
Miljøfyrtårnsamarbeidet Follo-Moss fortsetter med gjensidig samarbeid om sertifiseringer.
Oslo kommune orienterte om klimastatistikk i Oslo kommune. Grønt Flagg Norge orienterte
om sin ordning for nettverket. Dette kan være et godt alternativ til Miljøfyrtårn for skoler og
barnehager. Christian Grorud orienterte om Lavenergiprogrammet og Build Up Skills.
Follokommunene inviteres til å delta som representanter for kommunene og Letter of Intent
ble undertegnet av Follorådet.

Stillingene som klimaansvarlige i Follokommunene er ofte ”ensomme stillinger”. Klima- og
energinettverket gjør at fagmiljøet blir større gjennom månedlige møter og gjør det lettere å
gjennomføre tiltak i egen kommune. Av andre 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 samlet 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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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. Follokommunene 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 tilbød. 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 nye lokaler ved Ski sykehus. Sak om
dette planlegges fremlagt for kommunestyrene våren 2014.

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
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
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prosjektet. Prosjektleder avsluttet sitt arbeid etter planen i 2013. Det er nå etablert
frisklivssentraler i 6 av Follo-kommunene, og samarbeidet fortsetter etter intensjonen i
prosjektet.

I mai 2013 startet Follo-kommunene et prosjekt med fokus på Helhetlig pasientforløp i
hjemmet. Prosjektet er finansiert av skjønnsmidler fra fylkesmannen. Prosjektleder ble tilsatt
i ett års engasjement. Helhetlig pasientforløp er en strukturert arbeidsmetode for å
imøtekomme pasienter/brukere behov for koordinerte tjenester mellom kommune og
sykehus, med fastleger og mellom enheter i kommuner. Prosjektets mål: «Det skal legges til
rette for å innføre en lokalt tilpasset modell for helhetlig pasientforløp i hjemmet i Follo. Det
skal foreligge et forslag til hvordan pasientforløp i Follo kan forbedres.» (fra prosjektplanen).

Innenfor Psykiatri og rus området har Follo-kommunene som er tilknyttet Follo DPS et
treårig samarbeidsprosjekt om et felles ACT-team. Formålet med teamet er å opprettholde
en regelmessig og tett kontakt med pasienter som ikke nyttiggjør seg ordinære
behandlingstiltak i kommunen og/eller spesialisthelsetjenesten. Dette sikrer at brukeren får
behandling og oppfølging som kan bidra til økt mestring av hverdagen. Prosjektperioden
utløper i februar 2014. Kommunene har høsten 2013 fattet politisk vedtak som sikrer at
arbeidet opprettholdes etter prosjektperioden.

I 2013 etablerte Follokommunene et samarbeidsprosjekt «Vold i nære relasjoner» med
bakgrunn i regjeringens handlingsplan "Vendepunkt", her fremheves kommunale
handlingsplaner som et viktig redskap for å sikre at ofre for vold i nære relasjoner får et
tilrettelagt og helhetlig tilbud. Med vold i nære relasjoner menes vold eller trusler om vold
mellom familiemedlemmer, eller personer som står hverandre nær, der volden er begått i
hjemmet eller annet sted. Prosjektet er under strukturelle endringer og forsetter i 2014.

I tillegg til prosjektarbeidene, er utviklingen av samarbeidet med Helseforetaket i henhold til
intensjonene i Samhandlingsreformen et viktig satsingsområde. Follo er en av tre
kommunale regioner som samarbeider med Ahus. Det administreres et omfattende arbeid i
alle ledd i kommunenes helseorganisasjoner med bakgrunn i samarbeidsavtalene.
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Støttefunksjoner/administrative oppgaver
IKT-Follo
I september 2013 ble det ansatt en leder for IKT Follo som rapporterer til
Rådmannskollegiet. Ved utgangen av 2013 besto IKT Follo av ett årsverk (1 FTE), og har hatt
som hovedoppgave å konsolidere fellessystemer i kommunene, sikre drift og forvaltning av
disse, samt ansvar for IKT Follo budsjett. Områdene som faller innunder IKT Follo sitt ansvar
er ikke entydig definert, og det har gjennom 2013 blitt lagt vekt på å opprettholde kvalitet og
stabilitet på alle IKT tjenester i Folloregionen, uavhengig av formelt ansvarsområde.
Prioriterte oppgaver som er gjennomført i 2013 er endelig ferdigstilling av
fibernettsamband (Follonett) som har pågått siden 2007. Per november 2013 har Follo en
garantert hastighet på 1GB mellom kommunene. Det er også anskaffet nytt, felles
kartsystem (Gisline) fra Norkart.
Videre er vedtatte utredninger gjennomført og konkludert ihht oversikten under:
Utredning #

Beskrivelse

Konklusjon

#1

Felles beredskaps- og

Utsatt i påvente av rask og sikker fibertilknyttning i

backupløsninger

hele regionen

Felles internettaksess

Gjennomføres ikke. Grunnet endring i

#2

teknologiutvikling og markedspriser gjør at dette
ikke er aktuelt å gå videre med.
#3

Etablering av sky-tjenester

Anbefalt gjennomført. Det opprettes en felles

(Ulike «Cloud»-baserte

«cloud –provider» for folloregionen og man flytte

tjenester)

felles applikasjoner inn i skyen (For detaljer se IKT
FOLLO utredning #3 «skytjenester i Follonettet»
av 22.08.2013)
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I tillegg er det påbegynt en rekke avklaringer og aktiviteter for fellesløsninger og samdrift av flere
applikasjoner. Dette arbeidet videreføres i 2014.

Politikere som er valgt til å representere Follorådet i ulike råd og
utvalg:





Follorådet har i 2013 vært representert ved leder Tonje Anderson Olsen i styret for
Samarbeidsalliansen for Osloregionen.
Ordfører Johan Alnes har deltatt i politisk styringsgruppe i Plansamarbeidet – Regional plan
for areal og transport i Oslo og Akershus
Ordfører Thore Vestby ble oppnevnt til medlem i styringsgruppen for arbeidet med den
regionale planen for handel, service og senterstruktur.
Ordfører Ildri Eidem Løvaas er oppnevnt som medlem av Markarådet, med ordfører Anne
Kristine Linnestad som vara.

Administrativt ansatte som representerer Follorådet i ulike
samarbeid:
Følgende administrativt tilsatte har i 2013 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 Cornelia Solheim, Ås kommune, med Anne
Holten, Frogn kommune 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.



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

Regnskap 2013
Ansvar: 9110 Follorådet Tjeneste: 2900 Kommunesamarbeid
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1010

Fastlønn

1050

Annen lønn og trekkpl. godtgjørelser

1090

Pensjon KLP

181 946

1099

Arbeidsgiveravgift

213 470

1100

Kontormateriell

1115

Kjøp av mat (uten momsfradrag)

1121

Velferdstiltak

1128

Diverse materiell og tjenester

14 624

1131

Telefon/linjeleie

17 743

1132

Betalingsformidling

1133

Purregebyr

1140

Annonser/kunngjøringer/informasjon/gaver

211 068

1150

Kurs, opplæring, konferanser

569 888

1160

Skyss- og kostgodtgj., oppholdsutg./Oppg. pliktig

1170

Ikke oppgavepliktige reiseutgifter

1190

Leie av lokaler og grunn

1197

Kontingenter, lisenser, andre gebyr/avgift

1270

Konsulent, vikar og andre tilsvarende tjenester

1429

MVA- kompensasjon drift

1430

Overføringer til fylkeskommuner

Sum utgifter

1710

1

Sykelønnsrefusjon

1 294 384
31 000

20 990
205 299
1 170

30
1 488

30 054
8 684
106 973
625
2 528 185
664 319
398 7661

6 500 705

-2 368

Beløpet ble tilbakebetalt Akershus fylkeskommune våren 2013 på grunn av for mye fakturert i 2012. Vedtatt
budsjett var på kr 616 920.
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1729

MVA-kompensasjon påløpt driftsregnskapet

1730

Ref. fra fylkeskommuner

-1 230 969

1750

Ref. fra kommuner

-2 041 854

1773

Ref. fra andre/private

1830

Overføring fra fylkeskommunen2

1850

Overføringer fra kommuner

1900

Renteinntekter

1950

Bruk av bundne driftsfond
Sum inntekter

2

-664 319

-610 098

-1 435 600
-58 410
-457 0883
-6 500 705

Fylkeskommunen overførte ikke støtte til Follorådet i 2013, men beløpet kr 471 400 faktureres i 2014.

3

Fondet utgjorde pr. 31.12.2012 kr 2 484 115. I 2013 er det brukt kr 457 088 av fondet. Pr. 31.12.2013 utgjør
Follorådets samlede fond kr 2 027 027, jf. Oppegård kommunes årsregnskap 2013, note 8.
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Revisors bekreftelse – Oppegård kommunes regnskap
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Revisors bekreftelse – Follorådets regnskap
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Vedlegg 1, Follorådets politiske organer
Follomøtets medlemmer 20134
Navn

Funksjon

Kommune

Tonje Anderson Olsen

Ordfører (H)

Enebakk

Dag Bjerke

Varaordfører (Frp)

Enebakk

Vilde Eriksen Bjerknes

Medlem (Ap)

Enebakk

Kjell Dehli

Medlem (Sp)

Enebakk

Beate Eckmann

Medlem (FrP)

Enebakk

Anita Elvenes

Medlem (Ap)

Enebakk

Øystein Slette

Medlem (Ap)

Enebakk

Nina Elisabeth Wold

Medlem (H)

Enebakk

Jostein Årre

Medlem (H)

Enebakk

Kjersti Øiseth

Rådmann

Enebakk

Thore Vestby

Ordfører (H)

Frogn

Rita Hirsum Lystad

Varaordfører (Ap)

Frogn

Kirsti Birkeland

Medlem (H)

Frogn

Sigbjørn Odden

Medlem (H )

Frogn

Thora Bakka

Medlem (H)

Frogn

Ole Scheie

Medlem (FrP)

Frogn

Kjell Engebretsen

Medlem (Ap)

Frogn

4

I tråd med vedtektene for Follorådet er fra 01.01.2012 er alle formannskapsrepresentantene medlemmer i
Follomøtet, samt alle medlemmene i Fylkesutvalget i Akershus.
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Bente Bjerknes

Medlem (KrF)

Frogn

Kjell Monsen

Medlem (SV)

Frogn

Hans Kristian Raanaas

Medlem (Sp)

Frogn

Erik Lundeby

Medlem (V)

Frogn

Harald Karsten Hermansen

Rådmann

Frogn

Nina Sandberg

Ordfører (Ap)

Nesodden

Kjell Gudmundsen

Varaordfører (H)

Nesodden

Constanse Elmenhorst

Medlem (H)

Nesodden

Harald Tronvik

Medlem (H)

Nesodden

Petter Moen

Medlem (H)

Nesodden

Anne Berit Smørås

Medlem (V)

Nesodden

Christian Hintze Holm

Medlem (SV)

Nesodden

Claudia Behrens

Medlem (MdG)

Nesodden

Henning Korsmoe

Medlem (KrF)

Nesodden

Geir Grimstad

Rådmann

Nesodden

Ildri Eidem Løvaas

Ordfører (H)

Oppegård

Harald Vaadal

Varaordfører (H)

Oppegård

Hans Martin Tonne

Medlem (H)

Oppegård

Henriette Berle Christiansen

Medlem (H)

Oppegård

Tore Nordberg

Medlem (H)

Oppegård

Inger Johanne Bjørnstad

Medlem (V)

Oppegård

Merete Bellingmo

Medlem (Ap)

Oppegård

Bjørn Gunnar Ganger

Medlem (Ap)

Oppegård

Mari Ann Berg

Medlem (SV)

Oppegård

Harald Toft

Rådmann

Oppegård
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Anne Kristine Linnestad

Ordfører (H)

Ski

André Kvakkestad

Varaordfører (FrP)

Ski

Gunnar Helge Wiik

Medlem (H)

Ski

Mette Feie Haram

Medlem (H)

Ski

Lise Vistnes (tom 31.12.2013)

Medlem (KrF)

Ski

Karin Kværner (fom 01.01.2014)

Medlem (FrP)

Ski

Ola Øygard

Medlem (PP)

Ski

Amund Kjernli

Medlem (Ap)

Ski

Hanne Opdan

Medlem (Ap)

Ski

Odd Jørgen Steen

Medlem (Ap)

Ski

Tuva Moflag

Medlem (Ap)

Ski

Svein Kamfjord

Medlem (V)

Ski

Audun Fiskvik

Rådmann

Ski

John A. Ødbehr

Ordfører (H)

Vestby

Trygve Thorsen

Varaordførerer (FrP)

Vestby

Else Marie Aasen

Medlem (KrF)

Vestby

Stig Håkon Eyde

Medlem (H)

Vestby

Tom Anders Ludvigsen

Medlem (Ap)

Vestby

Anne Therese T. Lie

Medlem (Ap)

Vestby

Annette Mjåvatn

Medlem (Ap)

Vestby

Ole Morten Gjeving

Medlem (Sp)

Vestby

Guri Haveråen

Medlem (V)

Vestby

Knut Haugestad

Rådmann

Vestby

Johan Alnes

Ordfører (Ap)

Ås

Marianne Røed

Varaordfører (Sp)

Ås
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Ivar Ekanger

Medlem (Ap)

Ås

Jorunn Nakken

Medlem (V)

Ås

Hege Opedal

Medlem (SV)

Ås

Gro Haug

Medlem (H)

Ås

Egil A. Ørbeck

Medlem (H)

Ås

Morten Lillemo

Medlem (KrF)

Ås

Arne Hillestad

Medlem (FrP)

Ås

Trine Christensen

Rådmann

Ås

Nils Aage Jegstad (til okt 2013)

Fylkesordfører (H)

Akershus f-kommune

Anette M. Solli (fra okt 2013)

Fylkesordfører (H)

Akershus f-kommune

Lars Salvesen

Fylkesvaraordfører (KrF) Akershus f-kommune

Anette M. Solli (til okt 2013)

Medlem (H)

Akershus f-kommune

Sebastian Næss Langaas

Medlem (H)

Akershus f-kommune

Lise Hagen Rebbestad

Medlem (H)

Akershus f-kommune

Gunnar Melgaard

Medlem (H)

Akershus f-kommune

Øyvind Rideng

Medlem (H)

Akershus f-kommune

Vibeke Limi

Medlem (FrP)

Akershus f-kommune

Solveig Schytz

Medlem (V)

Akershus f-kommune

Siri Hov Eggen

Medlem (Ap)

Akershus f-kommune

Rolf Lasse Lund

Medlem (Ap)

Akershus f-kommune

Siri Baastad

Medlem (Ap)

Akershus f-kommune

Ruth Solveig Birkeland

Medlem (SV)

Akershus f-kommune

Morten Vollset

Medlem (Sp)

Akershus f-kommune

Tron Bamrud

Fylkesrådmann

Akershus f-kommune
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Follorådets sammensetning 2013

Navn

Funksjon

Kommune

Nils Aage Jegstad (til okt 2013)

Fylkesordfører

Akershus fylkeskommune

Annette Solli (frå okt 2013)

Fylkesordfører

Akershus fylkeskommune

Tron Bamrud

Fylkesrådmann

Akershus fylkeskommune

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 2013
Navn
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Funksjon

Kommune

Tonje Anderson Olsen

Ordfører (leder)

Enebakk (til 26.11.13)

Kjersti Øiseth

Rådmann

Enebakk (til 26.11.13)

Thore Vestby

Ordfører

Frogn (fra 20.11.12)

Harald Karsten Hermansen

Rådmann

Frogn (fra 20.11.12)

Nina Sandberg

Ordfører

Nesodden (fra 26.11.13)

Geir Grimstad

Rådmann

Nesodden (fra 26.11.13)

Rådmannskollegiets sammensetning 2013
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.
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