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Forord
Follorådet har i 2015 arbeidet med flere store saker som alle er viktige for Follos innbyggere. Det
gjelder særlig:







Samferdsel og transport
Samhandlingsreformen og etablering av Follo lokalmedisinske senter (Follo LMS IKS) Samarbeidet med Ahus fra 01.01.2011
Samarbeidet med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Campus Ås
Etablererveiledningen i Follo
Interkommunale selskaper
Kommunereformen

Den største saken i 2015 har vært Follo lokalmedisinske senter IKS.

I 2015 har Follorådet vært ledet av ordfører Nina Sandberg, Nesodden kommune, som leder, mens
ordfører Ildri Eidem Løvaas har vært nestleder frem til konstituering av nytt kommunestyre i
Oppegård etter valget i september. Da overtok ordfører Thomas Sjøvold nestledervervet.
Rådmannskollegiet har vært ledet av rådmann Geir Grimstad, Nesodden kommune, som leder, mens
rådmann Anne Skau, Oppegård kommune, har vært nestleder.

Kolbotn, 17. juni 2016

Thomas Sjøvold
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,
mens årsmelding og regnskap er orienteringssak. I 2015 har ordfører Nina Sandberg,
Nesodden kommune, vært leder, og med ordfører Ildri Eidem Løvaas (etter valget ordfører
Thomas Sjøvold), Oppegård kommune, som nestleder.

Follomøtet avholdt 3 møter i 2015 – den 12. mai (tema: kommunereformen), den 27. august
(tema: kommunereformen) og den 10. november på Quality hotell Mastemyr og behandlet i
alt 13 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.
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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 2015 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 2015
Follorådet
Follorådet avholdt 7 møter og behandlet 71 saker i 2015, deriblant følgende høringsinnspill
og uttalelser i 2015:


Høringsuttalelse - Osloregionen - Revisjon av samordnet areal- og transportstrategi



Høringsuttalelse - Forslag om administrasjonssted i de nye politidistriktene



Brev til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) - Invitasjon til dialog om
konkurranseutsetting av attføringsbedriftene



Høringsuttalelse - Osloregionens internasjonale profileringsstrategi



Høringsuttalelse - Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus



Nærpolitireformen - Brev fra Follorådet 18.05.2015



Høringsuttalelse - Overføring av skatteoppkrevingen til staten



Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - høringsuttalelse fra
Follorådet



NSBs ruteomlegging desember 2014 - Uttalelse fra Follorådet

På flere av møtene ble spørsmålet om etablering av et lokalmedisinsk senter ved Ski sykehus
diskutert. Det samme gjaldt diskusjonene og prosessen knyttet til kommunereformen i Follo.

Som del av studieturen til Utrecht og Almere i Nederland den 20.-22. mai, deltok Follorådet
på den 19. europeiske konferansen om Mobility Management - ECOMM i Utrecht den 20.21. mai. Tema på turen var by- og næringsutvikling.

Follorådet fortsatte i 2015 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. I 2015 vedtok også Enebakk kommune, Oppegård kommune,
Ski kommune, Frogn kommune og Vestby kommune avtalen.
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Leder og ordfører Nina Sandberg, ordfører Anne Kristine Linnestad, Ski kommune, og daglig
leder deltok på verdens største eiendomsutviklingsmesse (MIPIM) i Cannes 9.-13. mars.
Ordførerne deltok også på Osloregionens Rådsmøte den 2. juni. Rådsmøtet var lagt til Oslo
rådhus.
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Areal og samferdsel
Areal- og samferdselsgruppen 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 2015 har hovedfokuset vært Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus.
Planen ble vedtatt høsten 2015. AS-gruppa har utarbeidet og fulgt opp høringsuttalelser,
både Follorådets høringsuttalelse og kommunenes individuelle uttalelser. AS-gruppa har
også utarbeidet forslag til høringsuttalelse til Regional plan for vannforvaltning med
tiltaksprogram etter vannforskriften, som ble behandlet av Follorådet.

AS-gruppa representerer Follorådet i arbeidsgrupper i flere prosjekter som pågår i regi av
regionale myndigheter, bl.a. Regional plan for massedeponi, Osloregionens areal- og
transportstrategi og Regional plan for handel, service og senterstruktur.

Det har blitt avholdt 7 møter i 2015. I tillegg til de faste punktene på agendaen har det vært
flere eksterne foredragsholdere som har presentert aktuelle tema og pågående planarbeid:


Kommunereformen har stått på agendaen ved hvert møte



Utarbeidet forslag til høringsuttalelse til Regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus, som dannet grunnlaget for uttalelse fra hver kommune



Bidratt med tekst og spørsmål til Næringskonferansen i Follo (arrangert av Follorådet)



Utarbeidet forslag til høringsuttalelse til Areal- og transportstrategi for Osloregionen



Utarbeidet forslag til høringsuttalelse til Regional plan for vannforvaltning med
tiltaksprogram etter vannforskriften
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Næringsutvikling
I handlingsplanen for 2015 var det flere tiltak som ble gjennomført, hvor målet var å styrke
næringssamarbeidet i Follo. Hensikten var å øke forsknings- og innovasjonsaktiviteten i
regionens næringsliv. Følgende tiltak ble prioritert:
o Oppfølging av samarbeidsplattform for næringssamarbeid i Follo i samarbeid
med Akershus fylkeskommune, Ås kommune og NMBU.
o Driftstilskudd Inkubator Campus Ås
o Etablerertjenesten i Follo
o Næringskonferansen 2015
o Driftstilskudd til Vitenparken Campus Ås (omgjort til prosjektmidler)

Oppfølging av samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo
Follo har ambisjoner om å bli en region kjent for et innovativt og konkurransedyktig
næringsliv basert på utstrakt samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, næringsliv og
regionale myndigheter.
Follorådet vedtok i handlingsplan for 2014-2017 at det skulle utvikles en ny
samarbeidsplattform for næringssamarbeidet i Follo, der Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet (NMBU), Campus Ås, Ås kommune og Akershus fylkeskommune var utpekt som
sentrale samarbeidsaktører. Målet med samarbeidsplattformen var å avklare rammen for
samarbeidet mellom aktørene. I handlingsplanen for 2015-2018 var oppfølgingen av
samarbeidsplattformen prioritert, og det ble vedtatt at det skulle utvikles en handlingsplan
med tiltak og ansvarsområder.

Måloppnåelse/resultat:
I 2015 vedtok kommunene Enebakk, Oppegård, Vestby, Ski og Frogn samarbeidsplattformen.
Tidligere (i 2014) hadde Follorådet, Akershus fylkeskommune og Ås kommune vedtatt
plattformen. (Nesodden vedtok den i februar 2016). Alle kommunene legger til grunn at
samarbeidsavtalen skal følges opp gjennom konkrete handlingsplaner, og dette er hovedmål
for videre arbeid.
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Inkubator ÅS
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 2015.

Akershus fylkeskommune og Follorådet er de viktigste finansieringskildene til inkubatoren
etter SIVA. Follorådet har finansiert inkubatoren med 250 000 kroner i driftsmidler.

Måloppnåelse/resultat:
Inkubatoren har som målsetting å betjene en portefølje på 20-25 like selskaper innen tre år.
Veksttakten ansees derfor som tilfredsstillende for 2015.

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 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.
Måloppnåelse/resultat:
Etablerertjenesten i Follo har blitt gjennomført på en meget god måte i 2015. Det er en
økende tendens gjennom året til å benytte grunnkursene og veiledningstjenesten.
Temakursene har imidlertid hatt litt færre deltakere i 2015 sammenlignet med 2014.
Deltakerne på kursene gir svært gode tilbakemeldinger på kursgjennomføring og
kursinnhold.

Nedenfor følger en oversikt over kursene som er blitt arrangert og antall deltakere på hvert
kurs.
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
selskap Hvilken selskapsform bør velges? Hvilke regler gjelder for skatter og avgifter? Kurset
stiller ingen krav til forkunnskaper.
Type Kurs

Sted

Grunnkurs 3 t

Oppegård Rådhus

11.feb

15

Grunnkurs 3 t

Oppegård Rådhus

12.mar

16

Grunnkurs 3 t

Oppegård Rådhus

15.apr

14

Grunnkurs 3 t

Oppegård Rådhus

02.sep

30

Grunnkurs 3 t

Oppegård Rådhus

07.okt

18

Grunnkurs 3 t

Oppegård Rådhus

04.nov

23

Totalt antall deltakere 2015

Dato

Deltakere

116

Totalt var det 116 registrerte deltakere på grunnkursene i 2015, og av disse er det en liten
overvekt av kvinner (60 %). Tilsvarende ble det registrert 114 deltakere på grunnkurset i
2014.
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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.

Type kurs

Sted

Dato

Deltakere

Forretningsmodeller

Oppegård Rådhus

19.mai

10

Markedsføring og konseptutvikling

Oppegård Rådhus

28.mai

12

Salg og kontaktskapende arb.

Oppegård Rådhus

04.jun

12

Forretningsmodell

Oppegård Rådhus

26.nov

17

Markedsføring og konseptutvikling

Oppegård Rådhus

02.des

17

Salg og kontaktskapende arb.

Oppegård Rådhus

10.des

17

Totalt antall deltakere på temakurs 2015

86

Totalt deltok 86 deltakere på Follorådets temakurs. Også her er det en liten overvekt av
kvinner (60%). I 2014 var det 107 deltakere Det har derfor vært en liten nedgang i antall
deltakere på temakursene i 2015 sammenlignet med 2014.
Individuell veiledning i etablering av egen virksomhet
Kategori

Kvinner
Menn
Total

Antall

50
66
106

Det er 106 personer har benyttet den generelle veiledningstjenesten i 2015. Av disse var 56
prosent kvinner. Tilsvarende var antall som benyttet den generelle veiledningstjenesten i
2014, 87 personer.
Næringsfaglig vurdering
Veilederne i Etablerertjenesten i Follo har i hele 2015 utarbeidet næringsfaglig vurdering for
personer som skal søke dagpenger under etablering (NAV). 41 personer har benyttet
veiledningstjenesten knyttet til arbeidsavklaringsmidler fra NAV. Tilsvarende antall var 35
personer i 2014.
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Næringskonferansen i Follo 2015
Næringskonferansen i Follo 2015 ble arrangert den 23. april på Vitenparken Campus ÅS.
Det var 175 deltakere på konferansen, over halvparten fra næringslivet. Nedenfor følger en
oversikt over den regionale fordelingen av deltakerne.

Antall
deltakere

Deltakere
(%)

OSLO

34

19,4

OPPEGÅRD

30

17,1

ÅS

45

25,7

SKI

24

13,7

NESODDEN

11

6,3

DRØBAK

8

4,6

VESTBY

11

6,3

ENEBAKK

6

3,4

MOSS

6

3,4

Totalt

175

100

Kommune

Måloppnåelse/resultat:
Temaet for konferansen var «Muligheter». De fleste som er spurt i etterkant av konferansen,
var fornøyd med konferansen og mener konferansen bør videreføres. Hele 89 prosent oppga
at de ønsker å delta på neste års konferanse. Follorådets intensjon er å gjøre konferansen til
en sentral møteplass i Follo og gjennom konferansen bidra til å bygge en Follo-identitet.

Sekretariatet og programkomiteén sa seg godt fornøyd med konferansen. I evalueringen ble
deltakerne blant annet spurt om hvordan gjennomføringen av konferansen fungerte, og over
50 prosent av deltakerne oppga at den var meget bra. Hele 90 prosent av deltakerne sa de
vil komme tilbake neste år.

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 eierskap, og inntil kr 50 000 i
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drift for 2015. Det viste seg imidlertid at det ikke var aktuelt for Follorådet å ta eierskap i
Vitenparken, og midlene som var avsatt ble gjort om til prosjektmidler. Totalt fikk Stiftelsen
Vitenparken Campus Ås tilført kr 100 000 til drift av Follorådet.
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
Follo. Follorådet sine midler har vært et viktig tilskudd til Vitenparkens arbeid.

Andre aktiviteter: Grunderuka i Østfold og Follo
Günderuka er Norges svar på Global Entrepreneurship Week - et arrangement som
arrangeres i 160 land. Målet er å skape en sterkere kultur og oppmerksomhet for innovasjon
og entreprenørskap.
Innovasjon Norge og Østfold Fylkeskommune er ansvarlig for koordinering og markedsføring
av gründeruka i Østfold og Follo. Målet er å skape en sterkere kultur og oppmerksomhet for
innovasjon og entreprenørskap i regionen.
NMBU, Høgskolen i Østfold, Kjeller Innovasjon, Etablerertjenesten i Follo og Follorådet
samarbeidet om å arrangere en workshop i Follo. Målgruppen var studenter ved NMBU, og
Høgskolen i Østfold som studerer entreprenørskap. Workshopen skulle gi studentene
inspirasjon og motivasjon til å etablere bedrift i fremtiden, samt at de skulle lære å selge
ideene sine på en overbevisende måte.
Gründerdagen ble gjennomført som planlagt den 18. november, og det var over 70 deltakere
til stede på arrangementet. Studentene som presenterte seg, fikk god lærdom i å presentere
sine bedrifter. Det var mange gode og forberedte presentasjoner, og studentene tok
oppgaven alvorlig.
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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 2015 ble det gjennomført ett nettverksmøte, og det ble jobbet med innspill til
rapporten om status og utfordringer innen klima- og energiarbeidet for Follo-kommunene.

Følgende aktiviteter/tema for nettverksarbeidet i 2015:
På nettverkes siste møte i 2014 ble det besluttet at man skulle be om at midlene som var
satt av til å arbeide med ladestasjoner ble overført til energieffektiv veibelysning. En
konsulent ble invitert til nettverksmøte for å informere om diodebelysning (LED). Videre ble
det innhentet informasjon om status for LED-belysning i kommunene. Siden Enebakk
kommune har erfaring med EPC-kontrakter, ble deres leverandør invitert til å informere
nettverket om dette prosjektet.

I 2015 ble det jobbet videre med rapporten status og utfordringer innen klima- og
energiarbeidet for Follo-kommunene. Rapporten skal gi informasjon om kommunenes CO2utslipp, energibruk, definere kommunenes handlingsrom og virkemidler, 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. Denne
rapporten ble startet opp i 2014 med konsulent Christian Grorud i Vista Analyse som
redaktør, og skulle sluttføres i løpet av 2015. Rapporten ble dessverre ikke ferdigstilt da
kommunenes innspill har tatt noe lengre tid enn forutsatt. Den ventes imidlertid ferdigstilt i
2016 med oppdaterte tabeller med nyere tall.
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Klima- og energinettverket utarbeidet også innspill til planprogram for regional plan for
klima og energi i Akershus. Planprogrammet ble vedtatt i fylkesutvalget i mai 2015, og den
regionale planen skal vedtas innen desember 2017.
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Helse og omsorg
Follorådet har som mål at regionen skal samarbeide rundt enkelte oppgaver i
helsetjenesten.
Helsegruppa, bestående av helseledere i de 7 kommunene, har det faglige ansvaret for
utviklingen av det helsefaglige kommuneoverbyggende arbeidet. I tillegg til samarbeidet
med Ahus har gruppen ansvar for samarbeidsprosjekter innad i Folloregionen. Helsegruppas
ledelse går på omgang og følger Follorådet og rådmannskollegiets ledelse. Helsegruppa har
den siste tiden formidlet en betydelig økning i aktivitet innenfor helseområdet. I 2015 har
gruppen hatt 10 møter.
Helseforetak
En viktig fellesoppgave er samhandling med Ahus. Med bakgrunn i samarbeidsavtalene
administreres et omfattende samarbeid knyttet til avtaleverket. Det har vært mye fokus på
til avtalen om helhetlig pasientforløp, og det er vedtatt retningslinjer for kvalitetssikring av
pasientforløpsavtalen.
I 2015 har sekretariatfunksjonen fulgt Follrådet. Sekretariatet forbereder saker både på
kommunalsjefnivå (SU) og Rådmannsnivå (ASU) i samhandling mellom helseforetak og
opptakskommunene. Funksjonen har også deltatt i planlegging av strategiseminar som ble
avholdt i april.
I 2015 ble det vedtatt å opprette en rådgiverstilling for samhandling. Helseledelsen i Follo
ønsker å være en likeverdig samhandlingspartner med Ahus og andre kommuner.
Målsettingen med en slik stilling er å styrke og koordinere deltakerkommunenes interesser i
forhold til Ahus, bistå i arbeidet med interkommunalt samarbeid i Follo, legge til rette for
forskning og kompetanseutvikling i kommunene og koordinere sammenfalne interesser hos
follokommunene. Rådgiver skal ikke ha beslutningsmyndighet på vegne av
deltakerkommunene. Rådgiver skal få sitt mandat av helsegruppen.
Etablering Lokalmedisinsk senter i Follo
Helsegruppen hadde i 2015 to representanter i prosjektgruppen. I august ble det ansatt
daglig leder.
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Med årsak i endrede planer rundt bygging, så kommunene at planlagt oppstart ble 1-2 mnd
forsinket.
I november2015 godkjente styret ved Ahus virksomhetsoverdragelse av Follo legevakt fra
Ahus til Follo lokalmedisinske senter IKS med oppstart 01.03 2016.
Kompetansehjulet
Helsegruppen har ansvar for koordinering og aktiviteter som skjer i Follo kompetansehjul
som jobber med kompetanseheving i follokommunene.
Aktiviteter:


Studiegrupper i Eldreomsorgens ABC, Demensomsorgens ABC og Miljøbehandling
6 fagseminarer med til sammen 252 deltakere



Det er et etablert nettverk for samarbeid for demenskoordinatorer.



Det har blitt gjennomført pårørendeskole for 84 deltakere







Demensforum 2015 ble arrangert i Oppegård kommune med ca. 104 deltakere.
inspirasjonsseminar ble arrangert i Oppegård 143 påmeldte
Pris ”Årets Fagutvikler» for 2014. Liv Marit Bølset Ski kommune
Kurs dokumentasjon av helsehjelp 131 deltakere
HPH (helhetlig pasientforløp i hjemmet) blir videreført. Det er tegnet kontrakt med
høyskole som skal bidra med opplæring

Psykisk helse helse og rus
Innenfor psykisk helse og rus samarbeider Follokommunene og Ahus om ACT team. Formålet
er å opprettholde en regelmessig og tett kontakt med pasienter som ikke nyttiggjør seg
ordinære behandlingstiltak
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Støttefunksjoner/administrative oppgaver
IKT-Follo

IKT Follo har for 2015 videreført sin organisering med kun èn fast ansatt. Dette er IKT Follo
Daglig leder, som rapporterer til Rådmannskollegiet. Øvrige ressurser til IKT Follo sitt arbeide
er primært basert på innleie fra kommunene eller sekundært fra eksterne leverandører.
Hensiktsmessige møteplasser og samarbeidsrutiner for å sikre rett fokus og kvalitet i IKT
Follos arbeide er opprettholdt. Det er nedsatt en ny IKT Koordineringsgruppe med
representanter fra hver samarbeidskommune. Denne gruppen bidrar til prioriteringer og
avklaringer av IKT Follos oppgaver.

Det har gjennom hele 2015 vært fokus på å opprettholde kvalitet og stabilitet på alle
tjenester under IKT Follo sitt ansvarsområde, samtidig som det er lagt vekt på å tydeliggjøre
og formalisere ansvarsområder og sikre forståelse for de ulike roller som er relatert til IKT
Follo. En felles Samarbeidsavtale for IKT Tjenester i Folloregionen er signert av alle
samarbeidskommunene i Follo (ÅS, Vestby, Oppegård, Frogn, Ski, Nesodden). Til denne er
det også utarbeidet et operativt styringsdokument som løpende oppdateres med gjeldene
rutiner og prosesser. Leder av IKT Follo har avlevert skriftlig statusrapport til
Rådmannskollegiet på alle områder i Samarbeidsavtalen 3 ganger i 2015 (hvert tertial). Det
er også inngått driftsavtale med Ski IKT for drift av infrastruktur, samt flyttet formelt
avtaleeierskap for en rekke fellessystemer inn til IKT Follo. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt
og videreføres for kommende periode. Det er foretatt en omfattende opprydding i lisenser
og etablering på en ny og moderne plattform. Ski IKT har bidratt betydelig i denne
prosessen.

IKT Follo har drevet prosessen med å utarbeide en felles Digitaliseringsstrategi for Follo
regionen. Denne er vedtatt både administrativt og politisk i alle samarbeidskommunene i
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første halvår av 2015. Det er i 2015 gjennomført flere prosjekter for å sikre mer enhetlig drift
og forvaltning av IKT Follo sin tjenesteportefølje. Det er også implementert inn flere
interkommunale selskaper, herunder Follo Brannvesen og Follo LMS. Budsjettet for drift har
vært uforandret de siste 5 år til tross for en stor økning i antall systemer som er innlemmet i
IKT Follo siste 2 år.

Regnskapet er i balanse med budsjett for 2015.
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Politikere som er valgt til å representere Follorådet i ulike råd og
utvalg:






Follorådet har i 2015 vært representert ved leder Nina Sandberg 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 er medlem i styringsgruppen for arbeidet med den regionale planen
for handel, service og senterstruktur.
Ordfører Ildri Eidem Løvaas ble leder av Markarådet, med ordfører Anne Kristine Linnestad
som vara.
Ordfører Nina Sandberg 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 2015 deltatt i ulike regionale samarbeid:


Den administrative koordineringsgruppen i Osloregionen: daglig leder Kari Marie Swensen



Faggruppe for utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport1: Ragne Storsul, Vestby

1

Fra juni 2014 har faggruppen fungert som prosjektgruppe for revisjon av Samordnet areal- og
transportstrategi for Osloregionen, og blitt utvidet med representanter fra regionale samferdselsmyndigheter og Østlandssamarbeidet. Prosjektgruppen har vært ledet av fagsjef Grethe Salvesvold,
Osloregionens sekretariat.
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Regnskap 2015
Regnskapet viser totale utgifter på kr 4 575 624 og totale inntekter på kr 5 004 842. Det gir et positivt
driftsresultat på kr 429 219. Nedenfor følger en mer detaljert oversikt over Follorådets regnskap for
2015.
Follorådet Drift:
Sum utgifter
Bto lønnsutgifter sekretariatet
Sekretariatets løpende virksomhet og drift
Konferanser, kurs, møter, studietur
MVA komp.
Sum inntekter
Overføring fra Akershus fylkeskommune
Overføring fra kommuner
Refusjon fra kommuner
Renteinntekter
MVA komp.

Budsjett
2 208 170
1 661 800
304 310
180 000
62 060

2 175 625
1 667 613
186 354
2
313 483
8 175

-2 208 170
-419 222
-1 726 888
0
0
-62 060

-2 255 042
-419 222
-1 726 889
-43 165
-57 591
-8 175

0

-79 417

Underforbruk

Diverse prosjekter:

Regnskap

Budsjett

Regnskap

Sum utgifter
Kommunereform
Klima- og energinettverket
MVA komp.

684 000
500 000
70 000
114 000

435 728
355 504
0
80 224

Sum inntekter
Overføring fra kommuner
Bruk av bundne driftsfond
MVA komp.

-684 000
-70 000
-500 000
-114 000

-150 223
-69 999
0
-80 224

0

285 505

Overforbruk

Næringssamarbeid i Follo:
Sum utgifter
Kurs, opplæring, konferanser
Samarbeidsplattformen - div. tiltak
Annonser/profilering og informasjon
MVA komp.
Sum inntekter
Overføring fra kommuner
Refusjon fra andre/private
MVA komp.
Underforbruk

2

Budsjett

Regnskap

1 511 000
300 000
943 000
0
268 000

1 076 047
165 053
729 902
74 569
106 523

-1 511 000
-1 243 000
0
-268 000

-1 450 023
-1 243 000
-100 500
-106 523

0

-373 976

Posten dekker blant annet Follorådets studietur til ECOMM-Utrecht, deltakelse på MIPIM, Follomøter,
rådmannssamlinger, konferansedeltakelse. På studieturer faktureres ordførere og rådmenn i etterkant for fly
og hotell. Disse innbetalingene inntektsføres under overføring fra kommuner.
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Etablerertjenesten i Follo:

Budsjett

Regnskap

Sum utgifter
Kjøp konsulenttjenester
Møteutgifter/annonsering/informasjon
MVA komp.

1 198 000
876 000
142 000
180 000

888 223
683 214
75 456
129 553

Sum inntekter
Overføring fra Akershus fylkeskommune
Overføring fra kommuner
MVA komp.

-1 198 000
-918 000
-100 000
-180 000

-1 149 553
-920 000
-100 000
-129 553

0

-261 330

Underforbruk

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 ønske fra Follorådet, er det også for 2015 utarbeidet egen revisorbekreftelse av Follorådets
regnskap.
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Vedlegg 1, Follorådets politiske organer
Follomøtets medlemmer 20153 frem til konstituering av nye
kommunestyrer før 1. november 2015

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

Bente Bjerknes

Medlem (KrF)

Frogn

Kjell Monsen

Medlem (SV)

Frogn

3

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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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 (Anne Skau fra 1. juni)

Rådmann

Oppegård

Anne Kristine Linnestad

Ordfører (H)

Ski

André Kvakkestad

Varaordfører (FrP)

Ski

Gunnar Helge Wiik

Medlem (H)

Ski

Mette Feie Haram

Medlem (H)

Ski
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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 (Vetle Bo Saga fra
15.12.2014)

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

Varaordfører (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 (Sjur Authen fra 01.08.)

Rådmann

Vestby

Johan Alnes

Ordfører (Ap)

Ås

Marianne Røed

Varaordfører (Sp)

Ås

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
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Anette M. Solli

Fylkesordfører (H)

Akershus f-kommune

Lars Salvesen

Fylkesvaraordfører (KrF)

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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Follomøtets medlemmer 20154 etter konstituering av nye
kommunestyrer pr. 1. november 2015

Navn

Funksjon

Kommune

Øystein Slette

Ordfører (Ap)

Enebakk

Hans Kristian Solberg

Varaordfører (Sp)

Enebakk

Vilde Eriksen Bjerknes

Medlem (Ap)

Enebakk

Dag Bjerke

Medlem (FrP)

Enebakk

Beate Eckmann

Medlem (FrP)

Enebakk

Tonje Anderson Olsen

Medlem (H)

Enebakk

Jostein Årre

Medlem (H)

Enebakk

Leif Øystein Forfang

Medlem (H)

Enebakk

Trude Røisen

Medlem (H)

Enebakk

Kjersti Øiseth

Rådmann

Enebakk

Odd Haktor Slåke

Ordfører (H)

Frogn

Rita Hirsum Lystad

Varaordfører (Ap)

Frogn

Kirsti Birkeland

Medlem (H)

Frogn

Sigbjørn Odden

Medlem (H )

Frogn

Eva Anderssen

Medlem (H)

Frogn

Ole Scheie

Medlem (FrP)

Frogn

Kjell Engebretsen

Medlem (Ap)

Frogn

Bente Bjerknes

Medlem (KrF)

Frogn

Henrik Forsberg Mathiesen

Medlem (MDG)

Frogn

Hans Kristian Raanaas

Medlem (Sp)

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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Erik Lundeby

Medlem (V)

Frogn

Harald Karsten Hermansen

Rådmann

Frogn

Nina Sandberg

Ordfører (Ap)

Nesodden

Erik Adland

Varaordfører (H)

Nesodden

Elisabeth Belsten

Medlem (H)

Nesodden

Anne Berit Smørås

Medlem (V)

Nesodden

Christian Hintze Holm

Medlem (SV)

Nesodden

Kjellaug Myhre

Medlem (R)

Nesodden

Tone Frønes

Medlem (Ap)

Nesodden

Truls Wickholm

Medlem (Ap)

Nesodden

Øyvind Solum

Medlem (MDG)

Nesodden

Geir Grimstad

Rådmann

Nesodden

Thomas Sjøvold

Ordfører (H)

Oppegård

Siv Kaspersen

Varaordfører (H)

Oppegård

Kjell G. Pettersen

Medlem (H)

Oppegård

Benthe Austad Biltvedt

Medlem (H)

Oppegård

Ida Lindtveit

Medlem (KrF)

Oppegård

Inger Johanne Bjørnstad

Medlem (V)

Oppegård

Merete Bellingmo

Medlem (Ap)

Oppegård

Bjørn Gunnar Ganger

Medlem (Ap)

Oppegård

Jens Nordahl

Medlem (MDG)

Oppegård

Anne Skau

Rådmann

Oppegård

Tuva Moflag

Ordfører (Ap)

Ski

Camilla Edi Hille

Varaordfører (V)

Ski

Hanne Opdan

Medlem (Ap)

Ski

Aksel Georg Roksti

Medlem (MDG)

Ski

Bård Egil Hogstad

Medlem (SV)

Ski
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Andes Eidsvaag Graven

Medlem (Sp)

Ski

Anne Kristine Linnestad

Medlem (H)

Ski

J. Kristian Bjerke

Medlem (H)

Ski

Lise Feren Rirsch

Medlem (H)

Ski

Karin Kværner

Medlem (FrP)

Ski

Kurt Soltveit

Medlem (KrF)

Ski

Audun Fiskvik

Rådmann

Ski

Tom Anders Ludvigsen

Ordfører (Ap)

Vestby

Eirin Bolle

Varaordfører
(Bygdelista)

Vestby

Annette Mjåvatn

Medlem (Ap)

Vestby

John Ødbehr

Medlem (H)

Vestby

Tone Skretting

Medlem (Sp)

Vestby

Ronny Kjønsø

Medlem (SV)

Vestby

Arjo Van Genderen

Medlem (V)

Vestby

Trygve Thorsen

Medlem (FrP)

Vestby

Bente Bakke

Medlem (MDG)

Vestby

Sjur Authen

Rådmann

Vestby

Ola Nordal

Ordfører (Ap)

Ås

Jorunn Nakken

Varaordfører (V)

Ås

Laila P. Nordsveen

Medlem (Ap)

Ås

Jorunn Nakken

Medlem (V)

Ås

Ingunn Bohmann

Medlem (MDG)

Ås

Kristine Lien Skog

Medlem (SV)

Ås

Stein Ekhaugen

Medlem (H)

Ås

Hilde Kristin Marås

Medlem (H)

Ås

Arne Hillestad

Medlem (FrP)

Ås

Marianne Røed

Medlem (Sp)

Ås

Trine Christensen

Rådmann

Ås
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Anette M. Solli

Fylkesordfører (H)

Akershus f-kommune

Lars Salvesen

Fylkesvaraordfører (KrF)

Akershus f-kommune

Gunnar Melgaard

Medlem (H)

Akershus f-kommune

Sebastian Næss Langaas

Medlem (H)

Akershus f-kommune

Lise Hagen Rebbestad

Medlem (H)

Akershus f-kommune

Vibeke Limi

Medlem (FrP)

Akershus f-kommune

Solveig Schytz

Medlem (V)

Akershus f-kommune

Morten Vollset

Medlem (Sp)

Akershus f-kommune

Tonje Brenna

Medlem (Ap)

Akershus f-kommune

Amund Kjernli

Medlem (Ap)

Akershus f-kommune

Ina Rangønes Libak

Medlem (Ap)

Akershus f-kommune

Gjermund Skaar

Medlem (SV)

Akershus f-kommune

Øyvind Solum

Medlem (MDG)

Akershus f-kommune

Tron Bamrud

Fylkesrådmann

Akershus f-kommune
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Follorådets sammensetning før 1. november 2015
Navn

Funksjon

Kommune

Annette Solli

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

Anne Skau

Rådmann

Oppegård

Anne Kristine Linnestad

Ordfører

Ski

Audun Fiskvik

Rådmann

Ski

John A. Ødbehr

Ordfører

Vestby

Sjur Authen

Rådmann

Vestby

Johan Alnes

Ordfører

Ås

Trine Christensen

Rådmann

Ås

Side 33 av 42

Follorådets sammensetning etter 1. november 2015
Navn

Funksjon

Kommune

Annette Solli

Fylkesordfører

Akershus fylkeskommune

Tron Bamrud

Fylkesrådmann

Akershus fylkeskommune

Øystein Slette

Ordfører

Enebakk

Kjersti Øiseth

Rådmann

Enebakk

Haktor Slåke

Ordfører

Frogn

Harald Karsten Hermansen

Rådmann

Frogn

Nina Sandberg

Ordfører

Nesodden

Geir Grimstad

Rådmann

Nesodden

Thomas Sjøvold

Ordfører

Oppegård

Anne Skau

Rådmann

Oppegård

Tuva Moflag

Ordfører

Ski

Audun Fiskvik

Rådmann

Ski

Tom Anders Ludvigsen

Ordfører

Vestby

Sjur Authen

Rådmann

Vestby

Ola Nordal

Ordfører

Ås

Trine Christensen

Rådmann

Ås
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Arbeidsutvalgets sammensetning 2015
Navn

Funksjon

Kommune

Nina Sandberg

Ordfører (leder)

Nesodden (til 10.11.15)

Geir Grimstad

Rådmann

Nesodden (til 10.11.15)

Ildri Eidem Løvaas/
Thomas Sjøvold

Ordfører

Oppegård (fra
18.11.14/20.10.15)

Anne Skau

Rådmann

Oppegård (fra 18.11.14)

Tuva Moflag

Ordfører

Ski (fra 10.11.15)

Audun Fiskvik

Rådmann

Ski (fra 10.11.15)

Rådmannskollegiets sammensetning 2015
Navn

Funksjon

Kommune

Kjersti Øiseth

Rådmann

Enebakk

Harald K. Hermansen

Rådmann

Frogn

Geir Grimstad

Rådmann (leder)

Nesodden

Anne Skau

Rådmann

Oppegård

Audun Fiskvik

Rådmann

Ski

Sjur Authen

Rådmann

Vestby

Trine Christensen

Rådmann

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. 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
Deltakende kommuner: Oppegård, Ski, Ås, Enebakk, Frogn og Nesodden. I forbindelse
med at Follo fra 01.01.2011 ble en del av opptaksområdet til Akershus
universitetssykehus (Ahus), ble driften av legevakten virksomhetsoverdratt. Follo
legevakt IKS ivaretar arbeidsgiveransvaret for legene som jobber ved legevakten. Dette
er nå selskapets eneste oppgave. 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. 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.
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 arbeide 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.

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.
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2) Follo distriktsrevisjon
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.

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)
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
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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.
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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.
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