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1. Follorådets strategi og organisering
Follorådet er et regionalt samarbeidsorgan for kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby,
Ås og Akershus fylkeskommune.

1.1 Den overordnede strategien for follosamarbeidet
Den overordnede strategien for follosamarbeidet er:

Mer styrke utad på ulike regionale utviklingsområder

Kvalitets- og effektivitetsforbedringer gjennom interkommunalt samarbeid om
samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon, forvaltning og administrasjon
Samarbeidsområdene er:
 Felles strategier overfor stat og omverdenen for øvrig
 Regional planlegging
 Kommunesamarbeid etter behov
 Tjenestesamarbeid
 Utviklingsarbeid

1.2 Organisering
Organisering av samarbeidet i folloregionen er vist i figuren nedenfor.

FOLLOMØTET

FOLLORÅDET

ARBEIDSUTVALGET
POLITISK

ADMINISTRATIVT

RÅDMANNSKOLLEGIET

Prosjekter
administrative faggrupper
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FOLLORÅDETS
SEKRETARIAT

Prosjekter

Follomøtet er fra 01.01.2012 follosamarbeidets øverste organ og 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 møteog talerett i Follomøtet. Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har observatørstatus med tale- og
forslagsrett.
Follomøtets leder og nestleder velges av og blant ordførerne i follokommunene for 1 år, etter kommunenavn i
alfabetisk rekkefølge. Den valgte nestlederen vil bli leder påfølgende år.
Follorådets leder innkaller 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. 1. Follomøtet fastsetter årlige handlingsplaner og budsjett for det regionale
samarbeidet.
Organiseringen med Follomøte 1 – 2 ganger pr. år for alle formannskapsmedlemmene i regionen, vil kunne
bidra til at Follorådets arbeid og prosesser forankres bedre i kommunene.

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. 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.
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.
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.
Stortingsrepresentantene fra Follo skal minst 1 gang pr. år inviteres til dialog med Follorådet.

Arbeidsutvalget består av leder og nestleder i Follorådet samt deres respektive rådmenn og daglig leder.
Arbeidsutvalget forbereder sakene for Follorådet og Follomøtet.

Rådmannskollegiet består av rådmennene i de deltakende kommunene samt fylkesrådmannen i Akershus.
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.
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Sekretariatet for Follorådet ledes av en daglig leder og 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 også ivareta plan- og budsjettansvaret for Follorådet og dets
underorganer, og har anvisningsmyndighet på Follorådets vegne.
I sekretariatet er det også ansatt en rådgiver i fast 100 % stilling for å bistå i oppfølgning av sekretariatets
oppgaver og følge opp næringssamarbeidet videre.
Følgende oppgaver og tiltak prioriteres i 2016:








Ivareta sekretariatsoppgavene (møteforberedelser, oppfølgning, utarbeide handlingsprogram, budsjett og
årsmelding, oppdatere og videreutvikle nettsidene)
Representere og ivareta Follorådets interesser på ulike samarbeidsarenaer (herunder Samarbeidsalliansen
Osloregionen) i samråd med politisk ledelse lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Samarbeidet med
Campus Ås og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) skal særlig prioriteres.
Bistå Follorådets leder/ordførerne i sitt arbeid/rolle med faglige og praktiske forberedelser til møter og
konferanser
Planlegge og gjennomføre Næringskonferansen våren 2016
Gjennomføre styreopplæring for styrene i de interkommunale selskapene
På vegne av eierkommunene samordne utsendelse av brev etc. via ordførerne til de interkommunale
selskapene og virksomhetene og koordinere ordningen med felles representantskapsmøter to ganger pr. år
Følge opp Etablererveiledningstjenesten i Follo for 2016, i tråd med samarbeidsavtale med Akershus
fylkeskommune

Administrative fagnettverksgrupper er underlagt Rådmannskollegiet, som fungerer som styringsgruppe.
Nettverksgruppene innen ulike fagområder følger opp og gjennomfører Follorådets utviklingsarbeid og tiltak
som gjerne organiseres som prosjekter. Følgende fagnettverksgrupper er for tiden etablert: Areal- og
samferdselsgruppen, Klima- og energinettverket og Helsegruppen.
I tillegg ble det høsten 2014 opprettet en tverrkommunal arbeidsgruppe som bistår i koordinering og
utredningsarbeid i forbindelse med Kommunereformen i Follo.
Det foreslås opprettet en ny faggruppe – «næringsgruppen» - som kan bidra til bedre forankring og sikre en
mer helhetlig satsing og koordinering av næringssamarbeidet i regionen.
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2 Satsingsområder – regionale utviklingsoppgaver
2.1 Næringsutvikling i Follo

MÅL: Follorådet skal bidra til å styrke Follo som næringsregion slik at regionens

næringsmessige muligheter kan utløses, blant annet ved å:
Delmål 1: Bygge opp en næringsklynge av relaterte virksomheter som er internasjonalt
ledende innenfor bioøkonomien.
Delmål 2: Bistå flere gode gründere til selskapsetableringer

Når det gjelder felles utfordringer for Oslo og Akershus, heter det i «Regional plan for innovasjon og nyskapning i
Oslo og Akershus fram mot 2025» , vedtatt av Fylkestinget 15.06.2015, «at det bør arbeides for å samordne,
videreutvikle og etablere samhandlingsarenaer hvor næringsliv, forskningsinstitusjoner, folkevalgte og offentlige
aktører kan møtes med formål å styrke innovasjonsprosessene. På denne måten styrkes også den regionale
konkurranseevnen. Det er viktig å ta utgangspunkt i etablerte strukturer og de sterke nærings- og
innovasjonsmiljøene i Oslo/Akershus og satse der potensialet er. Samtidig må ikke en slik satsning gå på bekostning
av utviklingen av nye framvoksende kunnskapsnæringer. Det vil være viktig å involvere og bruke dem som vil, kan og
våger i næringslivet, akademia og nyskapingsmiljøene.», jf. side 13.
Follorådet, Akershus fylkeskommune, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og Ås kommune har
sammen utarbeidet en samarbeidsavtale for næringsutvikling i Follo1. Den er en overordnet næringsstrategi. Et
sentralt punkt i samarbeidsavtalen er satsingen på bioøkonomi. Samarbeidsavtalen skal følges opp gjennom å utvikle
konkrete handlingsplaner med mål og tiltak. Dette arbeidet forventes å bli fremlagt i løpet av 2016.
Follorådet vil legge til rette for at flere aktører kan bidra i fellesskap til at innovasjons- og verdiskapingspotensialet i
Follo-regionen kan bli utløst. Det er viktig å legge til rette for at kunnskapsmiljøet på Ås i større grad kan bli en
drivkraft for utvikling av næringslivet i regionen og bidra til å skape flere kunnskapsbaserte arbeidsplasser i Follo.
NMBU og forskningsinstituttene på Campus Ås er verdensledende innenfor videreforedling av biomasse fra landbruk,
skogbruk og fiskeri. Disse kompetansemiljøene vil kunne være viktig utgangspunkt for oppfølgning av
samarbeidsavtalen og av den regionale planen. Den regionale planen tar sikte på å utvikle sterke nærings- og
innovasjonsmiljøer i Akershus, særlig der potensialet er størst. Miljøet på Campus Ås vil således også bidra til å nå
målene i den regionale planen i Akershus.

1

Samarbeidsplattformen ble vedtatt i Follorådet 19.06.2014 (sak 32/14), av Akershus fylkesutvalg 15.09.2014, av Ås kommune 19.11.2014
(sak K-84/14), av Oppegård kommune xx.xx.2015, av Enebakk kommune xx.xx.2015 og av Ski kommune 02.09.2015 (kst.sak 108/15).
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Næringsutvikling innenfor bioøkonomi trekkes spesielt frem som et område hvor regionen har særegne
kompetansemiljøer innenfor områder som inngår i bioøkonomien.
Kunnskapsmiljøet på Campus Ås spiller som nevnt en viktig rolle i oppfølgningen av samarbeidsplattformen, men
samtidig må næringslivet ha en sentral rolle, ettersom det først og fremst er bedrifter som bedriver
innovasjonsaktivitet og introduserer innovasjoner i markedet.
En dynamisk næringsklynge er avhengig av et mangfold av bedrifter, hvor krevende kunder eksisterer i tett
samarbeid med leverandører og kunnskapsmiljøer. Samarbeidsplattformen må derfor ses på som et klyngeprosjekt
rettet mot å utvikle:


En geografisk konsentrasjon av relaterte virksomheter.



Krevende kunder og spesialiserte leverandører, med stor grad av åpenhet og kunnskapsoverføring.



Et spesialisert arbeidsmarked med god tilgang til kompetent arbeidskraft



Unike kombinasjoner av ulike typer kompetanse

Samarbeidspartnerne i samarbeidsplattformen vil utvikle flere tiltak og prosjekter for å oppnå dette i samarbeid med
næringsliv og andre utviklingsaktører.
En egen prosess for utvikling av en næringsstrategi med utgangspunkt i kunnskapsmiljøet på Campus Ås igangsettes i
løpet av våren (pkt 1 Bioøkonomi som satsingsområdet i Follo). Målet er å øke verdiskapingen fra det totale
kunnskapsmiljøet knyttet til Campus Ås, og prosessen vil kunne bidra til å skape en omforent visjon, målsetting og
strategi for regionens næringsutvikling med utgangspunkt i bioøkonomien og kunnskapsmiljøet knyttet til Campus Ås.
Prosessen forankres og ledes av Follorådet. Akershus fylkeskommune som regional utviklingsaktør vil også være
sentral partner i dette arbeidet. I tillegg har virkemiddelaktører som Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA
sagt seg villig til å støtte denne prosessen og oppfølgingen av samarbeidsplattformen som klyngeprosjekt og bistå
med ressurser. Det anbefales at prosjektet får en sterk næringslivsforankring.
Et sentralt punkt i samarbeidsavtalen er å «utvikle innovative næringsmiljøer innenfor bioøkonomi». Næringsklyngen
Fremtidsmat – Mat for Bedre Helse som er lokalisert på Campus Ås, og samarbeider tett med forskningsmiljøet på Ås.
Fremtidsmat arbeider med å bli en nasjonal klynge i Innovasjon Norges ARENA-program.
Samarbeidsavtalen fokuserer på viktigheten av å «øke næringslivets FoU- og innovasjonsaktiviteter». Vitenparken
arbeider med å være en fysisk og nøytral møteplass med bredt nedslagsfelt. Vitenparken ønsker å bidra til en
kartlegging av Follo-regionens næringslivs muligheter for å anvende forskning og en synliggjøring av disse
mulighetene.
En kritisk faktor for å skape vekst innenfor næringsliv med bioøkonomi fokus er behovet for møteplasser hvor
forskjellige bransjer og interessenter kan møtes (Nordic Innovation Report 2014:01 «Creating value from
bioresources – innovation in Nordic Bioeconomy»). Samarbeidsavtalen har som mål å bidra til å skape en slik
møteplass gjennom å bidra til etableringen av et innovasjonsbygg på Campus Ås. Her kan Follorådet spille en viktig
rolle og bidra til realisering av et slikt bygg i regionen.
Innovasjonssenter Campus Ås (tidligere Kompetansesenter Campus Ås) spiller en sentral rolle i arbeidet med å
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fremme og koordinere innovasjonsaktivitetene på Campus Ås. Innovasjonssenteret skal bidra til å styrke Campus Ås i
arbeidet med innovasjon og verdiskaping. Et samlet Campus Ås omfatter i dag NMBU, Nofima, Veterinærinstituttet,
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning og Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO). Styret i denne virtuelle
organisasjonen består av ledere for disse organisasjonene. Samarbeidsavtalen har satt fokus på å bidra til å styrke
Innovasjonssenter Campus Ås. Innovasjonssenter Campus Ås har et prosjekt med en næringskoordinator som skal
bidra til å synliggjøre kompetansen og innovasjonsmulighetene på Campus Ås overfor næringslivet, arrangere
workshops for næringslivet, forskere og studenter.
Kontaktutvalget i det såkalte Østlandssamarbeidet stiller seg bak et initiativ til at det gjennomføres en forstudie der
man får vurdert mulighetsrommet for en felles bioøkonomisatsning på Østlandet. Følgende fylker i
Østlandssamarbeidet har gitt innspill til regjeringens nasjonale bioøkonomistrategi: Akershus, Hedmark og Oppland,
og Østfold. Fylkeskommunene i Hedmark, Oppland og Østfold har alle vedtatt at det skal utarbeides strategier for
bioøkonomisatsing. Akershus fylkeskommune har vedtatt å lage en bioøkonomistrategi for Follo-regionen, jf. sak
63/15 – Oppfølging av samarbeidsavtalen om næringsutvikling i Follo, og jf. sak 64/15 – Innspill til ny nasjonal
strategi for bioøkonomi, begge vedtatt av Hovedutvalg for plan, næring og miljø den 7. oktober.

På denne bakgrunn og som oppfølgning av Samarbeidsplattformen innebærer dette blant annet gjennomføring av
følgende tiltak i 2016:
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1.

Oppfølging av
samarbeidsplattformen

Nærmere om innholdet:
Samarbeidsavtalen om næringsutvikling i Follo vil være et viktig bidrag for å øke bærekraftig
verdiskaping og sysselsetting innen bioøkonomi i Akershus og i Follo.
Før arbeidet med å utarbeide konkrete mål og tiltak tar til, er det ønskelig å gå til anskaffelse av et
kunnskapsgrunnlag som skal gi innspill til hvordan Follorådet og andre regionale aktører kan
utvikle tiltak for økt næringsutvikling i regionen.

Gjennomføring:
Vår/høst 2016

Ansvar:
Follorådet i samarbeid med
Akershus fylkeskommune,
NMBU, NIBIO, Campus Ås,
Ås kommune

På bakgrunn av et bedre kunnskapsgrunnlag vil mål og tiltak for hvert enkelt satsingsområde
utvikles i samarbeid med næringslivet og andre lokale aktører for å skape næringsutvikling
nedenfra (bredt engasjement).
Målsetting:
Målet med samarbeidsplattformen er:


Skape en helhetlig nærings- og innovasjonspolitikk for Follo



Forankre satsingen på bioøkonomi i Follo



Skape en felles identitet og merkevare for Follo



Legge til rette for samarbeid basert på gjensidig kunnskap og



tillit
Utvikle flere ideer og innovative løsninger i både kommunal
og privat sektor

Follorådet skal levere:
Som en oppfølging av satsingsområdene i samarbeidsplattformen skal Follorådet utvikle en
handlingsplan som konkretiserer mål og tiltak i samarbeid med samarbeidspartnerne,
næringslivet og andre relevante aktører. For å komme frem til en handlingsplan vil følgende
aktiviteter gjennomføres (forutsetter enighet blant samarbeidspartnerne):





Analyse av regional kontekst og innovasjonspotensial (innovasjonssystemet)
Produksjon av bilag til ØB og Akershus Amtstidende
Gjennomføring av et fremtidsscenario i Follo2
Oppfølging av fremtidsscenario med utvikling av handlingsplan

Finansiering:
Det settes av inntil kr. 500 000 til prosjektet. Det forutsettes at Akershus fylkeskommune også
bidrar finansielt til prosjektet.

Tiltak 4 – oppfølgning
samarbeidsplattformen:
Dialogmøte for økt FoU- og
innovasjonsaktivitet

Gjennomføring:
januar 2016

Nærmere om innhold:
Statistikk viser at næringslivet i Follo har liten FoU- og innovasjonsaktivitet. Dette gir dårlige
rammebetingelser for utviklingen av næringslivet i regionen. Aktørene i Samarbeidsplattformen
skal utvikle virkemidler som tar sikte på å endre bedrifters atferd og interesse for FoU- og
innovasjonsaktivitet.
Målsetting:
Stimulere til økt egenutført FoU-aktivitet i næringslivet i Follo slik at nivået på sikt kommer opp på
gjennomsnittet for landet.
Delmål 1: Skape en kultur for forskning og innovasjon i Follo

2

Et annet brukt ord for dette er foresight-prosess. Her handler det om å stake ut fremtiden for næringsklyngen.
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Ansvar:
Follorådet i samarbeid med Akershus
fylkeskommune, NMBU, Campus Ås

Delmål 2: Økt deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer
Aktiviteter:
Invitere næringslivet og andre aktører til et dialogmøte for å få innspill til strategien. Vi ser for oss
et halvdags dialogmøte, som vil involvere flere sentrale aktører i regionen. Det vil øke
mulighetene for å finne frem til gode tiltak og bidra til å skape større oppmerksomhet om
forskning og utvikling. Diskusjonen i dialogmøtet vil danne grunnlag for tiltakene under punkt 4 i
samarbeidsavtalen.
Finansiering:
Det settes av inntil kr. 50 000 til tiltaket, som finansieres under tiltaket oppfølging av
samarbeidsplattformen, jf. ovennevnte omtale.

2.

Etablererveiledningen i
Follo

Nærmere om innhold:
Akershus fylkeskommune som regional utviklingsaktør er ansvarlig for etablerertjenesten i
Akershus og Follorådet mottar driftsstøtte fra Akershus fylkeskommune til drift av
Etablerertjenesten. I henhold til samarbeidsavtalen gis inntil kr 886 000 i driftsstøtte per år
(indeksreguleres). Dette dekker 89, 8 prosent av utgiftene. I 2016 vil beløpet være på omtrent
950 000 kroner. (For 2015 utgjorde støtten kr 934 000). Det resterende beløpet dekkes av
Follorådet enten som egeninnsats eller kontantbidrag.

Gjennomføring:
2016

På bakgrunn av dette inngikk Follorådet våren 2014 en avtale med Det kgl. selskap for Norges
Vel om drift og videreutvikling av Etablerertjenesten. Avtalen gjaldt for 2 år med mulighet for
forlengelse i ytterligere 1 + 1 år. Avtalen med Det kgl selskap for Norges Vel gikk ut i mars 2015.
Follorådet forlenget derfor avtalen med Norges Vel til 04.03.2016. Det forventes at avtalen med
Akershus fylkeskommune blir forlenget ut 2016, og at det i løpet av våren vil bli avklart hvordan
denne tjenesten skal utføres videre, basert på evaluering.

Ansvar:
Follorådet i samarbeid med
Det kongelige selskap for
Norges Vel

Målsetting:
Etablerertjenesten skal bidra til mer bedriftsetablering og flere lønnsomme og levedyktige
bedrifter gjennom å gi gründere i regionen tilbud om gratis kurs, samt råd og veiledning i
forretningsetablering.
Follorådet skal levere:
Ivareta ansvaret for at Etablererveiledningsordningen fungerer, og at gründere har et godt tilbud i
Follo.
Finansiering:
Det settes av inntil kr. 100 000 i egeninnsats/kontantbidrag.

3.

Studentbedriftkurs ved
NMBU

Gjennomføring:
2016

Ansvar:
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Nærmere om innhold:
NMBU og Campus Ås arbeider aktivt med å styrke universitetets bidrag til innovasjon og
verdiskaping, regionalt og nasjonalt. Universitetsstyret ved NMBU har derfor vedtatt en strategi
for innovasjon, for perioden 2014 til 2018. Hovedinnsatsområdene i strategien er eksternt
samarbeid, kommersialisering og utvikling av en sterkere kultur for innovasjon og
entreprenørskap.
Målet med kurset studentbedrift er å styrke universitetets bidrag til innovasjon og verdiskaping
ved å utvikle den entreprenørielle kompetansen hos studentene ved NMBU. Studentbedriftkurset
skal være en av NMBUs viktige satsinger innenfor innovasjon og verdiskaping. Om tiltaket får
effekt for Follo avhenger av at studentene velger å etablere virksomhet i Follo. Om de velger å
etablere sin virksomhet i Follo avhenger igjen av oppfølgingen av samarbeidsplattformen og hvor
attraktiv Follo blir som lokaliseringssted for studentene som velger å starte virksomhet.
Som del av kurset skal det inngå en forelesning om Follo-regionen som felles arbeidsmarked og

NMBU TTO (Technology
Transfer Office)

hvilke muligheter Follo kan gi gründere, som ledd i merkevarebyggingen av Follo som en attraktiv
næringsregion kjent for innovasjon og kunnskapsbedrifter. Etablerertjenesten i Follo vil være
naturlig samarbeidspartner om dette kurset.
Målsetting:


Etablere 20 studentbedrifter



Min. 60 studenter deltar på kurset



Min. en av bedriftene skal vinne priser i NM for studentbedrift.



Min. 5 av de 20 bedriftene skal etablere reelle selskaper

Finansiering:
Det sette av inntil kr. 20 000 til tiltaket i den siste del av prosjektperioden. Kurset skal være
selvfinansierende fra 2017/2018.
4.

Inkubator Ås AS

Gjennomføring:
2016

Nærmere om innhold:
For å skape gode rammer for vekstselskaper med utspring fra forskningsmiljøet på Campus Ås,
har etableringen av Inkubator Ås as i 2014 vært viktig. Inkubasjonsvirksomheten skal
kommersialisere ideer fra FoU-miljøene på Ås. Den vedtatte finansieringsmodellen for
Inkubatoren forutsetter at Follorådet bidrar til driften. Støtten er definert som et tre-årig prosjekt,
der det forutsettes at Follorådet bidrar med inntil kroner 250 000 hvert år i prosjektperioden.

Ansvar:
Inkubator Ås i samarbeid
med Follorådet

Målsetting:
Gjennom inkubasjonsvirksomheten skal det vokse frem et betydelig antall vekstselskaper som
skal markedsføre regionen og styrke næringslivet i Follo.
Finansiering:
Det settes av inntil kr. 250 000 til driftstøtte til Inkubator Ås, under forutsetning av at Akershus
fylkeskommune også vil bidra finansielt.

5.

Næringskonferansen 2016

Nærmere om innhold:
Næringskonferansen i Follo skal være en viktig møteplass for bedrifter, beslutningstakere,
kunnskapsmiljøer og utviklingsaktører. I 2016 arrangeres konferansen for åttende gang. Temaet
for konferansen avgjøres av en Programkomité oppnevnt av Follorådet.

Gjennomføring:
april 2016

Målsetting:
På bakgrunn av Follorådet sin evaluering av næringskonferansen 2015 bes programkomiteén
vurdere innhold og innretning på konferansen for om mulig å skape en enda bedre møteplass for
næringslivet. Antall deltakere bør ligge på omtrent samme antall som tidligere år (170-200
deltakere)

Ansvar:
Follorådet i samarbeid med
programkomiteén
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Finansiering:
Det settes av inntil kr. 300 000 til konferansen. I tillegg vil det bli søkt om støtte fra Akershus
fylkeskommune på inntil kr 50 000, under forutsetning av godkjent budsjettvedtak.

6.

Spørsmål om etablering
av felles næringsforening
i Follo

Gjennomføring:
2016
Ansvar:
Follorådet i samarbeid med
næringsrådene

Nærmere om innhold:
I juni 2013 inviterte Follorådet næringsrådene i Follo til et første dialogmøte om muligheter for
samarbeid næringsrådene i mellom og med Follorådet. Det var ønskelig å starte arbeidet med å
avklare målsettinger med næringssamarbeidet i regionen, rolleavklaringer og hvilke organer som
skal løse hvilke oppgaver, herunder avklare virkemiddelbruk og ansvarsforhold. Av ulike årsaker
ble dette arbeidet utsatt.
Follorådet inviterte til nytt dialogmøte i mai 2015, der næringsrådene hadde samsnakket seg og la
frem et forslag for Follorådet om å etablere et felles næringsråd i Follo.
I det videre må det i dialogen mellom Follorådet og næringsrådene avklare organisasjons- og
ansvarsforhold, samt finansieringsmodell.

Målsetting:
Avklare og eventuelt iverksette etablering av felles næringsforening i Follo.
Finansiering:
Finansiering avhenger av konklusjon på organisering. En realisering vil kunne medføre at
kommunenes finansiering til næringsarbeidet i Follo går inn som en del av næringsrådets
driftsbudsjett. Eventuell grunnfinansiering tas av fondet.
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2.2 Helse – Samhandlingsreformen

MÅL: Follorådet skal samarbeide om et godt helsetilbud for innbyggerne i
Follo i forbindelse med gjennomføring av Samhandlingsreformen.

Våren 2009 ble ”Helsegruppen” opprettet. Helsegruppa, bestående av kommunalsjefene 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. Helsegruppen har også ansvar for
koordinering og aktiviteter som skjer i Follo kompetansehjul som jobber med kompetanseheving i follokommunene.
Helsegruppas ledelse går på omgang og følger Follorådet og rådmannskollegiets ledelse.

For flere år siden så helseledelsen i Follo et behov for å samarbeide/koordinere oppgaver. Etter innføring av
samhandlingsreformen (2012), har behovet for samhandling økt. Helsegruppa har derfor den siste tiden formidlet en
betydelig økning i aktivitet innenfor helseområdet, og fremmet i 2014 behov for en rådgiverstilling.

Stadig nye oppgaver tilfaller kommunenivået, og helsegruppa ser at interkommunalt samarbeid er svært viktig.
Kommunene har mye å lære av hverandre. I tillegg til somatikken hvor mye av fokuset nå har vært rettet mot
opprettelse av LMS, vil det nå være hensiktsmessig å fokusere på rus/psykisk helse hvor kommunene vil få et økt
ansvar. Helse og omsorgstjenesteloven (2011) har pålagt kommuner og helseforetak å utarbeide samarbeidsavtaler
for spesifikke fagområder, samt å overvåke disse.

Overordnet samarbeidsavtale pålegger Administrativt samarbeidsutvalg for Ahus og kommunene (ASU) ansvar for
strategisk planlegging av overordet utviklingsarbeid. Helse og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) har som en av
sine viktige oppgaver å følge opp inngåtte avtaler.
På denne bakgrunn foreslås følgende tiltak/prosjekter for 2016:

1.
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Fagforum for hvert
samarbeidsområde

Nærmere om innhold:
Den 21. mai 2015 vedtok ASU at Helse- og omsorgsfaglig
samarbeidsutvalg (SU) skal opprette fagforum for hvert

Gjennomføring:
Helsegruppen
Ansvar:
Rådmannskollegiet

samarbeidsområde som defineres i avtalene. ASU skal
fungere for overordnet samarbeidsavtale.
De øvrige fagforumene skal hver bestå av 2 representanter fra
hver region (Øvre og Nedre Romerike og Follo), og 3-4
representanter fra Ahus.
Følgende fagforum skal opprettes:
Helhetlig pasientforløp


Koordinerte tjenester



Kommunal øyeblikkelig hjelp



Kompetanse og utdanning



Forskning og innovasjon



Forebygging



IKT



Barsel og svangerskap



Beredskap og akuttmedisinsk kjede

Målsetting:
Målet med fagforumene er å være ASU/SU sitt verktøy i
arbeidet med å bedre og videreutvikle samhandlingen.
Fagforumene skal levendegjøre avtaleverket innenfor det
enkelte fagområdet.

Prosjektet skal levere:

Finansiering:
Satsningen vil kreve ressurser både når det gjelder
representanter til gruppene, samt koordinering av helheten.

2.

Regional rådgivertjeneste innen
helseområdet
Gjennomføring:
2016
Ansvar:
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Nærmere om innholdet:
Utover samhandlingen med helseforetak har
kommunalsjefer/helseledere i Follokommunen i flere år
samarbeidet rundt en rekke oppgaver. Behov for samarbeid
har økt etter innføring av samhandlingsreformen.
Leder skal ivareta en rekke oppgaver som innkalling til møter
og kontakt med interne og eksterne bidragsytere. I tillegg til
dette ha en sekretariatfunksjon i samarbeide med Ahus.

Grunnet økte oppgaver og stort arbeidspress ble det i
helsegruppen 28.08.14 besluttet å fremme forslag om
opprette av rådgiverstilling innen helsefeltet i Follo. I møte
med rådmannskollegiet 22.08.14 redegjorde helsegruppen for
utviklingen innen samhandlingsarbeidet.
Stadig nye oppgaver tilfaller kommunenivået innen helse og
omsorg. Interkommunale oppgaver øker, og i tillegg øker
aktiviteten rettet mot helseforetaket. Helseledelsen i Follo
ønsker å være en likeverdig samhandlingspartner med Ahus
og andre kommuner. Erfaringen de to siste årene viser at det
er vanskelig å ivareta en kommunalsjefstilling og i tillegg ha
denne rollen på vegne av Folloregionen. Sammenliknet har
Nedre Romerike to årsverk for å ivareta disse oppgavene.
Helsegruppen ønsker å være en likeverdig partner rettet mot
Ahus og andre regioner i opptaksområdet. For å ivareta dette
på en god måte ser helsegruppen behov for en rådgiverstilling
Helseområdet har nå kommet opp i en aktivitet som det er
vanskelig å ivareta av en kommunalsjef. Omfanget på
oppgavene gjør at leder av helsegruppen kommer i konflikt
med ordinære kommunalsjef oppgaver.
Etableringen av en slik stilling vil ikke endre ansvarsforholdet.

Målsetting:
Målsettingen for å opprette regional rådgivertjeneste innen
helseområdet vil være:


Styrke og koordinere deltakerkommunenes
interesser i forhold til Ahus



Bidra til at Folloregionen blir en likeverdig partner i
samarbeidet



Bistå i arbeidet med å skaffe en god oversikt over
samhandlingsfeltet



Bistå i arbeidet med interkommunalt samarbeid i
Follo



Legge til rette for forskning og kompetanseutvikling i
kommunene



Koordinere sammenfalne interesser hos
follokommunene

Regional rådgivertjeneste skal levere:
Delta i sekretariat for ASU og SU
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Saksforberedelser av saker til ASU OG SU i

samarbeid med de andre regionene


Videreformidle vedtak i ASU og SU for
implementering i kommunene



Forberedelsesmøte med rådmennene i forbindelse
med ASU møte



Koordinere oppfølging av avtalene og de ulike
fagforaene som opprettes



Bistå kommunalsjefene å finne egnede personer til
representasjon i fagfora, prosjekter og
arbeidsgrupper



Bistå med informasjonsflyt



Ansvarlig for å holde helsegruppen oppdatert



Utforme søknader om interkommunale tilskudd etc. i
samarbeid med helsegruppen



Rapportere på mottatte midler



Bistå Folloregionen i kompetanseheving og
kommunalforskning

Rådgiver skal ikke ha beslutningsmyndighet på vegne av
Folloregionen. Rådgiver skal få sitt mandat av helsegruppen,
og arbeide tett med leder. Rådgiver møter helsegruppen
månedlig, og ellers ved behov.

Finansiering:
Utgiftene dekkes av Follorådet.
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2.3 Bærekraftig utvikling - klima og energi

MÅL: Folloregionen skal bidra til økt bruk av fornybar energi og en bærekraftig
klimapolitikk.

Høsten 2008 ble det etablert et Klima- og energinettverk mellom Follo-kommunene. Formålet er
erfaringsutvikling mellom kommunene og tverrsektorielt samarbeid om miljø- og klimarelaterte spørsmål.
Videre skal nettverket ta opp felles problemstillinger og utvikle samarbeidstiltak på tvers av kommunene og i
samarbeid med regionale partnere.
Det er under utarbeiding en Regional plan for klima og energi i Akershus 2015-2030, der Follorådet i august ga
høringsinnspill til utkast til planprogrammet. Klimanettverket i Follo vil bli involvert i planarbeidet i 2016
gjennom ulike seminarer, konferanser og faggrupper.

Følgende tiltak gjennomføres i 2016:

1. Samarbeid om
energieffektiv
veibelysning
Gjennomføring:
2016

Ansvar:
KEN tar ansvar for
kunnskapsoverføring,
den enkelte tar
ansvar for videre
fremdrift innen sin
kommune.

2. Samarbeid om
miljøfyrtårn-

Side 17 av 27

Nærmere om innhold:
Fylkeskommunen har tidligere støttet omlegging av veibelysningen
til diodebelysning (LED) med lang levetid og lav energibruk. Det er
dokumentert betydelig reduksjon i vedlikehold av slik belysning.
Omleggingen har blant annet foregått i Asker og en del
romerikskommuner med støtte fra fylkeskommunen. I Follo er
Enebakk godt i gang med omleggingen.
Mål:
Å bidra til en energieffektiv omlegging av veibelysningen i Follo ved
bruk av lysdioder.
Klima- og energinettverket skal levere:
Kompetanseoverføring mellom de ulike kommunene gjennom
nettverksmøter, temamøter og befaring.
Finansiering:
Det foreslås ikke satt av midler til dette tiltaket.

Nærmere om innhold:
Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i

sertifisering

hverdagen. Flere av Follokommunene har godkjente sertifisører.
Det finnes et behov for noen som kan hjelpe virksomhetene med å
gjøre tiltak for å bli miljøtårnsertifisert.

Gjennomføring:
2016

Mål:
At minimum fem nye kommunale virksomheter i hver
Follokommune blir miljøtårnsertifisert i løpet av året.
Klima- og energinettverket skal levere:
I henhold til eksisterende avtale kan nettverket brukes for å låne
bort sertifisører mellom kommunene til å sertifisere kommunale
virksomheter.
Finansiering:
Det settes ikke av midler til dette tiltaket for 2016.

3. Deltakelse i Interregprogrammet
Infragreen 2
Gjennomføring:
2016-2018

Nærmere om innhold:
Interreg-prosjektet Hela Gröna Vägen, der Østfold fylkeskommune
er lead partner, og Akershus fylkeskommune også deltar, pågår
2016-2018. I plandelen av prosjektet skal det lages en struktur for
framtidig lade- og fylleinfrastruktur i kommunene, knyttet opp til
kommuneplanens arealdel. Alle typer nullutslippsdrivstoff,
inkludert Hydrogen, skal tas med.
Finansiering:
Follorådet har satt av inntil kr 50 000 til prosjektet for 2016. Det
kan enten gis som egeninnsats eller kontantbidrag, under
forutsetning av at Akershus fylkeskommune deltar.

4. Medvirke i
utarbeiding av
Regional plan for
klima og energi i
Akershus

Side 18 av 27

Nærmere om innhold:
Regional plan for klima- og energi orienteres mot tre utfordringer;
reduksjon av direkte klimagassutslipp, en mer fornybar energimiks
og økt energieffektivisering i regionen. Hovedmål på kort- og
mellomlang sikt (2030) bør være at Akershus som minimum bidrar
til utslippsreduksjon, energiomlegging og -effektivisering i tråd med
vedtak på europeisk og nasjonalt nivå. Dette er i tråd med forslag
til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. I arbeid
med tiltak på lenger sikt (2050) bør det utarbeides en visjon om
Akershus som et klimanøytralt lavutslippssamfunn. Planens mål og
tidshorisont avklares nærmere i planarbeidet.
Satsingsområder skal vurderes og konkretiseres i tiltak som gir en
best mulig klimaeffekt og understøtter behovet kommunene har i
sine klima- og energiplaner.

2.4 Areal og samferdsel

MÅL: Arealutviklingen og utbyggingsmønsteret i Follo skal baseres på prinsippene for
en bærekraftig utvikling, der et arealeffektivt utbyggingsmønster, bevaring av
naturgrunnlag og tilrettelegging for miljøvennlige transportløsninger står sentralt.

Forslag til tiltak 2016:
Areal- og samferdselsgruppens hovedaktiviteter i 2016 vil være:

1. Ivaretakelse av
Follos faglige
interesser i
pågående regionale
prosesser/planarbeid

Nærmere om innhold:
I henhold til Plan- og bygningsloven skal det innen ett år etter kommune- og
fylkestingsvalget utarbeides regional planstrategi og kommunale planstrategier.
Akershus fylkeskommune vil invitere kommunene til en prosess, der Follo kan løfte
frem behov for planer i Akershus.
Pågående regionale prosesser i 2016 vil for øvrig være:

Gjennomføring:
Løpende deltakelse i
ulike fag- og
prosjektgrupper etc.

1.Regional plan for areal og transport
Diverse oppfølgning
2. Regional plan for handel, service og senterstruktur
(kommer på høring på nyåret 2016)
3. Regional plan for masseforvaltning
(kommer på høring på nyåret 2016)

Ansvar:
Rådmannskollegiet er
styringsgruppe og
ansvarlig

4. Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016 til 2030
(er under utarbeiding og kommer på høring i mars 2016)
5. Rullering av Osloregionens areal- og transportstrategi:
Høsten 2015 er forslag til rullering av planen/strategien på høring i kommunene og
omfatter hele den funksjonelle hovedstadsregionen. Her behandles både langsiktige
samferdselsløsninger som Intercityutbygging og ny Oslofjordkryssing, samt
arealbruksstrategier og prinsipper for næringslokalisering.
6. Nasjonal Transportplan 2018-2029
Innspill skal utarbeides og sendes inn våren 2016.

Målsetting:
Areal- og samferdselsgruppen skal bistå Follorådet med faglige innspill, som ledd i å få
gjennomslag for Follos areal- og transportinteresser med bakgrunn i Follorådets
vedtatte mål og strategier for samordnet areal- og transportutvikling, og foreslå
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oppdatering av disse der dette er nødvendig for å sikre gjennomslag.
Areal- og samferdselsgruppen skal levere:
- formidle oppdatert faktakunnskap og informasjon om pågående prosesser
- utarbeide eventuelle felles høringsuttalelser og saksfremlegg til ovennevnte
planer og prosesser

Finansiering/budsjett:
Det settes ikke av midler til fagruppene for 2016.
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2.5 Kommunereformen – samarbeid og prosess i Follo
Kommunene har mottatt invitasjon fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å delta i kommunereformen,
der det fremgår at alle landets kommuner forventes å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med
nabokommuner. Statsråden viser til vedtak i kommunal- og forvaltningskomiteen og legger til grunn at alle
kommuner skal gå gjennom prosessen med å vurdere og diskutere sammenslåing, og at prosessen avsluttes med et
kommunestyrevedtak senest 1. juli 2016. Det er også klare forventninger til kommunene i hovedstadsområdet om å
delta aktivt i reformprosessen.
I regi av Follorådet ble det framskaffet et felles kunnskaps- og beslutningsunderlag som belyste ulike modeller for
framtidig kommunestruktur. Konsulentselskapet Agenda Kaupang utarbeidet rapporten som ble levert Follorådet
1. juli 2015.
De fire kommunene Oppegård, Ski, Enebakk, Vestby og Ås valgte å delta i felles utredningsarbeidet både politisk og
administrativt, mens Frogn og Nesodden kommuner ønsket å utarbeide egne utredninger. Enebakk har vedtatt å
utrede fire alternativer med politisk behandling i desember 2015. Oppegård utreder også alternativet om kommunen
skal bli bydel i Oslo.
Samtidig med at utredningsarbeidet startet opp ble det etablert en administrativ interkommunal arbeidsgruppe for å
koordinere prosessene. Formannskapet i Oppegård ba på forsommeren ordføreren ta initiativ til samtaler om
eventuell etablering av en ny og større kommune i Follo. Ski, Enebakk og Ås deltar i dette samarbeidet, der en
rapport skal foreligge i februar 2016. Samtidig fortsetter den administrative arbeidsgruppen med å koordinere og
støtte dette arbeidet.
Kommunereformen vil også være tema på møtene i Folloråd og rådmannskollegiet våren 2016, frem til
kommunestyrene fatter vedtak innen 1. juli. På dagsorden står status fra de parallelle kommune-prosessene.
Tidsplan
Regjeringen legger opp til en prosess der kommunestyrevedtak fattes våren 2016. Deretter oppsummerer
Fylkesmannen sommeren 2016 og oversender sin anbefaling høsten 2016 til Regjeringen, som fremmer proposisjon
om ny kommunestruktur vår 2017. Reformen iverksettes 01.01.2020.
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3 Støttefunksjoner/administrative oppgaver
MÅL: Kvalitet i alle ledd i etablerte støttefunksjoner og administrative oppgaver.

3.1 Kommunesamarbeid
Som ledd i å utvikle effektive tjenestetilbud har Follo-kommunene inngått flere administrative samarbeidstiltak,
som ikke omtales som tiltak i Follorådets handlingsprogram. Rådmannskollegiet er ansvarlig for prosjektene og
vil rapportere jevnlig fra disse i Follorådet. Eksempler på administrativt samarbeid er blant annet:

3.1.1 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 2014. Avtalen gjelder for en periode
på 5 år, f.o.m. 01.05.2014 tom 01.05.2019.

3.1.2 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.

3.1.3 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.

3.1.4 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.

3.1.5 IKT-Follo
Uavhengig av alternativer for kommende kommunereform er det et sterkt og økende behov for fellesløsninger i
Follo. Dette gjelder i særlig grad IKT- løsninger, og her er muligheten for økonomiske innsparinger betydelige.
Stramme kommunebudsjetter, samt sterkt begrenset tilgang på de menneskelige ressurser innen flere
sektorer, nødvendiggjør å digitalisere og optimalisere tjenester ved bruk av IKT. Digitaliseringsstrategi for Follo
er utarbeidet av IKT Follo og er politisk behandlet og vedtatt av alle samarbeidskommunene i 2015.
Hovedoppgaven til IKT Follo i 2016 er å operasjonalisere denne strategien, samt sikre stabil drift av alle
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fellessystemer. Leder av IKT Follo har ansvar for daglig ledelse og rapporterer til rådmannskollegiet. En sterk
satsning på fellessystemer krever en styrkning av ressurser til IKT Follo.

3.2 Interkommunale selskaper
Våren 2010 ble det utarbeidet og vedtatt en eiermelding om Samarbeid om eierstyring i de interkommunale
selskapene i Follo.3 Eiermeldingen ble rullert våren 2012.
Ordningen med ”felles representantskapsmøter” fortsetter neste år.
Med utgangspunkt i ovennevnte eiermelding foreslås det følgende tiltak i 2016:

1.

Oppdatere
informasjonsbasen
Gjennomføring:
Kontinuerlig

2.

Nærmere om innhold:
En felles informasjonsbase over interkommunale virksomheter i Follo anses
som hensiktsmessig og viktig. Informasjonsbasen er lagt ut på Follorådets
nettsider, men det bør arbeides med hensiktsmessige rutiner for oppdateringer.

Ansvar:
Rådmannskollegiet

Målsetting:
Hensikten er å samle og tilgjengeliggjøre informasjon om alle virksomheter ett
sted, samt å bidra til åpenhet omkring de ulike interkommunale
samarbeidstiltakene i Follo.

Revisjon av
selskapsavtalene for de
interkommunale
selskapene og
virksomhetene i Follo

Nærmere om innhold:
De interkommunale selskapene og virksomhetene i Follo har vært gjennomgått
organisatorisk ved jevne mellomrom, senest i 2007/2008.
Som eierrepresentanter ønsker ordførerne en revisjon av selskapsavtalene, for
å harmonisere avtalene.
Finansiering:
Det settes ikke av midler til denne revisjonen, men tas innenfor kommunenes
tilgjengelige ressurser.

3

Vedtatt i Ordførermøte 24.03.2010 (sak 15/10).
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3.3 Oversikt over interkommunale selskaper:

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 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.
2) Follo lokalmedisinske senter IKS
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Nesodden, Frogn, Ås og Ski. Formålet er å utvikle og gi helsetilbud
til innbyggerne, i forlengelsen av helse- og omsorgstjenesten i den enkelte deltakerkommune og i samarbeid
med spesialisthelsetjenesten.
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) Follo Brannvesen IKS
Deltakende kommuner: Oppegård, Ski, Enebakk, Ås, Frogn og Nesodden. 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.
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
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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 Renseanlegg IKS
Deltakende kommuner: Vestby og Ås (Frogn og Nesodden har samarbeidsavtale). Formålet er å eie, utbygge,
drive og vedlikeholde et felles avløpssystem med renseanlegg.
8) Follo distriktsrevisjon IKS
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Ski, Ås og Nesodden. Ski er vertskommune. Formålet er
revisjon av regnskapene til eierkommunene og deres interkommunale selskaper, forvaltnings-revisjon og
selskapskontroll mv.

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 interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS)
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Ski, Vestby, Nesodden og Ås. Ås er vertskommune.
Formålet er å yte sekretærbistand til deltakende kommuners kontrollutvalg i samsvar med bestemmelser i
kommuneloven og forskrifter om kontrollutvalg.
3) Follo barnevernvakt
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Nesodden, Ås, Ski og Vestby. Ski er vertskommune.
Formålet er å ivareta barnevernsoppgaver av akutt karakter for å tilfredsstille nasjonale krav om
akuttberedskap som kan gi barn og ungdom hjelp når de trenger det. Tilskuddet beregnes etter innbyggertall.
4) Follo barne- og ungdomsskole
Deltakende kommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Ski er vertskommune.
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4. Budsjett 2016

Follorådet drift (2901)
Kostnader
Lønn
Sekretariatets løpende virksomhet og drift
Husleie
Konferanser og møter
Studietur og arbeidsseminar
MVA
Sum utgifter
Inntekter
Overføring fra kommuner
Overføring fra Akershus fylkeskommune
MVA
Sum inntekter
Diverse prosjekter 2014 (2902)
Kostnader
Brannsamarbeidet/kommunereformen/helserådgiver
Klima- og energinettverket
MVA
Sum utgifter
Inntekter
Overføring fra kommuner
Bruk av Fond
MVA
Sum inntekter
Næringssamarbeid i Follo (2903)
Kostnader
Lønn
Næringskonferansen 2016
Deltakerutgift næringskonferansen 2016
Drift Inkubator Ås AS
Prosjekt studentbedriftkurs
Samarbeidsplattformen - div. tiltak
MVA
Sum utgifter
Inntekter
Overføring fra kommuner
Bruk av Fond
Inntekter næringskonferansen 2016
MVA
Sum inntekter
Etablerertjenesten i Follo (2904)
Kostnader
Kjøp konsulenttjenester
Møter
Kontorhold
Div. andre kostnader
MVA
Sum utgifter
Inntekter
Refusjon - Etablerertjenesten i Follo
Overføring fra kommuner
MVA
Sum inntekter
Totalt budsjett
Utgifter totalt:
Inntekter totalt
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Follorådets budsjett 2016
Regnskap 2014
Utgifter
Inntekter
1 630 000
45 000

Budsjett 2015
Utgifter
Inntekter
1 662 000
304 000

510 000

180 000

33 000
2 218 000

62 000
2 208 000

Budsjett 2016
Utgifter
Inntekter
946 000
254 000
55 000
113 000
100 000
65 000
1 533 000

1 727 000
419 000
62 000
2 208 000

440 000
93 000
130 000
663 000

500 000
70 000
114 000
684 000

0
0
0
0

0
0

70 000
500 000
114 000
684 000

130 000
0

0
300 000

0
300 000

901 000
125 000
212 000
1 238 000

6)

9)
10)

12)
13)

14)

1 260 000
610 000
90 000
252 000
2 212 000

918000
100000
180000
1 198 000

15)
16)
17)

18)

19)
20)

950 000
100 000
150 000
1 200 000

5 845 000
5 601 000

5)

11)

909 000
20 000
51 000
70 000
150 000
1 200 000

5 601 000

4)

900 000

268 000
1 511 000

876 000
20 000
52 000
70 000
180 000
1 198 000

3)

8)

637 000
263 000

1 243 000

942 000
30 000
20 000
34 000
212 000
1 238 000

2)

7)

850 000
50 000
0
900 000

800 000
300 000
90 000
250 000
20 000
500 000
252 000
2 212 000

250 000
0
693 000
268 000
1 511 000

92 000

1174000
294000
65000
1533000

1)

5 845 000

21)
22)

Kommentarer/Fotnoter til budsjettoppstillingen
1 Bto

lønnsutgifter daglig leder
2 Kontormateriell, telefon, linjeleie, skyss og kostgodtgjørelse etc.
3 Husleie Follorådet
4 Herunder Follomøte (2x)
5 Overføring fra kommunene til drift av Follorådet
6 Akershus fylkeskommunes driftstilskudd utgjør 20 prosent av driftsutgiftene kr 1 468 000.
7 Bro lønn til rådgiver helseprosjektet
8 Prosjektstøtte til klima- og energinettverket
9 Overføring fra kommunene til helseprosjektet
10 Bruk av fondsmidler til finansiering av helseprosjektet
11 Bro lønnsutgifter rådgiver sekretariatet
12Deltakeravgift næringskonferansen
13 Driftsstøtte til Inkubator Ås
14 Midler til oppfølging av samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo
15 Overføring fra kommunene til næringssamarbeidet i Follo. 10 kroner pr. innbygger
16 Bruk av fondsmidler til finansiering av næringssamarbeidet
17 Inntekter i form av deltakeravgift næringskonferansen i Follo
18 Kjøp av konsulenttjenester fra Norges Vel til drift av etableringstjenesten i Follo 2 dager pr. uke
19 Utgifter til husleie og kontormateriell etablerertjenesten
20 Diverse prosjekter, eksempelvis gründeruka i Østfold og Follo
21 Tilskudd fra Akershus fylkeskommune til drift av etablerertjenesten.
22 Overføring fra kommune til drift av etablerertjenesten. Midlene inngår i overføringen til næringssamarbeidet kr 10 pr. innbygger

Antall
%-fordeling
Kommune
innbyggere
2016
Enebakk
Frogn
Nesodden
Oppegård
Ski
Vestby
Ås
SUM
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Sum
Overføring
overføring
pr.
fra
innbygger
kommunene
108 000
251 000
23,3

Tilskudd/
Tilskudd/
Tilskudd
driftstøtte
prosjekter
næringskommunen kommunene samarbeid

10 760
15 656
18 372
26 580
29 775
16 310
18 503

7,91
11,52
13,51
19,55
21,90
12,00
13,61

93 000
135 000
159 000
229 000
257 000
141 000
160 000

50 000
73 000
86 000
125 000
139 000
76 000
87 000

135 956

100,00

1 174 000

637 000

157 000
184 000
266 000
298 000
163 000
185 000

365 000
428 000
620 000
694 000
380 000
431 000

23,3

1 360 000

3 170 000

23,3

23,3
23,3
23,3
23,3
23,3

