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1. Kort om Folloregionen 
 

Folloregionen interkommunalt politisk råd er et regionalt, politisk samarbeidsorgan for kommunene 

Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås. Våren 2021 ble Follorådet omdannet 

til et interkommunalt politisk råd, jf. kommunelovens kapittel 18, og innebærer en 

formalisering av det regionale samarbeidet. Ny samarbeidsavtale ble vedtatt i alle 

kommunestyrene vinteren 2021 og i representantskapet 11.06.2021. I samarbeidsavtalens 

formålsparagraf slås det fast at regionrådets arbeid skal ta utgangspunkt i en felles strategi:  

 

Folloregionen er et politisk samarbeidsorgan for de deltakende kommunene som skal bidra 

til å styrke og synliggjøre Follo som en bærekraftig og attraktiv region i Hovedstadsområdet 

med nærhet til Oslo. Folloregionen skal bidra til å utvikle regionen til be ste for innbyggerne 

og for de samarbeidende kommunene i henhold til enhver tid gjeldende strategidokument.  

 

Folloregionen skal arbeide for utvikling av regionen gjennom forpliktende samarbeid og 

ivareta interessene til regionen overfor fylket, staten og andre organer på regionalt og 

nasjonalt nivå.  

 

Folloregionen er en frivillig sammenslutning basert på interessefellesskap og har ingen formell 

myndighet ut over det som følger av samarbeidsavtalen, og må vise sin eksistensberettigelse og nå 

sine mål gjennom meningsdannelse, påvirkning og samordning.  

 

Folloregionen har følgende oppgaver innenfor rammene av samarbeidsavtalens formål: 

a) Drøfte felles saker på tvers av kommune- og fylkesgrensene 

b) Utarbeide felles rådgivende strategier 

c) Planlegge og gjennomføre prosjekter i regi av Folloregionen 

d) Arbeide interessepolitisk, herunder avgi høringsuttalelser, der det er felles regionale 

interesser – samfunnspåvirkning 

e) Profilering og omdømmebygging 

f) Reiseliv og turisme 

g) Bidra i samarbeidsprosjekter og partnerskap der det er felles regionale interesser, herunder 

næringsutvikling i samarbeid med blant annet NMBU, Campus Ås og næringslivet for øvrig. 

h) Gjennomføre aktiviteter med sikte på erfaringsoverføring, læring, og styrking av felles 

identitet innenfor samarbeidet.  

i) Samordne kommunenes samhandling med Viken fylkeskommune for så vidt gjelder næring 

og fylkeskommunal finansiering av infrastruktur. 

Folloregionen skal bidra til å nå FNs bærekraftmål og skal være en foregangsregion på vei mot 

lavutslippssamfunnet. Folloregionens arbeid skal representere en merverdi i forhold til kommunenes 

ansvar for å bidra til å nå disse målene.  

 

 



2. Folloregionens organisering 
 

2.1  Politiske organer 
 

Representantskapet er Folloregionens høyeste organ og ledes av styrets leder. Rådet fastlegger 

strategier for samarbeidet i Folloregionen, fastsetter årlig kontingent og godkjenner regnskap og 

årsberetning for rådet. Hvert medlem deltar med én stemme. Møte i representantskapet holdes 

minst én gang hvert kalenderår.  

 

Folloregionen (tidligere Follorådet) er det utøvende organet og ivaretar løpende Folloregionens 

interesser mellom møtene i representantskapet. Folloregionen vedtar årlig budsjett og 

handlingsprogram og avgir høringsuttalelser etc.  

 

Arbeidsutvalget opprettes av representantskapet og består av leder og nestleder i Folloregionen, 

samt leder og nestleder i kommunedirektørutvalget og sekretariatsleder. Arbeidsutvalget forbereder 

dagsorden og saker til møtene i representantskapet og Folloregionen. 

 

 

 

 

2.2 Administrativ organisering 
 

Kommunedirektørutvalget (KDU)  består av kommunedirektørene/rådmennene fra 

medlemskommunene og forbereder saker til Folloregionen og representantskapet.  

 

Faggruppene rapporterer til kommunedirektørutvalget og har medlemmer fra hver kommune. 

Ledervervet i hver faggruppe følger ledervervet i Folloregionen og i KDU. Følgende faggrupper er 

etablert: 

 

• Areal- og samferdselsgruppen 

• Klima- og energinettverket 

• Helsegruppen 

• Faggruppe næringsutvikling 

• Faggruppe skole- og oppvekst 

Faggruppene bidrar med faglig støtte til KDU og til sekretariatet.  

 

Sekretariatet har sekretariatsansvar for representantskapet, Folloregionen, arbeidsutvalget og KDU. 

Pr. 01.01.2021 består sekretariatet av én person i 100 % stilling.  

 

 

 



 

3. Innsatsområder og innsatsområder i 2022 - 2025 
 

3.1 Rammer for handlingsprogrammet for 2022 

 

Folloregionens handlingsprogram baserer seg på Strategisk plattform for Folloregionen vedtatt av 

representantskapet i Folloregionen interkommunalt politisk råd den xx.xx.2021.  

  

Det overordnede målet er at Folloregionen skal styrke og synliggjøre Follo som en bærekraftig 

og attraktiv region i Hovedstadsområdet med nærhet til Oslo. Dette skal skje ved å: 

• Utvikle felles holdninger og strategier 

• Ha dialog med og påvirke regionale og nasjonale myndigheter 

• Styrke felles identitet 

• Skape møteplasser og nettverk 

• Drive erfaringsoverføring og kunnskapsutvikling 

• Samarbeide og bygge nettverk med andre kommuneregioner, næringsliv, akademia, 

Campus Ås 

 

3.2 Innsatsområder i 2021 
 

Folloregionens arbeid i perioden 2022 – 2025 skjer innenfor følgende områder: 

 

 

Klima og grønn omstilling 
 

 

Næringsutvikling 
 

Samferdsel Turisme/reiseliv 

 

Folloregionen interkommunalt politisk råd skal i perioden 2022 – 2025 bidra til å nå følgende av FNs 

bærekraftmål: 

 

• Mål 9:  Innovasjon og infrastruktur 

• Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn 

• Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon 

• Mål 13: Stoppe klimaendringene 

• Mål 17: Samarbeid for å nå målene 

 



 

3.3  Aktiviteter i 2022 
 

Tabellene nedenfor viser planlagte aktiviteter fordelt på de ulike hovedinnsatsområdene som er 

vedtatt av representantskapet, der klima og grønn omstilling er et overordnet og gjennomgående 

perspektiv. Sekretariatet har et gjennomførings- og oppfølgingsansvar på vegne av Folloregionen, 

men vil samarbeide med kommunene og andre i gjennomføringen av tiltakene.  

 

3.3.1  Klima og grønn omstilling 
 

Folloregionen har hatt klima på dagsorden siden klima- og energinettverket ble opprettet i 
2008. Faggruppen har senere år fått årlige tilskudd (Klimasats) fra Miljødirektoratet.  
 
Klimarisiko (omstillingsrisiko) og Bærekraftløftet til LO, NHO og KS må diskuteres i lys av 
kommunenes og Folloregionens miljøambisjoner. Nye rammebetingelser for kommunene 
(klimaoptimaliserte investeringer) må diskuteres i fellesskap og bli et tiltak i 
handlingsprogrammet. 
 
Mål og delmål med konkretisering av tiltak og prosjekter i samarbeid med andre 
konkretiseres høsten 2021.  
 

 

Aktiviteter i 2022 
1. ✓   

2.   

3. Interreg-prosjektet Bio4Fuels på Campus Ås (forskningssenter for miljøvennlig 
energi (FME)  

 

4. Delta i «Fossilfri grenseregion 2030» med Østfold og Sverige/Västra Götaland 
(egeninnsats) 

 

5.   

 

 

 

3.3.2  Næringsutvikling 
 

Folloregionen har hatt næringsutvikling og næringsetablering på dagsorden en årrekke. I 

2008 – 2011 var næringsutvikling et eget prosjekt under Follorådet, der det ble satt av kr 10 

pr. innbygger. I 2016 ble det inngått en samarbeidsavtale med NMBU, NIBIO, VI, Nofima, 

samt Akershus fylkeskommune. Styringsgruppen forsøkte å få til felles tiltak, f.eks. mat for 

eldre, der søknad ble sendt Forskningsrådet, men fikk avslag to ganger. Styringsgruppen bør 

revitaliseres og få til samarbeidsprosjekter, og det må settes av både personalressurser og 



økonomiske ressurser til å følge opp tiltak og samarbeid.  

 

Folloregionen IPR hadde pr. 31.12.2020 ca. kr 2,6 millioner på fond. Fondet har vokst på 

grunn av manglende gjennomføring av tiltak under næringsutvikling. Ca. kr 500 000 av 

fondet tilhører klima- og energinettverket.  

 

Folloregionen har egen faggruppe for Næring som kan følge nærmere opp. I 

budsjettbehandlingen må det avklares om det skal settes av ressurser til faggruppen 

og/eller andre i handlingsprogrammet til oppfølging og gjennomføring.  

 
Det gjennomføres en dags workshop med næringslivet, næringsråd, NMBU, Campus Ås m.fl. for å få 

innspill til og konkretisere dette hovedtemaet.  

 

 

Aktiviteter i 2022 
1. Samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo: 

✓ revitalisere styringsgruppen for samarbeidsplattformen 
✓ vurdere behov for å evaluere og nysignere samarbeidsplattformen 
✓ utvikle nye tiltak og prosjekter under samarbeidsplattformen i samarbeid 

med de andre partnerne 
✓  

 

2. Etablere co-working-spaces i sentrum/tettstedene i  Follo for småbedrifter og 
grûndere 

 

3.   

4. Støtte til Aggrator Inkubator Ås AS  

5.   

 

 

 

 

3.3.3 Samferdsel 

 

Hovedsatsingsområdet samferdsel gjelder både påvirkning/lobby for store samferdselsprosjekter i 

Folloregionen og konkrete tiltak som G/S, trafikksikkerhet, parkeringspolitikk, kollektivtrafikk 

(tverrgående bussforbindelser), mål om å redusere utslipp/nullutslippsmål i kommuneplanene, etc.  

 

Areal- og samferdselsgruppen kan følge faglig opp, men trenger også ressurser. Viken har avslått 

økte ressurser til økt arbeidsmengde. Det kommende regionale planarbeidet vil kreve mye tid og 

ressurser. Folloregionen må avklare hvordan dette skal følges opp. 

 

 

Aktiviteter i 2022 
1. Innen samferdsel skal følgende tiltak og prosjekter utvikles og gjennomføres:  



✓  
✓  

2. Fremme Folloregionens interesser innen innsatsområdet overfor regionale og 
nasjonale myndigheter 

 

3.   

4.   

5.   

 

 

 

 

 

3.3.4  Reiseliv/turisme 
 

Dette er et nytt hovedtema som må konkretiseres nærmere. Reiseliv skal defineres som 

næringsutvikling (jf. strategidiskusjonen). Tusenfryd, Outlet i Vestby, Oscarsborg, 

Uranienborg/Roald Amundsens hjem på Svartskog, julenissen i Drøbak og NMBU-parken er 

alle kjente turistmål, men ikke alle vet at de ligger i Follo. Kan «Munch i Follo» bli en 

opplevelsesreise, lik «Den gylne omvei» i Trøndelag, som ett eksempel? Kan vi samarbeide 

med VisitOslo, Mosseregionen og Osloregionen og eventuelt andre om dette? 

 

Folloregionen må finne 1 – 3 konkrete prosjekter og samarbeide med VisitOslo (tidligere 

VisitFollo) om dette, i samarbeid med Viken fylkeskommune og andre.  

 

Spørsmål om hvilke ressurser Folloregionen vil sette av? Hvor mye har kommunene selv satt 

av, og kan dette ses i sammenheng? 

 

 
 

Aktiviteter i 2022 
1. Innen reiseliv/turisme skal følgende tiltak og prosjekter utvikles og gjennomføres: 

✓  
✓  

 

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

 

 



3.3.5  Andre aktiviteter 
 

Folloregionen ble i 2020 med i og støttet prosjektet LHBT+ i Follo. Gjennom Helsegruppen deltar i  

Follo-kommunene i Velferdsteknologiprosjekter i regi av Helsedirektoratet. Her må også andre tiltak 

og aktiviteter omtales, etter innspill fra faggruppene og andre.  

 

Aktiviteter i 2022 
1. Velferdsteknokogi - helse: 

✓  
✓  

 

2. LHBT+   

3. Samarbeid med NAV Øst-Viken  

4. DigiViken  

5. Bærekraftcamp Follo – Ungt Entreprenørskap  

   

   

   

 


