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Forord
Follorådet startet høsten 2017 opp prosessen med prosjektet «Nytt Folloråd». På Follorådets møte
den 19. september deltok konsulentfirmaet Analyse & Strategi, som ledet en workshop, der det ble
utarbeidet en SWOT- og trendanalyse, samt en Frontloading. Dette skulle gi en oversikt over de
strategiske utfordringene og mulighetene som Follo står overfor og bidra til prioritering av disse.
Follorådet dro til Nord-Jæren og besøkte Stavanger og næringsorganisasjonen Greater Stavanger i
mai for å lære hvordan det regionale samarbeidet er rigget der og få nyttige erfaringer og idéer.
I 2017 har Follorådet vært ledet av ordfører Tuva Moflag, Ski kommune, inntil hun ble valgt inn på
Stortinget i september. Da overtok nestleder, ordfører Tom Anders Ludvigsen, Vestby kommune,
med ordfører Ola Nordal, Ås kommune, som ny nestleder.
Rådmannskollegiet ble ledet av rådmann Audun Fiskvik, Ski kommune, frem til 1. juli da han gikk av
med pensjon. Deretter overtok nestleder, rådmann Sjur Authen, Vestby kommune, som leder, med
rådmann Trine Christensen, Ås kommune, som ny nestleder.

Vestby, 29. juni 2018

Tom Anders Ludvigsen
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.1 Oslo kommune og fylkesmannen i Oslo og
Akershus har observatørstatus. Follomøtet fastsetter årlig handlingsprogram og budsjett,
mens årsmelding og regnskap er orienteringssaker.

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.
Arbeidsutvalget består av leder og nestleder i Follorådet og leder og nestleder i

rådmannskollegiet. Sammen med Follorådets sekretariat forbereder Arbeidsutvalget sakene
for Follomøtet og Follorådet.

1

I tråd med vedtektene for Follorådet utgjør alle medlemmene av formannskapene, samt alle medlemmene i
Fylkesutvalget i Akershus, Follomøtet, se kommunenes respektive nettsider for oppdatert oversikt.
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Administrative organer
Rådmannskollegiet er fast organ som forbereder saker til Follomøtet og Follorådet.

Rådmannskollegiet 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.
Follorådets sekretariat har i 2017 vært bemannet med daglig leder i 100 % stilling. I tillegg til

daglig leder har det vært ansatt en egen samhandlingsrådgiver tilknyttet sekretariatet.
Rådgiveren har samarbeidet faglig tett med Helsegruppen, særlig leder, og rådmann Trine
Christensen, Ås kommune, som har vært leder av ASU i 2017. Etter vedtak i Follorådet, er
denne stillingen overført fra Follorådet til Oppegård kommune fra 01.01.2018, men
finansieres av kommunene i fellesskap.
Daglig leder har plan- og budsjettansvar for Follorådet, initierer og følger opp vedtatte
utviklingsprosjekter og ivaretar sekretærfunksjonen for de politiske og administrative
samarbeidsorganene. I tillegg deltar daglig leder i ulike møter og konferanser i regi av
Akershus fylkeskommune, Osloregionen, KS, Fylkesmannen i Oslo og Akershus med flere.
Follorådets har tre etablerte fag-/nettverksgrupper innen ulike fagområder.
Faggruppene er:




Areal- og samferdselsgruppa
Klima- og energinettverket
Helsegruppen
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Innsatsområder og aktiviteter i 2017

Follomøtet
Follomøtet avholdt ett møte i 2017 – den 30. november på Son Spa i Vestby og behandlet
5 saker. Foruten godkjenning av innkalling og dagsorden samt protokoll fra forrige møte,
behandlet Follomøtet Follorådets handlingsprogram for 2018-2021 og budsjett for 2018. I
tillegg holdt Kasper Kyndesen fra Henning Larsen Architects en orientering om Campus Ås
som regional driver, mens professor i innovasjon, Sjur Dagestad, holdt foredrag om trender,
teknologi og utvikling og hva dette vil bety for kommunale tjenester i fremtiden.

Follorådet
Follorådet hadde 7 møter og behandlet 56 saker i 2017, deriblant følgende høringsinnspill og
uttalelser:




Klage fra Follorådet – endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og
tjenestesteder i Øst politidistrikt
Uttalelse fra Follorådet – støtteerklæring til gjenåpning av Moss Lufthavn, Rygge
(MLR)
Høringsinnspill fra Follorådet – forslag til statlig reguleringsplan – Politiets nasjonale
beredskapssenter på Taraldrud

Faste punkter på hvert møte er godkjenning av innkalling og dagsorden, protokoll fra forrige
møte, Nordre Follo kommune – status, orientering fra Akershus fylkeskommune, og
orienteringer fra rådmannskollegiet/ledelsen. Blant sakene var for øvrig:
-

Godkjenning av årsmelding og regnskap 2016
Deltakelse på MIPIM 2018
Skisse til fremtidig modell for Etablerertjenesten i Follo
Forslag til overordnede rammer for Follorådets handlingsprogram og budsjett for
2018 og organiseringen av prosjektet «Nytt Folloråd».
Oppnevning av valgkomité for valg av styrer til interkommunale selskaper
Follorådets møteplan for høsten 2017
Prosjekt «Nytt Folloråd» - organisering av prosessen
Inkubator Ås as – driftsstøtte for 2017
Valg av ny leder og nestleder for Follorådet for 2018
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-

Samarbeidsplattformen – valg av varamedlem til styringsgruppen
Møteplan for våren 2018

Orienterings- og diskusjonssaker:
-

Follo-samarbeidet i lys av Kommunereformen
Etablering av et Alternativ til Vold-kontor i Follo
Fremtidige planer for Ski sykehus (v/ Øystein Mæland)
Forventningsbrev til de interkommunale selskapene i Follo med mal for utarbeidelse
av Økonomiplan for 2018
Planlegging av Follorådets studietur 3. – 5. mai 2017
Videreføring av det regionale næringssamarbeidet – oppfølging av
Samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo
Orientering om status og videre planer for Inkubator Ås as (v/ Simen Hesleskaug)
Orientering om Etablerertjenesten i Follo (v/ Marius Sandvik)
Orientering om byvekstavtale
Orientering om Regional plan for handel, service og senterstruktur
Øst politidistrikt – spørsmål om politidekning i Folloregionen

Follorådet brukte i fjor høst tid på å starte opp prosessen med «Nytt Folloråd» og diskutere
utfordringer og nye oppgaver for regionrådet. Studieturen til Nord-Jæren i mai var et ledd
prosessen for å lære hvordan det regionale næringssamarbeidet er rigget i en region som
lykkes og få nyttige erfaringer og idéer. På møtet i september ledet konsulentfirmaet
Analyse & Strategi en workshop, der det ble utarbeidet en SWOT- og trendanalyse, samt en
Frontloading. Oppsummeringen ga en oversikt over de strategiske utfordringene og
mulighetene som Follo står overfor. I november deltok ordfører Ragnhild Bergstrøm i
Lørenskog kommune for å orientere om tilsvarende prosess i Samarbeidsrådet for Nedre
Romerike og erfaringer fra denne.
Studieturen gikk til Nord-Jæren 3. – 5. mai. Tema var næringsutvikling, by- og
tettstedsutvikling, regionsamarbeid og sosial boligbygging. Follorådet besøkte Stavanger,
Sandnes og Sola kommuner, Næringsforeningen i Stavanger og Greater Stavanger på
Ullandhaug. Det ble også tid til et lite besøk i Måltidets hus.
Follorådet hadde møte og omvisning på ASKO Øst sitt anlegg i Vestby den 24. mars.
Leder Tuva Moflag møtte den 25. april på høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen
på Stortinget om NTP 2018 – 2029. Hun fikk kun 4 minutter på å fremme Follos synspunkter.
Follorådet v/ leder Tuva Moflag, ordfører Ola Nordal og ordfører Nina Sandberg hadde møte
med Statens Vegvesen den 7. og 22. september vedr. stenging av Norbytunnelen.
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Leder Tuva Moflag og ordfører Thomas Sjøvold, samt daglig leder deltok på verdens største
eiendomsutviklingsmesse (MIPIM) i Cannes 13. – 16. mars og var del av Osloregionens
deltakelse.
Ordførerne og daglig leder deltok også på Osloregionens høyeste organ, Samarbeidsrådets
møte, den 12. juni i Tøyen Startup Village i Oslo. Leder har også deltatt på styremøtene i
Osloregionen i Oslo rådhus.

Follorådet fortsatte i 2017 samarbeidet med Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet
(NMBU) med forankring i Samarbeidsplattform for næringsutvikling i Follo, som NMBU,
Akershus fylkeskommune, kommunene og Follorådet alle hadde vedtatt.
Samarbeidsplattformen skal legge grunnlaget for felles satsinger for utvikling av næringslivet
i Follo i et langsiktig perspektiv. Det ble avholdt 3 møter i styringsgruppen, mens årsmøtet
ble avholdt den 15. desember på Son Spa.
Daglig leder har deltatt på de fleste møtearenaer leder og ordførerne har vært til stede på og
bistått i eventuelle forberedelser. Det gjelder KS sine regionale samlinger vår og høst,
Fylkesmannen i Oslo og Akershus sine årlige kontaktmøter med kommunene, BESTkonferansen i regi av Osloregionen og i styringsmøtene for Samarbeidsplattformen for
næringsutvikling i Follo, samt representert Follo i den administrative koordineringsgruppe i
Osloregionen. I tillegg deltok daglig leder på studieturen i regi av Forum for kommunale
planleggere til Utrecht/Nederland i oktober, der også andre kommuner i Akershus deltok.
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Rådmannskollegiet
Rådmannskollegiet avholdt 9 møter og behandlet i alt 99 saker i 2017. Den årlige samlingen
fant sted 2. – 3. februar på Voksenåsen Kultur- og konferansehotell i Oslo.
I tillegg til å forberede sakene for Follorådet, brukte rådmannskollegiet i fjor mye tid på IKT
Follo. Det ble gjennomført en evaluering/utredning av dagens IKT-samarbeid mellom
kommunene i regi av konsulentfirmaet PA Consulting Group, og anbefalt fremtidig
samarbeids- og styringsform. Rapporten «IKT Follo – vurdering og anbefaling om
organiseringen av samarbeidet» ble lagt frem i september.
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Helsesamarbeidet
Follorådet har som mål at regionen skal samarbeide rundt noen felles oppgaver i
helsetjenesten. En viktig felles oppgave innenfor helse- og omsorgsfeltet er å følge opp og
ivareta forpliktelser i samhandlingsreformen og lovpålagte oppgaver når det gjelder
samarbeid med regionalt helseforetak, Akershus universitetssykehus (Ahus). Helsegruppen
har det faglige ansvaret for utviklingen av det helsefaglige kommuneoverbyggende arbeidet
og samarbeidsprosjekter innad i Folloregionen. Helsegruppen består av kommunalsjefer og
helseledere i de 7 Follo-kommunene. Ledervervet går på omgang og følger Follorådet og
rådmannskollegiet. Helsegruppen avholder månedlige møter. I 2017 ble det avholdt 12
møter, og totalt 96 saker ble behandlet.
Ahus og tilhørende kommuner har i tråd med helse- og omsorgstjenesteloven, inngått
samarbeidsavtaler for å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helseog omsorgstjenester. Ahus og kommunene har inngått samtlige lovpålagte avtaler, deriblant
en overordnet samarbeidsavtale. Partene har også vedtatt en overordnet samhandlingsplan
med handlingsplan og definerte satsningsområder. Med bakgrunn i samarbeidsavtalene og
overordnet samhandlingsplan administreres et omfattende samarbeid på flere arenaer.
Helseledelsen i Follo ønsker å være en likeverdig samhandlingspartner med Ahus og andre
kommuner og har en rådgiverstilling for samhandling, som jobber for å styrke
Follokommunenes partsinteresse i forhold til Ahus og de andre regionene. Øvre Romerike
har en tilsvarende samhandlingsrådgiver og Nedre Romerike har to.
Administrativt samarbeidsutvalg – ASU
ASU skal behandle og fatte vedtak i saker av prinsipiell karakter som berører
samarbeidsflaten mellom Ahus og kommunene, og har blant annet i oppgave å sørge for at
den overordnede samarbeidsavtalen følges.
ASU er sammensatt av to rådmenn fra hver av de tre kommuneregionene i
samarbeidsstrukturen, administrerende direktør og tre direktører fra Akershus
universitetssykehus og leder av Helse og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU). KS deltar med
en representant med observatørstatus og talerett. Videre deltar sekretariatet, som består av
en representant fra hver kommuneregion og to representanter fra Ahus.
Sekretariatsansvaret følger ledervervet. Follo ved rådmann i Ås, Trine Christensen ledet
forumet i 2016/2017. I tillegg har Geir Grimstad, Nesodden kommune deltatt i første halvdel
av 2017, og Kjersti Øiseth, rådmann Enebakk kommune deltatt i andre halvdel av 2017.
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ASU har avholdt 1 strategiseminar, der deltok avdelingssjefer, direktører og administrerende
direktør fra Ahus, kommunalsjefer/direktører, rådmenn og ordførere fra alle de 21
kommunen og 3 bydeler i Ahus sitt nedslagsfelt. Overordnet samhandlingsplan var tema,
med spesielt fokus på satsningsområdene psykisk helse og rus og fastlegesamarbeid.
ASU har avholdt 4 ordinære utvalgsmøter i 2017. Møtene har omhandlet gjensidige
orienteringer om organisatoriske, økonomiske/budsjettmessige og administrative forhold av
betydning for samarbeidet. Det har gjennom året vært fokus og målrettet arbeid i tråd med
overordnet samhandlingsplan og handlingsplan. Forumet har behandlet 32 saker.

Samarbeid med Follo lokalmedisinske senter (LMS)
Follo LMS har deltatt fast i helseledermøtene med status oppdatering samt dialog om drift
av kommunal akutte døgnplassene i tråd med intensjonen, innlemming av nye
pasientgrupper innenfor psykisk helse og rus, delavtale, diagnostisk sløyfe, samarbeid om
pasientflyt, utvikling av legevakt, orienteringssak døgndrevet legevakt, og
samhandlingsprosjekt med FDPS.
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Næringsutvikling

Oppfølging av samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo
Som del av Follos bidrag til oppfølging av Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og
Akershus fram mot 2025 har Akershus fylkeskommune, Norges Miljø- og Biovitenskapelige
Universitet (NMBU), Ås kommune og Follorådet sammen utarbeidet en Samarbeidsplattform
for næringsutvikling i Follo.
Samarbeidsplattformen ble signert den 15. april 2016 av fylkesordføreren i Akershus, alle
ordførere i Follo, Follorådet, rektor ved NMBU og forskningsinstituttene på Campus Ås,
Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO), Nofima og Veterinærinstituttet (VI).
I tillegg har alle kommunene behandlet og vedtatt samarbeidsplattformen i sine
kommunestyrer.

Inkubator Ås as
Inkubator Ås er en del av Innovasjonssenter Campus Ås og bidrar til at innovasjoner fra
Campus Ås får større sannsynlighet for å lykkes. Inkubator Ås tilbyr hjelp til utvalgte
prosjekter, gratis eller sterkt subsidiert. Innovasjonssenter CAMPUS ÅS er en felles satsing
for å skape innovasjoner og kommersialiseringer fra forskningen i tilsluttede organisasjoner
og i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor. Målet med Innovasjonssenteret er å bidra
til etablering av nytt næringsliv og styrking og utvikling av eksisterende næringsliv. I 2017 var
det betydelig økning i etterspørselen fra grundere i regionen. Det er tre faktorer som bidrar
til dette: Muligheten til å bli en del av et grundermiljø med nærhet til studentmiljøet,
Inkubator Ås´ nettverk og arrangementer rettet mot investorer, og tilbudet som Inkubatoren
kan gi som SIVA-inkubator.
Det er totalt 23 oppstarter innenfor et bredt spekter av sektorer, og den store veksten
kommer fra samarbeid mellom regionalt næringsliv og studenter ved NMBU, samt
oppstartprosjekter fra studentene selv. 1/3 del av disse jobber med løsninger innenfor
jordbruksteknologi. Det er sannsynligvis Norges største AgriTech-portefølje (matavfall, CO2utslipp, tørke, helse og sukkerforbruk, ineffektiviteter i verdikjeden og uholdbar
kjøttproduksjon). Mat- og jordbrukssektoren er verdens største industri, og fremtidens
etterspørsel etter mat i kombinasjon med økte miljøhensyn gjør at det er et enormt behov
for innovasjon i denne sektoren. Av de 23 inkubatorselskapene har ca. 70 % adresse i Ås eller
Follo.
Inkubator Ås har bygd opp et stort nettverk av selskaper og fagmiljøer som jobber innenfor
feltet og arrangerer seminarer for både investorer og oppstartene. Investorene trenger
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kunnskap om dette feltet, og Inkubatoren har derfor inngått samarbeid med en rekke
aktører som kan tilføre oppstartene og miljøet i denne sektoren noe ekstra. Campus Ås bør
være et ideelt sted for teknologiselskaper som jobber med jordbruk. Som eksempel kan
nevnes N2 Applied – det kanskje mest omtalte AgriTech-selskapet ved Inkubator Ås. I fjor
hentet selskapet 35 millioner kroner, og i mars 2018 ble gründer og daglig leder Grete
Sønsteby kåret til årets kvinnelige teknologigründer av Innovasjon Norge. N2 Applied har
vært en del av Inkubator Ås siden 2015 og er svært fornøyd med støtten de har fått på Ås.

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 har Etablerertjenesten vært lagt til
Follorådet siden 2011, og 2017 var siste året Follorådet driftet tjenesten.
Etablerertjenesten i Follo har som mål å:


bidra til og øke antall nyetableringer og styrke levedyktigheten og lønnsomheten i de
virksomheter som etableres
 gi etablerere i tidligfase kunnskap om etablering og drift av egen virksomhet
 gi etablerere mulighet til å gjennomgå sin forretningsidé, samt gi gode råd og
veiledning om videre fremdrift.
For å nå målene tilbys gründere grunnkurs, veiledning og temakurs for etablerere/gründere.
Follorådet har engasjert Det Kongelige Selskap for Norges Vel (Norges Vel) til å følge opp
Etablerertjenesten i Follo. Tjenesten tilsvarer 40 % av full stilling = 2 dager pr uke.
Konsulenten har kontorplass i Oppegård rådhus, samlokalisert med Follorådet og har hatt
faste kontordager hver tirsdag og onsdag. Konsulenten har også kontorplass på Campus Ås
etter behov.
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 2017. Antall
veiledninger og deltakere på kurs har hatt en liten nedgang fra 2016. I og med at det lenge
var usikkerhet omkring hvordan etablerertjenesten ville bli organisert i 2018, ble det ikke
satt i gang nye initiativ og videreutvikling av tjenesten i 2017.
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Grunnkurs
Grunnkurset gir en kort innføring i selskapsetablering og passer for alle som vurderer å starte
opp egen virksomhet. Totalt var det 133 registrerte deltakere på grunnkursene i 2017, og av
disse er det en liten overvekt av kvinner (60 %). Tilsvarende ble det registrert 141 deltakere
på grunnkurset i 2016.

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.
Totalt deltok 89 deltakere på Follorådets temakurs i 2017. Også her er det en liten overvekt
av kvinner (60%). I 2016 var det 101 deltakere på temakursene.

Individuell veiledning i etablering av egen virksomhet
Det er totalt 112 personer (60 kvinner og 52 menn) som har benyttet den generelle
veiledningstjenesten i 2017 fordelt på i alt 190 veiledningstimer. Det ble gjennomført 6
gårdsbesøk fordelt på 20 møter innen landbruk og bygdenæringer.

Næringsfaglig vurdering
Veilederne i Etablerertjenesten i Follo har i hele 2017 utarbeidet næringsfaglig vurdering for
personer som skal søke dagpenger under etablering (NAV). I alt 47 personer benyttet
veiledningstjenesten knyttet til arbeidsavklaringsmidler fra NAV, mens det tilsvarende tallet
var 70 personer i 2016. Dette arbeidet tar kapasitet fra det andre etablererarbeidet.
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Bærekraftig utvikling
Klima- og energinettverket i Follo (KEN) ble opprettet i 2008, og er en arena for utveksling av
erfaringer og felles innsats i klima- og energirelaterte spørsmål. Nettverket arbeider og
oppdaterer seg i forhold til felles problemstillinger, og er et kontaktpunkt i forhold til
fylkeskommunen og fylkesmannen.
I løpet av 2017 ble det gjennomført 6 nettverksmøter. I samband med to av møtene ble det
gjennomført en befaring ved Ruters hydrogenstasjon i Oppegård samt Ullerud sykehjem som
er bygget i massivtre. Videre har leder i KEN deltatt i arbeidsgruppen for Interreg-prosjektet
«Hela Gröna Vägen».
Følgende aktiviteter/tema som det har blitt jobbet med:


Prosjektet «Hela Gröna Vägen» er en videreføring av interregprogrammet
Infragreen 2 hvor samtlige kommuner i grenseregionen Østfold – Follo – Fyrbodal i
Sverige har skrevet under på at transportsektoren i regionen skal være
fossiluberoende i 2030 (dette gjelder både kommunal- og privattransport). I Norge
er det Østfold fylkeskommune som leder prosjektet. Leder av KEN deltar i
prosjektgruppen sammen med bl.a. Akershus fylkeskommune. For å nå målet er det
satt opp en rekke delmål, hvor det bl.a. skal jobbes med aktiviteter, arrangement og
tiltak. Det jobbes f.eks. med å involvere næringslivet ved å signere en budstikka.
Follo Ren og Nobina har vist interesse for å være med.



Klimasatssøknaden ble innvilget av Miljødirektoratet med kr. 175 000,- i 2016, men
en del av midlene ble først brukt på fjorårets fagdag den 12. oktober i Ås innen klima
og energi. Totalt var det cirka 100 personer på fagdagen, og målgruppen var
politikere og ansatte i kommunene.

 Follorådet støttet Bio4Fuels med kr 20 000 i 2017. 2 Det er et forskningssenter for
miljøvennlig energi og har som hovedmål å utvikle teknologi for bærekraftig
produksjon av andre generasjons biodrivstoff, ofte også omtalt som «avansert
biodrivstoff». Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er

2

Follorådet har forpliktet seg til å støtte senteret for miljøvennlig energi (FME), Bio4Fuels, med kr 20 000 i
totalt 8 år (2016-2023).
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vertsinstitusjon. Forskningsinstitusjoner, næringsaktører, skogeiere og offentlige
myndigheter samarbeider om senteret. Offentlige partnere er blant annet Akershus
fylkeskommune, Enova, Nobio, Statens Vegvesen, Zero og Follorådet.

Areal og samferdsel
Areal- og samferdselsgruppa 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 bidratt til erfaringsutveksling mellom planmyndighetene i Follo-kommunene.
AS-gruppa har ikke hatt møter høsten 2017.

Side 16 av 30

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




Follorådet har i 2017 vært representert ved leder Tuva Moflag og fra 1. oktober leder Tom
Anders Ludvigsen i styret for Osloregionen.
Ordfører Tom Anders Ludvigsen er medlem i styringsgruppen for arbeidet med den regionale
planen for handel, service og senterstruktur.
Ordfører Øystein Slette representerer Follo i Markarådet.

Administrativt ansatte som representerer Follorådet i ulike
samarbeid:
Følgende administrativt tilsatte har i 2017 deltatt i ulike regionale samarbeid:






Den administrative koordineringsgruppen i Osloregionen: daglig leder Kari Marie Swensen
Faggruppe for areal og transport i Osloregionen: Ragne Storsul, Vestby kommune
Faggruppe for profilering, verdiskapning og kompetanse: næringssjef Bjørnar Angell, Ski
kommune/Nordre Follo kommune
Styringsgruppe for Region plan for klima og energi: rådmann Kjersti Øiseth, Enebakk
kommune
Administrativt samarbeidsutvalg (ASU): rådmann Trine Christensen, Ås kommune, ledet
utvalget i 2016/2017, mens Geir Grimstad, Nesodden kommune deltok i første halvdel

av 2017, og Kjersti Øiseth, rådmann Enebakk kommune deltok i andre halvdel av
2017.
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Regnskap 2017
Regnskapet viser totale utgifter på kr 4 408 923, og totale inntekter på kr 1 286 076. Renterinntekter
på fondet utgjør kr 55 275. Det gir et merforbruk driftsresultat på kr 991 943. Saldo på bundne
driftsfond pr. 31.12.2017 utgjør totalt kr 2 323 351.3
Nedenfor følger en oversikt over Follorådets regnskap for 2017.
Follorådet – drift (tjeneste 2901):
Sum utgifter
Bto lønnsutgifter sekretariatet
Sekretariatets løpende virksomhet og drift
Husleie
Konferanser, kurs, møter, studietur
Diverse uforutsette utgifter
Avsetning til bundne fond
MVA komp.
Sum inntekter
Overføring fra Akershus fylkeskommune
Overføring fra kommuner
Refusjon fra kommuner
Refusjon fra andre/private
Renter fond
MVA komp.

Budsjett
1 859 000
950 000
356 000
55 000
280 000
159 000
59 000

-1 933 579
-285 858
-1 499 999
-79 013

0

387 962

Sum utgifter
Bto lønnsutgifter samhandlingsrådgiver
Driftsutgifter – samh.rådgiver
Konsulent, vikar og andre tjenester
MVA komp.
Sum inntekter
Overføring fra kommuner
Ref fra andre/private
Refusjon fra kommuner
Bruk av bundne driftsfond
MVA komp.

Budsjett

Næringssamarbeid i Follo (tjeneste 2903):
Sum utgifter
Bto. lønnsutgifter rådgiverstilling ½ år
Kurs, opplæring, konferanser

3

Iflg. note 7 i Oppegård kommunes årsregnskap for 2017.
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Regnskap
1 650 233
859 982
160 359
426 500
87 341

-1 575 000
-159 000
-175 000
0
-1 171 000
-70 000

-1 974 412
-159 000
-175 000
-382 071
-1 171 000
-87 341

0

-324 178

Budsjett
590 000
390 000
100 000

1
2
3
4

5
6
7
8

-55 275
-13 434

1 575 000
900 000
0,00
605 000
70 000

Mindreforbruk

Note

2 321 542
926 250
271 225
55 700
185 875
0
869 057
13 434

-1 859 000
-300 000
-1 500 000
0
0
0
-59 000

Merforbruk

Diverse prosjekter (tjeneste 2902):

Regnskap

Regnskap
583 132
347 569
85 180

Note
9
10
11

12
13
14

Note
15

Samarbeidsplattformen - div. tiltak
MVA komp.
Sum inntekter
Bruk av bundne driftsfond
MVA komp.

100 000
0

150 000
93

-590 000
-590 000
0

-590 093
-590 000
-93

0

-6 962

Mindreforbruk

Etablerertjenesten i Follo (tjeneste 2904):

Budsjett

Regnskap

Sum utgifter
Kjøp konsulenttjenester Norges Vel
Møteutgifter/annonsering/informasjon
Div. driftsutgifter Etablerertjenesten
Leie lokaler og grunn
MVA komp.
Tilfeldige utgifter/rammeendring

1 302 000
1 000 000
50 000
12 000
20 000
160 000
50 000

988 345
788 263
0
0
20 000
164 403
0

Sum inntekter
Refusjon fra Akershus fylkeskommune
Ref fra andre/private -internkostnader
Overføring fra kommuner
Bruk av bundne driftsfond/næringsfond
MVA komp.

-1 302 000
-912 000
-130 000
0
-100 000
-160 000

-1 045 167
-780 764
0
0
-100 000
-164 403

0

-56 823

Mindreforbruk

16

Note
17
18
19
20

21

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.
Det er utarbeidet egen revisorbekreftelse for Follorådets regnskap, se side 21.

Noter til regnskapet:
Note

Forklaring:

1 og 9 Lønn og sosiale utgifter til daglig leder og samhandlingsrådgiver i 100 % stillling
2 og 10 Posten omfatter kontormateriell, reisevirksomhet, utgifter/servering på møter, IKT-avtale,
økonomi/regnskapstjenester fra Oppegård kommune, telefon/bredbånd, aviser, gaver
3 og 20 Husleie: betales til Oppegård kommune, justeres årlig iht. prisindeksen.
4 Posten «konferanser, kurs, møter, studietur» omfatter blant annet daglig leders deltakelse
på konferanser og kurs, Follorådets studietur, samling med rådmannskollegiet
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5 Akershus fylkeskommune skal i henhold til vedtektene betale 20 % av totale driftsutgifter
6 Overføringer fra kommunene i henhold til innbyggertallet pr. 01.01.2016
7 Fakturert Oslo kommune og Moss kommune for hotellrom MIPIM 2017 + refusjon for
diverse gaver til ordfører/rådmenn.
8 Posten «Renter fond»: renteinntekter av Follorådets totale fond som pr. 31.12.2017 utgjør
kr 2 323 351
11 Posten «Konsulent, vikar og andre tjenester» omfatter blant annet utgifter til konsulenter
ifm prosjektet «Nytt Folloråd», deltakelse på MIPIM 2017
12 Kommunenes tilskudd til prosjekter i 2017 i henhold til innbyggertallet pr. 01.01.2016
13 Tilskudd fra Miljødirektoratet. Det er fremdeles ca. kr 100 000 igjen av tilskuddet på
Follorådets fond til Klima- og energinettverket etter gjennomført seminar høsten 2017
14 Omfatter blant annet refusjoner som gjelder samhandlingsmidler 2017 og deltakeravgift
strategiseminar (Helsegruppen)
15 Lønn og sosiale utgifter til tidligere rådgiver i sekretariatet. I en overgangsperiode og som
del av avvikling av hans arbeidsforhold i Follorådet, ble han lønnet fra Follorådet mens
han var under opplæring og utprøving hos Bygg og Kart i Oppegård kommune
16 Posten «Samarbeidsplattformen – div. tiltak» gjelder tilskudd for 2017 til Inkubator Ås as
og Bio4Fuels.
17 Posten «Kjøp av konsulenttjenester Norges Vel» gjelder Follorådets avtale med Norges
Vel om drifting av Etablerertjenesten og betaling for veiledning og kurs. 2017 var siste året
Follorådet driftet denne tjenesten.
18 - 19 Postene «møteutgifter/annonsering/informasjon» og «div. driftsutgifter Etablerertjenesten»
er In-Kind-utgifter og inngår som grunnlag for utbetaling av refusjon fra fylkeskommune,
se note 22
21 Akershus fylkeskommune refunderte ca. 70 % av utgiftene til Etablerertjenesten.
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Revisors bekreftelse
Til Follorådet
v/ Daglig Leder

Revisjonsuttalelse vedrørende regnskap 2017 for ansvar 9110 - Follorådet

Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og gjengitt nedenfor. Vårt oppdrag ble
utført i samsvar med den internasjonale standarden ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger.
Handlingene ble utført kun for å bistå dere i vurderingen av riktigheten av regnskapet for 2017 for
ansvar 9110 – Follorådet.

Regnskapet til Follorådet føres som en del av Oppegård Kommunes årsregnskap. Den ordinære
revisjonen er utført i forbindelse med vår revisjon av Oppegård Kommunes årsregnskap.

Samlede utgifter bokført på ansvar 9110 – Follorådet pr 31. desember 2016 er kr 4 408 923. Samlede
inntekter er kr 3 416 980. Merforbruket på kr 991 943 er dekket ved overføring fra bundne fond.

Vi har kontrollert at:
-

-

Det ikke er bokført utgifter som åpenbart ikke synes å vedrøre virksomheten.
Driftsutgiftene er korrekt behandlet og nøyaktig bokført i regnskapet med tanke på
- Mva-behandling
- Beløp
- Konto og bilagstekst
Bokførte lønnskostnader stemmer med lønnsoppgavene til de ansatte.
Mottatte midler fra deltakerkommunene og Akershus fylkeskommune er i tråd med deres
samarbeidsavtalen med Follorådet.

Vi har i vår kontroll ikke avdekket vesentlige feil eller mangler.
Siden de ovenstående kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll, gir vi
ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige feil.
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Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet
revisorkontroll, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere.

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt av rapporten
og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Vår rapport er kun beregnet på
Follorådet, Akershus fylkeskommune, og deltakerkommunene og skal ikke distribueres til andre
parter enn Follorådet, Akershus fylkeskommune, eller deltakerkommunene.

Drammen, 29. juni 2018
Deloitte AS

Vidar Nesse
statsautorisert revisor
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Vedlegg 1, Helsegruppen – nærmere oversikt over
kommunenes samhandling med Spesialisthelsetjenesten
Innledning samhandling med helseforetaket
Samhandlingsreformen står fortsatt sentralt i de føringene som påvirker samarbeidet
mellom sykehuset og kommunene.
Med samhandlingsreformen ble det innført konkrete virkemidler for samhandlingen mellom
sykehus og kommune, i form av økonomiske incitamenter og lovpålagte avtaler.
Konsekvensene av de statlige rammebetingelser for spesialisthelsetjenesten er betydelige
forskyvninger i oppgaver fra sykehus til kommune.
De lovpålagte samarbeidsavtalene skal fremme samhandlingen mellom kommuner og
helseforetak ved å konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen, samt etablere gode
samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder. Samarbeidsavtalene er juridisk
bindende for avtalepartene og skal revideres årlig.
De nasjonale føringene stiller krav til endringsarbeid i kommuner og sykehus relatert til
pasientenes helsetjeneste, samt helse- og omsorgstjenester.
Ahus og kommunene har 10 samarbeidsavtaler. Overordnet samarbeidsavtale regulerer det
generelle samarbeidet mellom partene, mens de øvrige delavtalene er på områder loven
foreskriver. Overordnet samarbeidsavtale ivaretas av et administrativt samarbeidsutvalg
(ASU) bestående av representanter fra sykehusets øverste ledelse og 2 rådmenn fra hver av
regionene i sykehusets nedslagsfelt. Samhandlingsrådgiver har sekretariatsfunksjon i ASU.
Ansvarlige for arbeidet med den enkelte avtale er helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg
(SU). Samhandlingsrådgiver har sekretariatsfunksjon i SU.
For å sikre operasjonalisering og revidering av avtalene, vedtok ASU i mai 2015 at SU skulle
opprette ett fagforum for hvert av samarbeidsområdene som defineres i avtalene mellom
sykehus og kommunene. Hvert fagforum arbeider relatert til en delavtale, og jobber for å
utvikle samarbeidet innenfor avtalens fagområde. Fagforumene skal være selvstendige
arbeidsgrupper som utfører sitt arbeid på oppdrag fra SU og rapporterer til dem årlig. Alle
fagforumene skal ha representanter fra regionene og sykehuset med relevant faglig
bakgrunn for forumets samarbeidsområde. Samhandlingsrådgiver følger opp og koordinerer
Follo sine representanter i fagforum.
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Partene har vedtatt en overordnet samhandlingsplan og handlingsplan med definerte
satsingsområder og mål. Overordnet samhandlingsplan med tilhørende handlingsplan har
bidratt til målrettet arbeid og fokus gjennom året.
Koordineringen av samhandlingen mellom partene og ut i hver region og kommune, ivaretas
av et felles arbeidsutvalg (AU) bestående av representanter fra Ahus ved divisjon for medisin
og helsefag og divisjon for psykisk helsevern, og en helseleder fra hver region, samt
samhandlingskoordinatorer /rådgivere i regionen. Samhandlingsrådgiver deltar i AU.

1. Administrativt samarbeidsutvalg – ASU
ASU skal behandle og fatte vedtak i saker av prinsipiell karakter som berører
samarbeidsflaten mellom Ahus og kommunene, og har blant annet i oppgave å sørge for at
den overordnede samarbeidsavtalen følges.
Det ble avholdt strategikonferanse 20. april på Lillestrøm. Der deltok avdelingssjefer,
direktører og administrerende direktør fra Ahus, kommunalsjefer/direktører, rådmenn og
ordførere fra alle de 21 kommunen og 3 bydeler i Ahus sitt nedslagsfelt. Overordnet
samhandlingsplan var tema, med spesielt fokus på satsningsområdene psykisk helse og rus
og fastlegesamarbeid.
2. Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg - SU
SU skal behandle, gi anbefalinger og fatte vedtak innenfor sitt arbeidsområde, og har blant
annet i oppgave å sikre samhandling for å oppnå gode og helhetlige pasientforløp ved å følge
opp inngåtte avtaler.
Medlemmer og aktiviteter
I helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalget har hver kommune en representant på
kommunalsjefsnivå, mens Ahus er representert med en avdelingsleder fra hver av de fem
somatiske divisjonene og leder for samhandlingen med kommunene. I tillegg møter
kommuneoverlege fra hver kommuneregion, overlege samhandling Ahus, samt
ansattrepresentanter og brukerrepresentanter fra begge parter. Felles arbeidsutvalg (AU)
deltar også på møtene.
I 2017 er det Ahus ved Harald Støvind, seniorrådgiver divisjonsstab Psykisk helsevern ved
Ahus, som har ledet utvalget, og Bjørn Hjalmar Nielsen, spesialrådgiver samhandling, har
vært sekretær.
SU har avholdt 4 ordinære utvalgsmøter i 2017. Forumet har behandlet 49 saker. Hvert møte
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har informasjon og behandling av et bestemt tema, blant annet for å sikre at
representantene har samme grunnleggende informasjon og for å få innspill/synspunkter før
videre arbeid med en sak frem mot evt vedtak og/eller implementering.
Samhandlingsrådgiver forbereder helselederne i forkant av SU møter og bistår med å sikre
Follo saker og innspill i SU møtene.
Samhandlingsrådgiver har ansvar for å videreformidle vedtak i ASU og SU for
implementering i kommunene. Samhandlingsrådgiver koordinerende arbeidet med
kommune representantene i forkant og etterkant av møtene i samråd med helsegruppen.
Den årlige samlingen for Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) mellom kommunene
på Romerike og Follo, og Ahus fant sted 6. – 7. desember i Hurdal.
3. Felles arbeidsutvalg - AU
Partene har slått sammen sekretariatene fra ASU og SU til et felles arbeidsutvalg.
Arbeidsutvalget består av to representanter fra hver kommune region, utpekt av de
respektive kommunalsjef nettverkene og 4-6 representanter fra Ahus, utpekt av
administrerende direktør.
I 2017 har leder av helsegruppen, kommunalsjef Marit Janne Kronborg og Therese Nitter,
samhandlingsrådgiver, deltatt for Follo.
AU har ansvar for forberedelse, gjennomføring og oppfølging av ordfører/styremøte, ASU og
SU møtene. Utvalget skal sørge for løpende dialog mellom partene og at nødvendige
avgjørelser tas for å sikre fremdrift i samhandlingen. AU har ansvar for
koordinering/oppfølging av Fagforum/KSU og andre utvalg hjemlet i avtalene. Utvalget
konstituerer seg selv. Ledelse av AU følger ledelse i SU.
AU har hatt 13 møter i løpet av året.
4. Avtalearbeid og fagforumsordningen
Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak er hovedvirkemiddelet
som skal bidra til å realisere målsetningene ved Samhandlingsreformen. I følge
Helsedirektoratet bør samarbeidsavtalene fremme samhandlingen mellom kommuner og
helseforetak ved å konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen, samt etablere gode
samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder. Ahus og kommunene har nå 10
samarbeidsavtaler. Én avtale er overordnet og regulerer samarbeidet mellom partene, de
andre er delavtaler på de områder loven foreskriver. Ahus og kommunene har valgt å
opprette et fagforum for hver delavtale. Det er gjennom fagforumsordningen partene
samarbeider om å få samarbeidsavtalene til å fremme samhandlingen.
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Følgende fagforum er etablert og i arbeid:











Fagforum for overordnet samarbeid (overordnet samarbeidsavtale)
Fagforum for samarbeid om helhetlige pasientforløp - revidert 2017
Fagforum koordinerte tjenester (delavtale 2)- revidert 2017
Fagforum KAD (delavtale 4) - revidert 2017
Fagforum forskning og innovasjon (delavtale 6)
Fagforum kompetanse og utdanning (delavtale 7)
Fagforum svangerskap, føde og barsel (delavtale 8) - revidert 2017
Fagforum IKT (delavtale 9) - revidert 2017
Fagforum forebygging FF (delavtale 10)
Fagforum beredskap og akuttmedisinsk kjede (delavtale 11)

Samhandlingsrådgiver har jevnlig kontakt med Follo sine representanter i fagforumene og er
et bindeledd mot helsegruppa. Samhandlingsrådgiver bidrar også med å sikre alle Follo
kommunens innspill inn til fagforums representantene.
Det ble i 2017 arrangert en fagforums dag der alle fagforums representantene deltok. Målet
for dagen var å gi alle fagforumsmedlemmene innsikt i overordnet samhandlingsplan og de
seks satsingsområder i handlingsplanen. Planen gir retning for samhandlingsarbeidet de
neste årene og vil være førende for arbeidet i fagforumene.
5. Retningslinjer, kliniske samarbeidsutvalg, nettverk mv.
Retningslinje samarbeid DPS/ARA og kommuner (LSF)
DPS/ARA Øvre Romerike
DPS/ARA Nedre Romerike
DPS/ARA Follo
Samhandlingsrådgiver har tett samarbeid med samhandlingsrådgiver på Follo DPS og er i
felleskap sekretariat for samarbeidsforum og ledersamarbeidsforums møter mellom Follo
kommunen og Follo DPS. Det er i 2017 gjort en endring i samhandlingsstrukturen.
Samarbeidsforum er avviklet. Ledersamarbeidsforum har økt møtefrekvens og flere faste
medlemmer er innlemmet. Dette for å imøtekommen krav og føringer til samarbeid og
samhandling innenfor psykisk helse og rus tjenestene.
Det har vært avholdt 1 samarbeidsforums møter og 5 ledersamarbeidsforums møter i 2017.
Retningslinjer samarbeid BUP og kommuner
BUP Øvre Romerike
BUP Nedre Romerike
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BUP Follo – samhandlingsrådgiver har opprettet dialog med seksjonssjef BUP Follo.
Det har i 2017 vært avviklet et felles samarbeidsmøte mellom BUP og Follo kommune i
fellesskap.
6. Samhandlingsprosjekter
Kompetansebroen:
Kompetansebroen er et samarbeid mellom de 21 kommunene i Ahus sitt nedslagsfelt og
bydelene Alna, Grorud og Stovner, Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Oslo og
Akershus universitetssykehus.
Prosjektet skal bidra til effektiv informasjons- og kompetansedeling mellom kommuner,
bydeler, utdanningsinstitusjoner og Akershus universitetssykehus.
Samhandlingsprosjekt om øyeblikkelig hjelp døgntilbud for personer med psykiske lidelser –
og rusproblemer
Samarbeidsparter i prosjektet er Follo LMS og Ahus ved Follo Akutt Team – FAT, DPS og
Avdeling for rus og avhengighet – ARA. Hensikten med prosjektet er å etablere en felles
plattform som sikrer et helhetlig pasientforløp for mennesker med behov for akutt
behandling innen rus- og psykiatri.
Prosjektleder er ansatt ved Follo LMS.
Samhandlingsprosjekt fremme og tilrettelegge for gjensidig hospitering
Fagforum for kompetanse og utdanning har et prosjekt for å etablere system og fremme
hospitering. Prosjektleder er ansatt i Nesodden kommune.
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Vedlegg 2: 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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