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Forord
I 2020 har Follorådet vært ledet av ordfører Hans Kristian Solberg, Enebakk kommune, med
ordfører Hans Kristian Raanaas, Frogn kommune, som vara.
Rådmannskollegiet har vært ledet av rådmann i Enebakk, Kjersti Øiseth, som leder, med
rådmann Harald Hermansen, Frogn kommune, som nestleder.
Aktivitetene i 2020 har vært preget av Covid-19-pandemien og sammenslåingen av
Oppegård og Ski kommuner.

Frogn, 11. juni 2021

Hans Kristian Raanaas
leder
Kari Marie Swensen
daglig leder
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Mål og strategier
Follorådet er et samarbeidsorgan mellom kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo1,
Vestby, Ås og Akershus fylkeskommune2.

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 Follokommunene.3 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. 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

1

Oppegård kommune og Ski kommune ble slått sammen til Nordre Follo kommune fra 01.01.2020.

2

Akershus fylkeskommune ble del av Viken fylke fra og med 01.01.2020, og Viken ble ikke medlem i Follorådet.

3

I tråd med vedtektene for Follorådet utgjør alle medlemmene av formannskapene Follomøtet, se
kommunenes respektive nettsider for oppdatert oversikt.

Side 4 av 24

for Follomøtet og Follorådet.

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 2020 vært bemannet med daglig leder i 100 % stilling.
Daglig leder har plan- og budsjettansvar for Follorådet, initierer og følger opp vedtatte
utviklingsprosjekter og ivaretar sekretærfunksjonen for de politiske og administrative
samarbeidsorganene. I tillegg deltar daglig leder i ulike møter og konferanser i regi av
Akershus fylkeskommune, Osloregionen, KS, Fylkesmannen i Oslo og Akershus med flere.
Regionrådets nettsider oppdateres av ekstern konsulent.

Follorådets har fire etablerte fag-/nettverksgrupper innen ulike fagområder.
Faggruppene er:
•
•
•
•

Areal- og samferdselsgruppa (AS-gruppa, opprettet i 2007)
Klima- og energinettverket (KEN, opprettet i 2008)
Helsegruppen (opprettet i 2012)
Faggruppe Næringsutvikling (opprettet i 2019)
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Innsatsområder og aktiviteter i 2020

Follomøtet
Det ble avholdt et Follomøte i 2020 – den 1. desember på Teams, der 4 saker ble behandlet.
Foruten godkjenning av innkalling og dagsorden samt protokoll fra forrige møte, behandlet
Follomøtet Follorådets handlingsprogram for 2021-2024 og budsjett for 2021.
Siden møtet ble gjennomført på Teams med mange deltakere, var det denne gangen ingen
andre saker på dagsorden, eller orienteringssak med ekstern innleder om et bestemt tema.

Follorådet
Follorådet hadde 8 møter og behandlet 68 saker i 2020. Faste punkter på hvert møte er
godkjenning av innkalling og dagsorden, protokoll fra forrige møte, siste nytt fra Viken fylke,
og orienteringer fra rådmannskollegiet/ledelsen. Blant sakene var for øvrig:
-

-

-

Høringsinnspill til Samferdselsdepartementet - NTP 2022-2033
Høringssvar til Statens vegvesen – konseptvalgutredning for vegforbindelser øst for
Oslo
Høringsinnspill til Stortinget 23.04.2020 om Dokument 8:66 S (2019-2020) –
representantskapsforslag om at selvforvaltende universiteter og høgskoler fortsatt
skal eie egne bygg og eiendommer
Uttalelse til støtte for Stiftelsen Sofienlund sin søknad til Husbanken
I saken om Omdanning av Follorådet til Folloregionen interkommunalt politisk råd ble
det sendt brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 3. november
med spørsmål om medlemmer i et interkommunalt politisk råd (svarbrev fra KMD
den 17.12.2020)
Brev datert 23. oktober til Fylkesmannen i Oslo og Viken - Anmodning fra Follorådet samordning av innkjøp og fordeling av smittevernutstyr
Inngått avtale med Høyskolen Kristiania om gjennomføring av FoU-prosjektet
«Forprosjekt LHBT+ i Follo: Kommuner mobiliserer en minoritet»
Godkjenning av årsmelding og regnskap 2019
Forslag til overordnede rammer for Follorådets handlingsprogram og budsjett for
2021
Vedtak i saken Omdanning av Follorådet til Folloregionen interkommunalt politisk råd
(tidligere kalt Prosjekt «Nytt Folloråd»)
Follorådets møteplan
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-

Aggrator Inkubator Ås as – driftsstøtte for 2020
Valg av ny leder og nestleder for Follorådet for 2021

Orienterings- og diskusjonssaker:
-

Forventningsbrev til de interkommunale selskapene i Follo med mal for utarbeidelse
av Økonomiplan for 2020-2023 og budsjett for 2020
Orientering om BærekraftCamp/Innovasjonscamp i Follo for 8. klassetrinn v/ Ungt
Entreprenørskap Akershus/Vitenparken

Hyggelig julelunsj på Sjøstjerna i Drøbak den 18. desember som avslutning på siste
Follorådsmøte før jul.

Follorådet hadde saken om Omdanning av Follorådet til Folloregionen interkommunalt
politisk råd på dagsorden på flere møter i fjor (tidligere prosjektet «Nytt Folloråd». Et endelig
forslag til samarbeidsavtale om det regionale samarbeidet i Follo ble anbefalt oversendt til
kommunene for vedtak på møtet den 26. november, jf. sak 20/55, i tråd med ny
kommunelov. Viken fylkeskommune er ikke medlem i Follorådet slik Akershus
fylkeskommune var, men vil inngå såkalte partnerskapsavtaler (del I og del II) med de
enkelte kommuneregionene etter mal fra den såkalte Buskerud-modellen.
Den planlagte strategiprosessen for Folloregionen interkommunalt politisk råd ble utsatt til
2021, og er nå planlagt gjennomført etter sommerferien.
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Som i 2019, ble det heller ikke arrangert noen studietur i 2020. Dette skyldes i stor grad
pandemien.
Leder har også deltatt på styremøtene i Osloregionen i Oslo rådhus sammen med daglig
leder.
Ungt Entreprenørskap Oslo og Viken gjennomførte Bærekraftcamp Follo for 8. klassingene (i
alt 19 skoler med 1893 elever) i regionen. Finalen gikk av stabelen på Vitenparken 17.
desember. På grunn av pandemien var ikke elevene til stede, men ble gjennomført
heldigitalt. Vinnerne var:
1) Drøbak Montessori ungdomsskole
2) Ås ungdomsskole
3) Ingieråsen skole

Ny adm.dir. i Vitenparken Campus Ås, Solveig Arnesen, ønsket velkommen til
Bærekraftcampen.
Follorådet fortsatte i 2020 samarbeidet med Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet
(NMBU) med forankring i Samarbeidsplattform for næringsutvikling i Follo, som NMBU,
NIBIO, Veterinærinstituttet (VI), 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 ikke avholdt noen styremøter i
styringsgruppen, men årsmøtet, som var utsatt fra 2019, ble avholdt den 9. mars, se bilde
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under. Nofima og Enebakk kommune koordinerte på vegne av kommunene en felles
prosjektsøknad til Forskningsrådet om mat for eldre i institusjoner (MatiFokus). Søknaden
ble avslått vinteren 2019, men ble revidert og sendt inn på ny. Endelig avslag ble mottatt
vinteren 2020.

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 og
Fylkesmannen i Oslo og Viken sine årlige kontaktmøter med kommunene, BEST-konferansen
i regi av Osloregionen, samt representert Follo i den administrative koordineringsgruppe i
Osloregionen. På grunn av pandemien har det ikke vært mulig å delta fysisk på disse
møtearenaene, kun digitalt.
Follorådets nettside www.follo.no ble fornyet i 2020.

Rådmannskollegiet
Rådmannskollegiet avholdt 8 møter og behandlet i alt 75 saker i 2020 (8 møter og 60 saker i
2019). Etter 12. mars ble møter utsatt eller avholdt på teams.
I 2020 dreide naturlig nok en del av samarbeidet seg om Covid-19 og samordning av
smittevern og -tiltak. I tillegg til pandemien satte også sammenslåingen av Oppegård og Ski
kommuner preg på Follo-samarbeidet. Rådmannskollegiet forberedte sakene til Follorådet,
og brukte i 2020 særlig mye tid på eierstyring og interkommunale selskaper i Follo. Sentralt
har diskusjonen om etablering av et eierstyringssekretariat vært.
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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 i Follo
Helsegruppen har det faglige ansvaret for utviklingen av det helsefaglige
kommuneoverbyggende arbeidet og samarbeidsprosjekter innad i Folloregionen.
Helsegruppen består av kommunalsjefer og helseledere i 5 av Follo kommunene.
Ledervervet går på omgang og følger Follorådet og rådmannskollegiet sin ledelse.
Helsegruppen ble i 2020 ledet av kommunalsjef i Enebakk, Marit Larald Brenna.
Helsegruppen avholder månedlige møter. I 2020 ble det avholdt 12 møter, 3 fysisk og 9
digitalt, og totalt 65 saker ble behandlet. Pandemisituasjon har vært faste punkt på agenda
med status smittesituasjonen i kommuner og særskilte problemstillinger knyttet til
håndtering av denne.

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, som regulerer samhandlingsstrukturen.
Samhandlingsstrukturen mellom Ahus og kommuner, og de vedtatte satsningsområdene, er i
tråd med helse- og omsorgsdepartementets nye anbefalte Helsefelleskap.

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,
Nedre Romerike og Kongsvinger regionen har tilsvarende stillinger.
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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/kommunedirektører fra hver av de fire
kommuneregionene i samarbeidsstrukturen, administrerende direktør, viseadministrerende
direktør, fagdirektør, og direktører for hhv. medisinsk divisjon og psykisk helsevern ved
Ahus, og leder av Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU). KS ved rådgiver har deltatt
som observatør med talerett. Videre deltar Felles arbeidsutvalget (AU) for ASU og SU med en
representant fra hver kommuneregion og to representanter fra Ahus. Sekretæransvaret
følger ledervervet. Øvre Romerike, ved Rune Hallingstad, kommunaldirektør Ullensaker
kommune, har ledet ASU i 2020. Follo har vært representert i ASU ved Wenche Folberg,
kommunedirektør Nesodden kommune og Kjersti Øiseth, rådmann Enebakk kommune.
ASU har avholdt 2 ordinære utvalgsmøter i 2020 (11. juni og 10. september). Øvrige
ordinære ASU møter ble avlyst pga pandemien. I tillegg har det vært avholdt 6 digitale
ekstraordinære Covid-19 møter, med henholdsvis noe redusert og fulltallig ASU.
I ordinære møter har utvalget behandlet 22 saker. Møtene har omhandlet gjensidige
orienteringer om organisatoriske, økonomiske/budsjettmessige og administrative forhold av
betydning for samarbeidet, blant annet endret drift av Kongsvinger sykehus, LHL -Ahus
samarbeid, revisjon av avtaler, integrerte helsetjenester, Kompetansebroen og ny
styringsform.
Ekstraordinære pandemimøter har som faste punkter gjennomgått status smittesituasjonen
i kommuner og Helseforetaket, og gjennomgått særskilte
problemstillinger/oppfølgingspunkter relatert til testing, analysetid for prøvesvar, leveranse
smittevernutstyr og vaksinering.

Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg -SU
Medlemmene i helsegruppe representerer hver sin kommune i helse- og omsorgsfaglig
samarbeidsutvalg - SU med Ahus. 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. SU har sitt mandat forankret i
overordnet samarbeidsavtale.
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Faste representanter i SU fra de 21 kommunene i Ahus sitt opptaksområde er
kommunalsjefer for helse og omsorg, eller tilsvarende, og en kommuneoverlege fra hver av
de fire kommuneregionene. I alt 19 representanter fra Ahus sine somatiske divisjoner og
avdelinger deltar. I tillegg har kommunene og Ahus 1 ansattrepresentant og 1
brukerrepresentant hver. Samhandlingskoordinatorene for kommunene har deltatt på alle
møtene. Sekretæransvaret følger ledervervet. Bente Heggedal Gerner, avdelingsleder
Samhandling Ahus, har vært utvalgsleder i 2020.
SU har avholdt 4 ordinære møter i løpet av året, 3 fysiske og er digitalt, og behandlet 35
saker. Pandemisituasjonen har begrenset muligheten for gruppevis drøfting og behandling
av saker. Møtene har omhandlet oppdrag til ny fagrådsordning, samhandlingsmidler,
revisjon av avtaler og retningslinjer, Kompetansebroen og ny styringsform, psykisk helse- og
rus - samarbeid om de som trenger det mest/integrerte helsetjenester, status
smittesituasjonen i kommuner og Helseforetaket.

Follo medisinske senter
Follo-kommunene har i 2020 jobbet med å avvikle Follo lokalmedisinske senter IKS samtidig
som Nordre Follo kommune har gjort et omfattende arbeid for å få på plass
vertskommunesamarbeid om tjenestene legevakt, legevaktsentral og kommunale akutte
døgnplasser ved etablering av Follo medisinske senter. Helsegruppen i Follo har vært
referansegruppe for arbeidet. Nesodden har gått ut av samarbeidet, mens Enebakk, Frogn
og Ås fortsetter samarbeidet med Nordre Follo kommune. Vestby kommune er del av
opptaksområdet til Sykehuset Østfold Kalnes.
Velferdsteknologi prosjektet i Follo
Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås deltar i nasjonal velferdsteknologi program
med Follo prosjektet, felles innsats for felles fremtid. Helsegruppen er styringsgruppe for
prosjektet, og vedtok at Follo søker videre deltagelse i Nasjonalt Velfersteknologi program
2021-2023, gjennom kompetansenettverk.

Kompetansehjulet i Follo
Follo kommunene har et felles kompetanses samarbeid gjennom Kompetansehjulet.
Kompetansehjulet organiserer ABC opplæringen, grunnopplæring innenfor ulike fagområder
i helse- og omsorgstjenesten, i Follo. Våren 2020 ble det avholdt 3 fagseminarer. De
resterende ABC-seminarene ble utsatt til høsten 2020 på grunn av smitterestriksjoner.
Høsten 2020 ble 7 ABC fagseminar gjennomført.
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Næringsutvikling

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.
Det ble ikke avholdt møter i styringsgruppen i 2020, men årsmøtet fant sted den 9. mars på
Vitenparken.
Med forankring i Samarbeidsplattformens handlingsprogram bevilget Follorådet kr 100 000 i
driftsstøtte til Aggrator Inkubator Ås AS på Campus Ås (endret navn i 2020).

Faggruppe næring
Nettverket består av næringsrådgivere i Follo-kommunene, der Frogn kommune er sekretær.
Næringsrådgiverne i Nesodden, Frogn og Ås tok initiativ til en formalisert faggruppe for
næring under Follorådet våren 2019. Næringsrådgiverne så behovet for en formalisert
næringsgruppe som jobber med et utgangspunkt i egen kommune, men som jobber aktivt
med å samkjøre oppgaver som går på tvers av kommunene i hele Follo, og som samarbeider
der det er naturlig å jobbe sammen i stedet for å jobbe hver for seg.
Faggruppen skal også være styringsgruppen for Etablerertjenesten i Follo. Det har vært
begrenset aktivitet i faggruppen i 2020 på grunn av pandemien.
Faggruppen tok også ansvar for å følge opp tilskuddsordning/regionalt næringsfond til
bedrifter og næringsliv som ble berørt av Covid-19-pandemien, fra Viken fylkeskommune.
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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.

2020 har for klimanettverket i Follo vært sterkt preget av corona-pandemien. Nettverket
søkte om og fikk tilsagn om statlige nettverksmidler for 2020 gjennom Klimasats-ordningen.
Program for flere fagseminar var klare, i tråd med søknaden og arbeidsoppgaver omtalt i
Follorådets handlingsprogram, og basert på gode erfaringer med tilsvarende seminar som
ble gjennomført i 2019. Seminarene ble dessverre avlyst siden det ikke ble mulig med fysisk
gjennomføring. Tema for seminar som var planlagt var parkering, klimabudsjett og –
regnskap, klima i arealplan og Pecha Kucha med gode eksempler fra
kommunene. Målgruppe for seminarene var både folkevalgte og medarbeidere, og målet
for samlingene var kunnskapsdeling og kompetanseheving. Vi vurderer å ta opp
seminarserien i 2021, fysisk eller digitalt, men vil vurdere om andre webinarer eller digitale
seminar har eller vil kunne erstatte de seminarene som var planlagt før vi eventuelt
planlegger videre. Andre tema kan også være aktuelle.

Nettverket hadde ett fysisk møte i 2020. Det ble ikke gjennomført noen ordinære digitale
møter, men det har vært tett dialog mellom nettverksmedlemmene på e-post og telefon, og
det er gjennomført mange møter mellom ulike nettverksmedlemmer for samarbeid om ulike
aktuelle tema. De fleste møtepunktene har handlet om utarbeiding av klimabudsjett og
regnskap. KEN tok ansvar for organisering av ett web-møte om klimabudsjett mellom Oslo
kommune, Viken fylkeskommune, Klima Østfold, Framsikt og Follokommunene. Der fikk vi
god informasjon om hvordan klimabudsjett kan utarbeides og fikk løftet problemstillinger
om klimabudsjett i Framsikt. Vi har også arrangert et nettmøte i samarbeid med Klima
Østfold om hvordan man kan gjennomføre framskrivinger av klimagassutslipp.
Østfoldkommuner var invitert inn til dette møtet i tillegg til Follo-kommunene. Vi har hatt
flere kontaktpunkt mot Framsikt, og opplever at Framsikt har vært svært lydhøre overfor
innspill fra nettverket, og at våre innspill har vært nyttige for videreutvikling av verktøyet slik
at det kan fungere bedre som et styringsverktøy for budsjettarbeid, gjennomføring og
rapportering av tiltak. Nettverket har også bidratt med faglige innspill til utarbeidelsen av
nasjonal veileder for klimabudsjett som styringsverktøy.
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To Follokommune har vedtatt ny klima- og energiplan i 2020; Enebakk og Ås kommune.
Nordre Follo og Nesodden har gjennomført medvirkningsaktiviteter som grunnlag for
revisjon av sine planer, med planlagt vedtak i 2021. Målsettinger og medvirkningsaktiviteter
har vært presentert for og drøftet i nettverket. Oversikt over gjeldende klima- og
energiplaner for Follokommunene ligger tilgjengelig på Follorådets nettside.

Nettverket har bidratt inn i arbeid med ulike anskaffelser (nye rammeavtaler) i regi av Felles
innkjøpskontor for Nesodden, Frogn, Vestby og Ås. Nettverket har også bistått med
utarbeiding av søknad om veiledning om klimahensyn i innkjøp i samarbeid med Klima
Østfold/ Viken fylkeskommune. Søknaden blei delvis innvilga og prosjektet er i ferd med å
bemanne opp veiledningstjenesten. Kommunene nyter allerede godt at nyttig veiledning og
nettverket har tro på at dette vil bidra til mer klimavennlige anskaffelser i årene framover,
som ofte også vil gi økonomisk gunstige offentlige anskaffelser i tillegg til reduserte
klimagassutslipp.

Nettverket har vært representert i Interreg-prosjektet Fossilfri grenseregion (tidligere Hela
Gröna Vägen). Prosjektet 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.
Det har vært ett fysisk møte i 2020, med befaring til utslippsfri byggeplass i Olav Vs gate.
Nettverket har også vært representert på flere digitale statusmøter etter dette. Flere skoler
har fått sykkeldager med gratis sykkelsjekk for elevene og flere kommuner har fått elsykler til
utlån på lokale bibliotek gjennom prosjektet.

Follorådet støttet Bio4Fuels med kr 20 000 i 2020. 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 vertsinstitusjon. Forskningsinstitusjoner,
næringsaktører, skogeiere og offentlige myndigheter samarbeider om senteret. Offentlige
partnere er blant annet Akershus fylkeskommune, Enova, Nobio, Statens Vegvesen, Zero og
Follorådet.»
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Areal og samferdsel
Areal- og samferdselsgruppa bistår rådmannskollegiet 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 og
utarbeide forslag til høringsinnspill for Follorådet. I fjor utarbeidet faggruppen
høringsinnspill til Samferdselsdepartementet til NTP 2022-2033 og til Statens vegvesen i
høringen av konseptvalgutredningen for vegforbindelser øst for Oslo.
AS-gruppen har ikke hatt møter i 2020 og vil bli revitalisert våren 2021.

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

•

Follorådet har i 2020 vært representert ved leder Hans Kristian Solberg, ordfører Enebakk, i
styret for Osloregionen.
Ordfører Ola Nordal var leder for styringsgruppen for Samarbeidsplattformen for
næringsutvikling i Follo, der ordfører Hanne Opdal, Nordre Follo kommune, også var
medlem.
Ordfører Truls Wickholm var medlem av valgkomitéen i det nye Viken
kontrollutvalgssekretariat IKS.
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Administrativt ansatte som representerer Follorådet i ulike
samarbeid:
Følgende administrativt tilsatte har i 2020 deltatt i ulike regionale samarbeid:
•
•

Den administrative koordineringsgruppen i Osloregionen: daglig leder Kari Marie Swensen
Administrativt samarbeidsutvalg (ASU): kommunedirektør Wenche Folberg, Nesodden
kommune, og rådmann Kjersti Øiseth, Enebakk kommune, var medlemmer i 2020.

•

Regionalt råd for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Viken: Nordre Follo
(representant) og Vestby (vara)
Osloregionens klima- og miljøgruppe: Nesodden (representant) og Ås (vara)

•
•

Faggruppe for areal og transport i Osloregionen: Ragne Storsul, Vestby kommune
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Vedlegg 1: Samarbeidsavtale for Folloregionen IPR
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