Dato: 04.06.2021

INNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE
I REPRESENTANTSKAPET I FOLLOREGIONEN INTERKOMMUNALT
POLITISK RÅD (IPR) FREDAG 11. JUNI 2021
Sted: Reenskaug hotel, Storgata 32, Drøbak
Tid: Kl. 1400 - 1630

Før møtet settes, inviterer leder til sommerlunsj fra kl. 1300 samme sted.
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SAK 04/21
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SAK: OPPROP AV TILSTEDEVÆRENDE MEDLEMMER I
REPRESENTANTSKAPET I FOLLOREGIONEN INTERKOMMUNALT
POLITISK RÅD
SAK: GODKJENNING AV INNKALLING
SAK: GODKJENNING AV DAGSORDEN
SAK: GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE FOR FOLLOREGIONEN
INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD
SAK: VALG TIL ORGANER UNDERLAGT FOLLOREGIONEN
SAK: GODKJENNING AV FOLLORÅDETS ÅRSMELDING FOR 2020
SAK: GODKJENNING AV FOLLORÅDETS REGNSKAP FOR 2020
SAK: OVERFØRING AV BUDSJETTMIDLER OG EIENDELER FRA
FOLLORÅDET TIL FOLLOREGIONEN INTERKOMMUNALT POLITISK
RÅD
SAK: ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER
SAK: EVENTUELT

Med hilsen
Hans Kristian Raanaas
leder
Kari Marie Swensen
daglig leder
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DAGSORDEN:
SAK 01/21

SAK: OPPROP AV TILSTEDEVÆRENDE MEDLEMMER I
REPRESENTANTSKAPET I FOLLOREGIONEN INTERKOMMUNALT
POLITISK RÅD

I henhold til § 5 i samarbeidsavtalen er representantskapet øverste organ i
Folloregionen interkommunalt politisk råd og består av ordfører, varaordfører og en
politisk representant fra opposisjonen fra hver kommune.
Beslutninger fattes ved alminnelig flertall, der en kommune har en stemme.
Vedlagt følger en oversikt over valgte medlemmer fra hver kommune.

Forslag til vedtak:
De av de tilstedeværende kommunene som har gjort vedtak om å slutte seg til
samarbeidsavtale om Folloregionen interkommunalt politisk råd gis tale-, forslags- og
stemmerett på møtet i representantskapet.

SAK 02/21
SAK: GODKJENNING AV INNKALLING
Det ble sendt ut varsel om møte i representantskapet tirsdag 25. mai i outlook.
Innkalling og dagsorden med saksdokumenter sendes ut fredag 4. juni (en uke i
forkant) pr. epost.
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes.

SAK 03/21

SAK: GODKJENNING AV DAGSORDEN

Forslag til vedtak:
Dagsorden for møtet godkjennes.

SAK 04/21

SAK: GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE FOR FOLLOREGIONEN
INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD
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Kommunestyrene i de seks Follo-kommunene behandlet vinteren 2021 saken «Omdanning
av Follorådet til Folloregionen interkommunalt politisk råd», jf. vedlagte saksfremlegg med
vedlegg.
I henhold til § 12 «Ikrafttredelse» i samarbeidsavtalen er denne gyldig når alle kommunene
har vedtatt den og Folloregionen interkommunalt politisk råd har vedtatt den i konstituerende
møte i representantskapet.
Samarbeidsavtalen ble vedtatt i alle kommunene, der Folloregionen interkommunalt politisk
råd skulle gjelde fra 1. mars d.å.
På grunn av Covid-19-pandemien ble konstituerende møte i representantskapet utsatt fra
primo mars.

Forslag til vedtak:
1. Det nye regionale politiske samarbeidet mellom kommunene i Follo organiseres som
et interkommunalt politisk råd etter kommunelovens kapittel 18 fra og med
01.03.2021. Rådets navn skal være «Folloregionen interkommunalt politisk råd», til
daglig kalt Folloregionen.
2. Dagens Folloråd opphører 28.02.2021, jf. «Samarbeidsavtale/vedtekter for
organisering og drift av Follorådet» pr. 01.01.2012.
Samarbeidsavtalen signeres av alle ordførerne. Hver kommune beholder ett underskrevet
eksemplar av samarbeidsavtalen.

SAK 05/21

SAK: VALG TIL ORGANER UNDERLAGT FOLLOREGIONEN

I tråd med kommunelovens § 18-3 «Representantskap» og § 6 i samarbeidsavtalen kan
representantskapet opprette andre organer til styring av rådet.
I samarbeidsavtalen § 6 heter det:
Representantskapet oppretter et organ – Folloregionen – (regionråd, styre) som består av
ordførerne i de seks deltakerkommunene.
Leder og nestleder i Folloregionen er den samme som leder og nestleder i
representantskapet.
Kommunedirektørene deltar i Folloregionens møter.
I samarbeidsavtalen § 7 heter det:
Representantskapet oppretter et arbeidsutvalg. Leder og nestleder i representantskapet er
også leder og nestleder i arbeidsutvalget. I arbeidsutvalget deltar også leder og nestleder i
kommunedirektørutvalget, samt sekretariatsleder.

Forslag til vedtak:
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1. Representantskapet oppretter Folloregionen. Folloregionen skal vedta årlig budsjett
for rådets virksomhet, fatte beslutninger når myndighet er tillagt rådet og ivareta
Folloregionens interesser løpende mellom møtene i representantskapet.

2. Representantskapet oppretter arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget skal som før
forberede dagsorden og saker til møtene i representantskapet og i Folloregionen.

SAK 06/21

SAK: GODKJENNING AV FOLLORÅDETS ÅRSMELDING FOR 2020

Det er utarbeidet forslag til årsmelding for Follorådet for 2020, jf. vedlagte utkast. Utkastet ble
behandlet på møtet i Folloregionen den 21. mai, jf. sak 18/21.
I henhold til samarbeidsavtalen § 5 er det representantskapet som skal godkjenne
årsmeldingen.
Vedtaket i Folloregionen lyder slik:
«Forslag til innstilling:
1. Folloregionen IPR tar årsmelding for 2020 til orientering.
2. Folloregionen IPR innstiller til representantskapet om å gjøre det samme.»

Forslag til vedtak:
Representantskapet tar Follorådets årsmelding for 2020 til orientering.

SAK 07/21

SAK: GODKJENNING AV FOLLORÅDETS REGNSKAP FOR 2020

Regnskapet for Follorådet 2020 føres som en integrert del av Nordre Follo kommunes
regnskap for 2020, jf. vedlagte saksfremlegg og regnskapsoversikt. Revisjonsuttalelse er
utarbeidet av konsulentselskapet Deloitte, jf. vedlegg.
I henhold til samarbeidsavtalen er det representantskapet som skal godkjenne regnskapet.
Regnskapet for Follorådet 2020 ble behandlet på møtet i Folloregionen den 21. mai, jf. sak
19/21, og gjorde slikt vedtak:
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«Vedtak:
1. Folloregionen IPR tar regnskapet med revisorbekreftelse for 2020 til orientering.
2. Folloregionen IPR innstiller til representantskapet om å godkjenne regnskapet for
Follorådet for 2020.
3. Merforbruket på kr 372 125,04 tas av bundet fond.

Forslag til vedtak:
1. Representantskapet godkjenner Follorådets regnskap for 2020.
2. Merforbruket på kr 372 125,04 tas av bundet fond.

SAK 08/21

SAK: OVERFØRING AV BUDSJETTMIDLER OG EIENDELER FRA
FOLLORÅDET TIL FOLLOREGIONEN INTERKOMMUNALT POLITISK
RÅD

I forbindelse med omdanning av Follorådet til Folloregionen interkommunalt politisk råd
foreslås det at alle budsjettmidler og eiendeler fra Follorådet overføres til det interkommunale
politiske rådet.
Omdanningen innebærer ingen endring av Folloregionens formelle juridiske forpliktelser, i og
med at Folloregionen også etter omdanningen vil være en del av Nordre Follo som
rettssubjekt. Dette inkluderer blant annet inngåtte avtaler med tredjepartsaktører og
personalmessige forhold.

Forslag til vedtak:
Budsjettmidler og eiendeler overføres fra Follorådet til Folloregionen interkommunalt politisk
råd.

SAK 09/21

SAK: ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER

Pandemien har satt sitt store preg på Follo-kommunene i 2020 og 2021. Arbeidsutvalget
ønsker derfor å sette temaet - livet etter Covid-19 – på dagsorden på det første møtet i
representantskapet.

6

Arbeidsutvalget har invitert sjeføkonom Øystein Dørum, NHO, til å innlede under tittelen:
«Norsk økonomi og arbeidsliv etter Covid"
Diskusjon om utfordringer og muligheter for Follo-kommunene.

SAK 10/21

SAK: EVENTUELT

Oversikt over medlemmene i representantskapet i Folloregionen IPR

Kommune:

Navn på medlem:

Rolle:

Epostadresse:

Enebakk

Hans Kristian Solberg (Sp)
Tonje Anderson Olsen (H)
Øystein Slette (Ap)

ordfører
varaordfører
medlem

Hans.kristian.solberg@enebakk.kommune.no
Tonje.olsen@enebakk.kommune.no
Oystein.slette@enebakk.kommune.no

Frogn

Hans Kristian Raanaas (Sp)
Rita Lystad (Ap)
Sigbjørn Odden (H)

ordfører
varaordfører
medlem

Hans.kristian.raanaas@frogn.kommune.no
Rita.h.lystad@hiof.no
siodden@online.no

Nesodden

Truls Wickholm (Ap)
Eivind Hoff-Elimari (MDG)
Olga Papalexiou (R)

ordfører
varaordfører
medlem

Truls.wickholm@nesodden.kommune.no
Eivind.hoff-elimari@nesodden.kommune.no
oliapapalexiou@yahoo.no

Nordre
Follo

Hanne Opdan (Ap)

ordfører

Hanne.opdan@nordrefollo.kommune.no

Hans Martin Enger (MDG)
Cecilie Dahl-Jørgensen Pind
(H)
J. Kristian Bjerke (H)

varaordfører
medlem
varamedlem

Hans.Martin.Enger@nordrefollo.kommune.no
Cecilie.dahljorgensen.pind@politiker.nordrefollo.no
J_Kristian.Bjerke@politiker.nordrefollo.no

Tom Anders Ludvigsen (Ap)
Eirin Stuhaug Bolle
(BYGDL)
Pål Engeseth (H)

ordfører
varaordfører

Tom.anders.ludvigsen@vestby.kommune.no
Eirin.bolle@spenst.no

medlem

Ple@byggfakta.no

Ola Nordal (Ap)
Martin Løken (MDG)
Kjetil Barfelt (FrP)

ordfører
varaordfører
Medlem

Ola.nordal@as.kommune.no
Martin.loken@mdg.no
kjetil@as.frp.no

Vestby

Ås
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Samarbeidsavtale
for
Folloregionen interkommunalt politisk råd
§ 1. Navn, deltakere og rettslig status
Folloregionen interkommunalt politisk råd (Folloregionen) stiftes i henhold til Lov om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven) § 18. Folloregionen interkommunalt politisk råd er en videreføring
av samarbeidet mellom kommunene i Follo (Follorådet), etablert i 1992/2000.
Deltakerne er følgende kommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås.
Andre kommuner kan etter vedtak i kommunestyrene tas inn som medlemmer.
Rådet er ikke eget rettssubjekt. Avtaler som gjelder Folloregionen interkommunalt politisk råd inngås
av Nordre Follo kommune på vegne av Folloregionen interkommunalt politisk råd. Nordre Follo
kommune har også arbeidsgiveransvar for sekretariatet, jf. § 10, samt arkiv-, regnskaps- og
revisjonsansvar, jf. § 10.
Kontingent baseres på folketall i den enkelte kommune og fastsettes gjennom vedtak for det enkelte
budsjettår. Det er folketallet pr. 01.01. året før det enkelte budsjettår som legges til grunn.

§ 2. Formål
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 beste 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.

§ 3. Den enkelte deltakerens eierandel i samarbeidet og ansvarsandel for fellesskapets
forpliktelser hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen
Eier- og ansvarsandelen i Folloregionen interkommunalt politisk råd er som følger:
Enebakk kommune:
Frogn kommune:
Nesodden kommune:

16,67 %
16,67 %
16,67 %
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Nordre Follo kommune:
Ås kommune:
Vestby kommune:

16,67 %
16,67 %
16.67 %

Hver deltakerkommune har en eierandel på 1/6 av Folloregionen interkommunalt politisk råd.
Den enkelte deltaker har ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av rådets forpliktelser. Til
sammen skal andelene utgjøre rådets samlete forpliktelser.
Ansvar for kostnadene til drift av rådet fordeles etter følgende prinsipp:
• Folloregionen finansieres av den enkelte kommunes bidrag pr. innbygger
I den årlige kontingenten dekkes utgifter til drift av sekretariatet, samt utgifter til regionrådets
møtevirksomhet. Deltakerkommunene dekker selv utgiftene til møte, reise, diett m.v. i forbindelse
med regionrådsmøter og tilstøtende arbeid, samt eventuelle studieturer.
Rammene for omfanget av Folloregionens aktivitet bestemmes i en årlig mål- og handlingsplan som
legges frem til drøfting og vedtas av regionrådet. I budsjettarbeidet avklares det hvorvidt kommunene
skal bidra med økonomiske ressurser til eventuelle samarbeidsprosjekter og -tiltak; herunder i
regionalt samarbeid og partnerskap med regionale aktører som NMBU, Campus Ås, næringsråd, fylke
og andre statlige og regionale myndigheter.

§ 4. Myndighet og oppgaver
Folloregionen interkommunalt politisk råd har følgende oppgaver innenfor rammene av
samarbeidsavtalens formål:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Drøfte felles saker på tvers av kommune- og fylkesgrensene
Utarbeide felles rådgivende strategier
Planlegge og gjennomføre prosjekter i regi av Folloregionen
Arbeide interessepolitisk, herunder avgi høringsuttalelser, der det er felles regionale interesser
- samfunnspåvirkning
Profilering og omdømmebygging
Reiseliv og turisme
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.
Gjennomføre aktiviteter med sikte på erfaringsoverføring, læring, og styrking av felles
identitet innenfor samarbeidet.
Samordne kommunenes samhandling med Viken Fylkeskommune for så vidt gjelder næring
og fylkeskommunal finansiering av infrastruktur.

I denne sammenheng har Folloregionen interkommunalt politisk råd myndighet til å forvalte de
tilskuddsordningene som ligger til Folloregionen interkommunalt politisk råd. Folloregionen
interkommunalt politisk råd har myndighet til å fatte vedtak om interne forhold i rådet og disponere
over midler bevilget til rådet, så langt det fremmer Folloregionens strategi og ligger innenfor det som
til enhver tid er vedtatt budsjett for Folloregionen interkommunalt politisk råds virksomhet.
Folloregionen kan også inngå avtaler til gjennomføring av ovennevnte oppgaver, innenfor rammene av
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det til enhver tid vedtatte budsjettet.
Folloregionen interkommunalt politisk råd har ikke myndighet til å fatte enkeltvedtak, jf.
kommunelovens § 18-1 annet ledd.

§ 5. Representantskapet
Representantskapet er øverste organ i Folloregionen interkommunalt politisk råd og består av ordfører,
varaordfører og en politisk representant fra opposisjonen fra hver kommune. Valgperioden til
representantskapet følger valgperioden til kommunestyre og fylkesting.
Representantskapet fastlegger strategier for arbeidet i rådet, fastsetter årlig kontingent og godkjenner
regnskap og årsberetning for rådet. Representantskapet skal minst én gang pr. fireårsperiode vedta
strategiske føringer for arbeidet i Folloregionen interkommunalt politisk råd.
Beslutninger fattes ved alminnelig flertall, der en kommune har en stemme.
Representantskapet ledes av rådets leder. Ved leders fravær ledes rådet av nestleder. Dersom verken
leder eller nestleder er til stede, velges en møteleder av og blant de tilstedeværende medlemmene.
Leder og nestleder av representantskapet velges for ett år av gangen, og vervet går på rundgang etter
kommunenavn i alfabetisk rekkefølge: Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås.
Medlemmene i representantskapet utøver sin rett til medbestemmelse ved tale-, forslags- og
stemmerett i representantskapet.
Representantskapet møtes minst én gang hvert kalenderår. Representantskapet kan sammenkalles
ekstraordinært når styret har fattet beslutning om dette, eller når et forslag om slik innkalling støttes av
minst 1/3 av deltakerne i samarbeidet. Representantskapets møter holdes for åpne dører, jf.
kommunelovens § 11-5 om møteoffentlighet.

§ 6. Folloregionen
Representantskapet oppretter et organ – Folloregionen - (regionråd, styre) som består av ordførerne i
de seks deltakerkommunene, jf. kommunelovens kapittel 18.3. Kommunedirektørene deltar i
Folloregionens møter, jf. kommunelovens § 13-1 femte ledd, som gir kommunedirektøren møte- og
talerett i alle kommunale folkevalgte organer, med unntak av Kontrollutvalget. Folloregionen er det
utøvende organ for interkommunalt politisk råd. Det politiske flertallet i den enkelte kommune,
representert ved ordføreren, forvalter kommunens stemmerett i Folloregionen.
Leder og nestleder i Folloregionen er den samme som leder og nestleder i representantskapet.
Folloregionen har fullmakt til å fatte beslutninger innenfor de arbeidsområder og i tråd med de
strategier for Folloregionen som er besluttet av representantskapet.
Folloregionen vedtar årlig budsjett for rådets virksomhet, fatter selv beslutninger når myndighet er
tillagt rådet og ivaretar ellers løpende Folloregionens interesser mellom møtene i representantskapet.
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I Folloregionens møter har kun valgte representanter og møtende vararepresentanter tale-, forslags- og
stemmerett. Beslutninger fattes ved alminnelig flertall. Folloregionen kan bestemme at også andre kan
delta og gis talerett i møtene. Styrets møter holdes for åpne dører, jf. kommunelovens § 11-5 om
møteoffentlighet, med unntak av de tilfellene det følger av lov at en sak skal behandles for lukkede
dører.
Folloregionen holder møte når regionrådslederen beslutter det, eller når minst 1/3 av
regionrådsmedlemmene krever det.
Folloregionen har i hovedsak møter 6 – 8 ganger pr. år. Det skal settes opp møteplan for ett år av
gangen.
Det er Folloregionen som velger leder og nestleder i Folloregionen interkommunalt politisk råd for det
påfølgende kalenderår. Valget skjer i siste møte før jul.

§ 7. Organer underlagt Folloregionen
Representantskapet oppretter et arbeidsutvalg. Leder og nestleder i representantskapet er også leder
og nestleder i arbeidsutvalget. I arbeidsutvalget deltar også leder og nestleder i
kommunedirektørutvalget, samt sekretariatsleder. Arbeidsutvalget skal forberede dagsorden og saker
til møtene i representantskapet og i Folloregionen.
Representantskapet kan beslutte å opprette permanente eller midlertidige utvalg for å løse bestemte
oppgaver eller utrede bestemte spørsmål. Representantskapet oppnevner samtidig leder, nestleder og
øvrige medlemmer og varamedlemmer i et slikt utvalg

§ 8. Kommunedirektørutvalget
Kommunedirektørutvalget i Folloregionen består av kommunedirektørene/rådmennene fra
medlemskommunene. Vervet som leder av kommunedirektørutvalget går på omgang med ett års
funksjonstid. Kommunedirektørene deltar i representantskapets og Folloregionens møter med møteog talerett. jf. kommunelovens § 13-1 femte ledd, som gir kommunedirektøren møte- og talerett i alle
kommunale folkevalgte organer, med unntak av Kontrollutvalget.
§ 9. Forankring
Det gjøres en evaluering av samarbeidet mot slutten av hver valgperiode, inkludert en vurdering av
medlemsavgiftens størrelse i kommende valgperiode. Ut fra evalueringen skal det vurderes om det
skal gjøres endringer i samarbeidets innhold og prioriteringer. Denne evalueringen skal behandles av
kommunestyrene ved starten av hver valgperiode.

§ 10. Sekretariatet
Folloregionen interkommunalt politisk råd skal ha eget sekretariat, for å ivareta daglig drift, nødvendig
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administrativ koordinering og sekretariatstjenester for organene i rådet. Sekretariatsleder er direkte
underlagt rådets leder. Folloregionen utpeker en ansettelseskomité til å bistå ved ansettelse av
sekretariatsleder.
Nordre Follo kommune er administrativ ansvarlig kommune med kontorhold for sekretariatet. Nordre
Follo kommune har arbeidsgiveransvar for de ansatte i sekretariatet, herunder ansettelses-, lønns- og
personalansvar for ansatte og ivaretar regnskap og revisjon. Interkommunalt politisk råd fastsetter
sekretariatets ansvarsområde, oppgaver og ressursbruk etter behov i vedtak av årlige budsjett og
handlingsprogram.

§ 11. Saksbehandling
Kommunedirektørutvalget skal utrede felles saker for Folloregionen. Saker til interkommunalt politisk
råd skal behandles på grunnlag av saksutredninger/vedtaksforslag fremlagt av sekretariatet.
Saksbehandlingen i representantskapets og Folloregionens møter skal være orientert mot å finne
omforente løsninger, basert på regionens felles og langsiktige interesser.
For saksbehandling i sekretariatet gjelder blant annet forvaltningslovens bestemmelser om habilitet og
om taushetsplikt, samt offentlighetslovens bestemmelser om dokumentoffentlighet.

§ 12. Ikrafttredelse
Denne samarbeidsavtalen er gyldig når alle kommunene har vedtatt den og Folloregionen
interkommunalt politisk råd har vedtatt den i konstituerende møte i representantskapet.

§ 13. Endring av samarbeidsavtalen
Endringer i samarbeidsavtalen forutsetter konsensus og skal til behandling i kommunestyrene.
Endringer i samarbeidsavtalen som omfattes av kommunelovens § 18 – 4, fjerde ledd, må besluttes av
alle partene som omfattes av samarbeidsavtalen. Endringer i samarbeidsavtalen skal godkjennes ved
likelydende kommunestyrevedtak i de deltakende kommuner.
Endringer i de delene av samarbeidsavtalen som gjelder andre forhold enn de som er nevnt i
kommunelovens § 18-4, fjerde ledd, kan foretas av representantskapet. Slike endringer vedtas med
minst 2/3 av de avgitte stemmene.

§ 14. Uttreden
Den enkelte kommune kan tre ut av Folloregionen etter vedtak i kommunestyret. Uttreden av
Folloregionen interkommunalt politisk råd meldes skriftlig til Folloregionen med en frist på minst 6 –
seks – måneder før uttreden. Uttredelse får virkning fra utgangen av kommende budsjettår etter at
melding om uttredelse er gitt.
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Ved uttreden frasier kommunen seg sin eierandel i Folloregionen.

§ 15. Oppløsning
Folloregionen interkommunalt politisk råd kan oppløses ved vedtak i representantskapet med 2/3
flertall. Endelig oppløsning vedtas i deltakernes kommunestyrer.
Forslag om oppløsning må varsles minst 3 – tre – måneder før møte i representantskapet.
Oppløsningen iverksettes fra førstkommende årsskifte.
Ved oppløsning har Nordre Follo kommune ansvar for oppbevaring av Folloregionen interkommunalt
politisk råd sine arkiver.
Det økonomiske oppgjøret ved oppløsning skjer på bakgrunn av fordelingsnøkkel fastsatt ved siste års
kontingentfastsettelse.
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Sted/dato: …………………………….

Sted/dato: …………………….

……………………………………….
Hans Kristian Solberg
Ordfører Enebakk kommune

………………………………..
Hans Kristian Raanaas
Ordfører Frogn kommune

Sted/dato: …………………………….

Sted/dato: ………………………….

………………………………………..
Eivind Hoff-Elimari
Ordfører Nesodden kommune

……………………………………..
Hanne Opdan
Ordfører Nordre Follo kommune

Sted/dato: …………………………….

Sted/dato: ………………………….

………………………………………..
Tom Andes Ludvigsen
Ordfører Vestby kommune

…………………………………….
Ola Nordal
Ordfører Ås kommune

Til:

Representantskapet i Folloregionen interkommunalt politisk råd

Fra:

Arbeidsutvalget

Sak 04/21 – saksfremlegg – godkjenning av samarbeidsavtale for
Folloregionen interkommunalt politisk råd – oversikt over behandling i
kommunestyrene

Kommunestyrene i de seks Follo-kommunene behandlet vinteren 2021 saken «Omdanning
av Follorådet til Folloregionen interkommunalt politisk råd», jf. vedlagte saksfremlegg og
oversikt.
I henhold til § 12 «Ikrafttredelse» i samarbeidsavtalen er denne gyldig når alle kommunene
har vedtatt den og Folloregionen interkommunalt politisk råd har vedtatt den i konstituerende
møte i representantskapet.
Samarbeidsavtalen ble vedtatt i alle kommunene, der Folloregionen interkommunalt politisk
råd skulle gjelde fra 1. mars d.å.
På grunn av Covid-19-pandemien ble konstituerende møte i representantskapet utsatt fra
primo mars.

Forslag til vedtak:
1. Det nye regionale politiske samarbeidet mellom kommunene i Follo organiseres som
et interkommunalt politisk råd etter kommunelovens kapittel 18 fra og med
01.03.2021. Rådets navn skal være «Folloregionen interkommunalt politisk råd», til
daglig kalt Folloregionen.
2. Dagens Folloråd opphører 28.02.2021, jf. «Samarbeidsavtale/vedtekter for
organisering og drift av Follorådet» pr. 01.01.2012.
Samarbeidsavtalen signeres av alle ordførerne. Hver kommune beholder ett underskrevet
eksemplar av samarbeidsavtalen.

04.06.2021
KMSW

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
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
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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.
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.
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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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Samarbeidsavtale
for
Folloregionen interkommunalt politisk råd
§ 1. Navn, deltakere og rettslig status
Folloregionen interkommunalt politisk råd (Folloregionen) stiftes i henhold til Lov om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven) § 18. Folloregionen interkommunalt politisk råd er en videreføring
av samarbeidet mellom kommunene i Follo (Follorådet), etablert i 1992/2000.
Deltakerne er følgende kommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås.
Andre kommuner kan etter vedtak i kommunestyrene tas inn som medlemmer.
Rådet er ikke eget rettssubjekt. Avtaler som gjelder Folloregionen interkommunalt politisk råd inngås
av Nordre Follo kommune på vegne av Folloregionen interkommunalt politisk råd. Nordre Follo
kommune har også arbeidsgiveransvar for sekretariatet, jf. § 10, samt arkiv-, regnskaps- og
revisjonsansvar, jf. § 10.
Kontingent baseres på folketall i den enkelte kommune og fastsettes gjennom vedtak for det enkelte
budsjettår. Det er folketallet pr. 01.01. året før det enkelte budsjettår som legges til grunn.

§ 2. Formål
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 beste 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.

§ 3. Den enkelte deltakerens eierandel i samarbeidet og ansvarsandel for fellesskapets
forpliktelser hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen
Eier- og ansvarsandelen i Folloregionen interkommunalt politisk råd er som følger:
Enebakk kommune:
Frogn kommune:
Nesodden kommune:

16,67 %
16,67 %
16,67 %
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Nordre Follo kommune:
Ås kommune:
Vestby kommune:

16,67 %
16,67 %
16.67 %

Hver deltakerkommune har en eierandel på 1/6 av Folloregionen interkommunalt politisk råd.
Den enkelte deltaker har ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av rådets forpliktelser. Til
sammen skal andelene utgjøre rådets samlete forpliktelser.
Ansvar for kostnadene til drift av rådet fordeles etter følgende prinsipp:
• Folloregionen finansieres av den enkelte kommunes bidrag pr. innbygger
I den årlige kontingenten dekkes utgifter til drift av sekretariatet, samt utgifter til regionrådets
møtevirksomhet. Deltakerkommunene dekker selv utgiftene til møte, reise, diett m.v. i forbindelse
med regionrådsmøter og tilstøtende arbeid, samt eventuelle studieturer.
Rammene for omfanget av Folloregionens aktivitet bestemmes i en årlig mål- og handlingsplan som
legges frem til drøfting og vedtas av regionrådet. I budsjettarbeidet avklares det hvorvidt kommunene
skal bidra med økonomiske ressurser til eventuelle samarbeidsprosjekter og -tiltak; herunder i
regionalt samarbeid og partnerskap med regionale aktører som NMBU, Campus Ås, næringsråd, fylke
og andre statlige og regionale myndigheter.

§ 4. Myndighet og oppgaver
Folloregionen interkommunalt politisk råd har følgende oppgaver innenfor rammene av
samarbeidsavtalens formål:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Drøfte felles saker på tvers av kommune- og fylkesgrensene
Utarbeide felles rådgivende strategier
Planlegge og gjennomføre prosjekter i regi av Folloregionen
Arbeide interessepolitisk, herunder avgi høringsuttalelser, der det er felles regionale interesser
- samfunnspåvirkning
Profilering og omdømmebygging
Reiseliv og turisme
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.
Gjennomføre aktiviteter med sikte på erfaringsoverføring, læring, og styrking av felles
identitet innenfor samarbeidet.
Samordne kommunenes samhandling med Viken Fylkeskommune for så vidt gjelder næring
og fylkeskommunal finansiering av infrastruktur.

I denne sammenheng har Folloregionen interkommunalt politisk råd myndighet til å forvalte de
tilskuddsordningene som ligger til Folloregionen interkommunalt politisk råd. Folloregionen
interkommunalt politisk råd har myndighet til å fatte vedtak om interne forhold i rådet og disponere
over midler bevilget til rådet, så langt det fremmer Folloregionens strategi og ligger innenfor det som
til enhver tid er vedtatt budsjett for Folloregionen interkommunalt politisk råds virksomhet.
Folloregionen kan også inngå avtaler til gjennomføring av ovennevnte oppgaver, innenfor rammene av
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det til enhver tid vedtatte budsjettet.
Folloregionen interkommunalt politisk råd har ikke myndighet til å fatte enkeltvedtak, jf.
kommunelovens § 18-1 annet ledd.

§ 5. Representantskapet
Representantskapet er øverste organ i Folloregionen interkommunalt politisk råd og består av ordfører,
varaordfører og en politisk representant fra opposisjonen fra hver kommune. Valgperioden til
representantskapet følger valgperioden til kommunestyre og fylkesting.
Representantskapet fastlegger strategier for arbeidet i rådet, fastsetter årlig kontingent og godkjenner
regnskap og årsberetning for rådet. Representantskapet skal minst én gang pr. fireårsperiode vedta
strategiske føringer for arbeidet i Folloregionen interkommunalt politisk råd.
Beslutninger fattes ved alminnelig flertall, der en kommune har en stemme.
Representantskapet ledes av rådets leder. Ved leders fravær ledes rådet av nestleder. Dersom verken
leder eller nestleder er til stede, velges en møteleder av og blant de tilstedeværende medlemmene.
Leder og nestleder av representantskapet velges for ett år av gangen, og vervet går på rundgang etter
kommunenavn i alfabetisk rekkefølge: Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås.
Medlemmene i representantskapet utøver sin rett til medbestemmelse ved tale-, forslags- og
stemmerett i representantskapet.
Representantskapet møtes minst én gang hvert kalenderår. Representantskapet kan sammenkalles
ekstraordinært når styret har fattet beslutning om dette, eller når et forslag om slik innkalling støttes av
minst 1/3 av deltakerne i samarbeidet. Representantskapets møter holdes for åpne dører, jf.
kommunelovens § 11-5 om møteoffentlighet.

§ 6. Folloregionen
Representantskapet oppretter et organ – Folloregionen - (regionråd, styre) som består av ordførerne i
de seks deltakerkommunene, jf. kommunelovens kapittel 18.3. Kommunedirektørene deltar i
Folloregionens møter, jf. kommunelovens § 13-1 femte ledd, som gir kommunedirektøren møte- og
talerett i alle kommunale folkevalgte organer, med unntak av Kontrollutvalget. Folloregionen er det
utøvende organ for interkommunalt politisk råd. Det politiske flertallet i den enkelte kommune,
representert ved ordføreren, forvalter kommunens stemmerett i Folloregionen.
Leder og nestleder i Folloregionen er den samme som leder og nestleder i representantskapet.
Folloregionen har fullmakt til å fatte beslutninger innenfor de arbeidsområder og i tråd med de
strategier for Folloregionen som er besluttet av representantskapet.
Folloregionen vedtar årlig budsjett for rådets virksomhet, fatter selv beslutninger når myndighet er
tillagt rådet og ivaretar ellers løpende Folloregionens interesser mellom møtene i representantskapet.
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I Folloregionens møter har kun valgte representanter og møtende vararepresentanter tale-, forslags- og
stemmerett. Beslutninger fattes ved alminnelig flertall. Folloregionen kan bestemme at også andre kan
delta og gis talerett i møtene. Styrets møter holdes for åpne dører, jf. kommunelovens § 11-5 om
møteoffentlighet, med unntak av de tilfellene det følger av lov at en sak skal behandles for lukkede
dører.
Folloregionen holder møte når regionrådslederen beslutter det, eller når minst 1/3 av
regionrådsmedlemmene krever det.
Folloregionen har i hovedsak møter 6 – 8 ganger pr. år. Det skal settes opp møteplan for ett år av
gangen.
Det er Folloregionen som velger leder og nestleder i Folloregionen interkommunalt politisk råd for det
påfølgende kalenderår. Valget skjer i siste møte før jul.

§ 7. Organer underlagt Folloregionen
Representantskapet oppretter et arbeidsutvalg. Leder og nestleder i representantskapet er også leder
og nestleder i arbeidsutvalget. I arbeidsutvalget deltar også leder og nestleder i
kommunedirektørutvalget, samt sekretariatsleder. Arbeidsutvalget skal forberede dagsorden og saker
til møtene i representantskapet og i Folloregionen.
Representantskapet kan beslutte å opprette permanente eller midlertidige utvalg for å løse bestemte
oppgaver eller utrede bestemte spørsmål. Representantskapet oppnevner samtidig leder, nestleder og
øvrige medlemmer og varamedlemmer i et slikt utvalg

§ 8. Kommunedirektørutvalget
Kommunedirektørutvalget i Folloregionen består av kommunedirektørene/rådmennene fra
medlemskommunene. Vervet som leder av kommunedirektørutvalget går på omgang med ett års
funksjonstid. Kommunedirektørene deltar i representantskapets og Folloregionens møter med møteog talerett. jf. kommunelovens § 13-1 femte ledd, som gir kommunedirektøren møte- og talerett i alle
kommunale folkevalgte organer, med unntak av Kontrollutvalget.
§ 9. Forankring
Det gjøres en evaluering av samarbeidet mot slutten av hver valgperiode, inkludert en vurdering av
medlemsavgiftens størrelse i kommende valgperiode. Ut fra evalueringen skal det vurderes om det
skal gjøres endringer i samarbeidets innhold og prioriteringer. Denne evalueringen skal behandles av
kommunestyrene ved starten av hver valgperiode.

§ 10. Sekretariatet
Folloregionen interkommunalt politisk råd skal ha eget sekretariat, for å ivareta daglig drift, nødvendig
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administrativ koordinering og sekretariatstjenester for organene i rådet. Sekretariatsleder er direkte
underlagt rådets leder. Folloregionen utpeker en ansettelseskomité til å bistå ved ansettelse av
sekretariatsleder.
Nordre Follo kommune er administrativ ansvarlig kommune med kontorhold for sekretariatet. Nordre
Follo kommune har arbeidsgiveransvar for de ansatte i sekretariatet, herunder ansettelses-, lønns- og
personalansvar for ansatte og ivaretar regnskap og revisjon. Interkommunalt politisk råd fastsetter
sekretariatets ansvarsområde, oppgaver og ressursbruk etter behov i vedtak av årlige budsjett og
handlingsprogram.

§ 11. Saksbehandling
Kommunedirektørutvalget skal utrede felles saker for Folloregionen. Saker til interkommunalt politisk
råd skal behandles på grunnlag av saksutredninger/vedtaksforslag fremlagt av sekretariatet.
Saksbehandlingen i representantskapets og Folloregionens møter skal være orientert mot å finne
omforente løsninger, basert på regionens felles og langsiktige interesser.
For saksbehandling i sekretariatet gjelder blant annet forvaltningslovens bestemmelser om habilitet og
om taushetsplikt, samt offentlighetslovens bestemmelser om dokumentoffentlighet.

§ 12. Ikrafttredelse
Denne samarbeidsavtalen er gyldig når alle kommunene har vedtatt den og Folloregionen
interkommunalt politisk råd har vedtatt den i konstituerende møte i representantskapet.

§ 13. Endring av samarbeidsavtalen
Endringer i samarbeidsavtalen forutsetter konsensus og skal til behandling i kommunestyrene.
Endringer i samarbeidsavtalen som omfattes av kommunelovens § 18 – 4, fjerde ledd, må besluttes av
alle partene som omfattes av samarbeidsavtalen. Endringer i samarbeidsavtalen skal godkjennes ved
likelydende kommunestyrevedtak i de deltakende kommuner.
Endringer i de delene av samarbeidsavtalen som gjelder andre forhold enn de som er nevnt i
kommunelovens § 18-4, fjerde ledd, kan foretas av representantskapet. Slike endringer vedtas med
minst 2/3 av de avgitte stemmene.

§ 14. Uttreden
Den enkelte kommune kan tre ut av Folloregionen etter vedtak i kommunestyret. Uttreden av
Folloregionen interkommunalt politisk råd meldes skriftlig til Folloregionen med en frist på minst 6 –
seks – måneder før uttreden. Uttredelse får virkning fra utgangen av kommende budsjettår etter at
melding om uttredelse er gitt.
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Ved uttreden frasier kommunen seg sin eierandel i Folloregionen.

§ 15. Oppløsning
Folloregionen interkommunalt politisk råd kan oppløses ved vedtak i representantskapet med 2/3
flertall. Endelig oppløsning vedtas i deltakernes kommunestyrer.
Forslag om oppløsning må varsles minst 3 – tre – måneder før møte i representantskapet.
Oppløsningen iverksettes fra førstkommende årsskifte.
Ved oppløsning har Nordre Follo kommune ansvar for oppbevaring av Folloregionen interkommunalt
politisk råd sine arkiver.
Det økonomiske oppgjøret ved oppløsning skjer på bakgrunn av fordelingsnøkkel fastsatt ved siste års
kontingentfastsettelse.
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Sted/dato: …………………………….

Sted/dato: …………………….

……………………………………….
Hans Kristian Solberg
Ordfører Enebakk kommune

………………………………..
Hans Kristian Raanaas
Ordfører Frogn kommune

Sted/dato: …………………………….

Sted/dato: ………………………….

………………………………………..
Eivind Hoff-Elimari
Ordfører Nesodden kommune

……………………………………..
Hanne Opdan
Ordfører Nordre Follo kommune

Sted/dato: …………………………….

Sted/dato: ………………………….

………………………………………..
Tom Andes Ludvigsen
Ordfører Vestby kommune

…………………………………….
Ola Nordal
Ordfører Ås kommune

Utdrag fra Kommuneloven
Kapittel 18. Interkommunalt politisk råd
§ 18-1. Interkommunalt politisk råd
To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et interkommunalt politisk råd.
Rådet kan behandle saker som går på tvers av kommune- eller fylkesgrensene. Kommunestyrene og
fylkestingene vedtar selv å opprette et slikt råd.
Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Rådet kan likevel gis
myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å forvalte
tilskuddsordninger.
Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd.
De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for interkommunale
politiske råd.
§ 18-2. Deltakeransvar
Den enkelte deltakeren i et interkommunalt politisk råd har ubegrenset økonomisk ansvar for sin
andel av rådets forpliktelser. Til sammen skal andelene utgjøre rådets samlete forpliktelser.
Rådets kreditorer må først gjøre sitt krav gjeldende mot rådet. Hvis kreditor ikke får dekket kravet
sitt innen 14 dager regnet fra påkrav, kan kreditor kreve den enkelte deltakeren for dennes andel av
forpliktelsen. En deltaker som helt eller delvis har dekket sin andel av en fordring på rådet, kan straks
kreve tilbake utlegget sitt fra rådet.
En deltaker som trer ut av rådet, fortsetter å ha økonomisk ansvar for sin andel av de forpliktelsene
rådet har på det tidspunktet deltakeren trer ut. Det samme gjelder hvis rådet oppløses.
§ 18-3. Representantskap
Representantskapet er det øverste organet i et interkommunalt politisk råd. Samtlige deltakere i
rådet skal være representert med minst ett medlem i representantskapet. Hvert kommunestyre eller
fylkesting velger selv sine medlemmer og minst like mange varamedlemmer. Også medlemmer av
kommunerådet og fylkesrådet kan velges. Hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen, velger
representantskapet selv sin leder og nestleder. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at vervene
som leder og nestleder skal gå på omgang mellom deltakerne.
I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform kan kommunestyret eller fylkestinget
selv fastsette at kommunerådet eller fylkesrådet skal velge kommunens eller fylkeskommunens
medlemmer. Kommunerådet eller fylkesrådet kan videredelegere denne myndigheten til
enkeltmedlemmer av rådet hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet.
Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år hvis ikke noe annet er fastsatt
i samarbeidsavtalen. Den enkelte deltakeren kan selv når som helst ved nyvalg skifte ut de

medlemmene og varamedlemmene som deltakeren selv har valgt. Nye medlemmer og
varamedlemmer velges for resten av valgperioden.
Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av rådet. Representantskapet velger
selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til slike organer.
§ 18-4. Samarbeidsavtale
Når det opprettes et interkommunalt politisk råd, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale
mellom alle deltakerne i rådet.
De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv vedta
samarbeidsavtalen og avtaleendringer som gjelder noen av momentene nevnt i fjerde ledd.
Representantskapet vedtar selv endringer i de delene av samarbeidsavtalen som gjelder andre
forhold enn de som er nevnt i fjerde ledd. Slike endringer vedtas med minst 2/3 av de avgitte
stemmene hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. Det kan også fastsettes i
samarbeidsavtalen at slike endringer skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv i samtlige
deltakerkommuner.
Samarbeidsavtalen skal fastsette
a) rådets navn
b) om rådet er et eget rettssubjekt
c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet
d) hvilke saker rådet skal kunne behandle
e) hvilken myndighet som er lagt til rådet
f)

den enkelte deltakerens eierandel i rådet og ansvarsandel for rådets forpliktelser hvis
ansvarsandelen avviker fra eierandelen

g) hvordan deltakerne kan tre ut av rådet
h) hvordan rådet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for oppbevaringen av
rådets arkiver etter at rådet er oppløst.
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Kommune:

Sak nr.

Behandling
kst.

Vedtak:

Eventuelle merknader:

Enebakk

PS 7/21

15.02.2021

Enstemmig vedtatt

Frogn

Sak 11/21

08.02.2021

Enstemmig vedtatt

Nesodden

Sak 015/21

17.02.2021

Enstemmig vedtatt

Tilleggsforslag fra Truls Wickholm: «Dersom det er behov for
å gjøre tekniske endringer for å tilpasse avtalen, gis dette til
kommunedirektøren.» Dette ble enstemmig vedtatt.

Nordre
Follo

Sak 14/21

10.02.2021

Innstilling med vedtatte endringer
ble vedtatt med 43 mot 4 (FrP)
stemmer

Forslag fra FrP: «Nordre Follo kommune deltar ikke i det nye
regionale politiske samarbeidet mellom kommunene i Follo.»
og pkt. 3 om å velge en politiker ble foreslått strøket. Dette
forslaget fikk 9 stemmer og falt.
Kommunestyret valgte også J. Kristian Bjerke som vara for
den politiske representanten Cecilie Dahl-Jørgensen Pind.

Vestby

Sak 16/21

01.03.2021

Enstemmig vedtatt

Ås

Sak 4/21

10.02.20021

Enstemmig vedtatt

Tilleggsforslag fra Knut Merox Iversen: «Folloregionen
interkommunalt politisk råd skal legge til rette for åpenhet og
politisk involvering.»
Dette tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
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UTKAST FELLES SAKSFREMLEGG
Til:

Kommunestyret i x kommune

SAK – OMDANNING AV FOLLORÅDET TIL FOLLOREGIONEN INTERKOMMUNALT
POLITISK RÅD

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det nye regionale politiske samarbeidet mellom kommunene i Follo organiseres som
et interkommunalt politisk råd etter kommunelovens kapittel 18 fra og med
01.03.2021. Rådets navn skal være «Folloregionen interkommunalt politisk råd», til
daglig kalt Folloregionen.
2. Dagens Folloråd opphører 28.02.2021, jf. «Samarbeidsavtale/vedtekter for
organisering og drift av Follorådet» pr. 01.01.2012.
3. ….. kommune utpeker …. som medlem i Representantskapet for Folloregionen
interkommunalt politisk råd i tillegg til ordfører og varaordfører.

Dokumenter:
1. Follorådets vedtekter pr. 01.01.2012
2. Utkast til samarbeidsavtale for Folloregionen interkommunalt politisk råd
3. Utdrag av kommunelovens § 18.

2
Saken gjelder:
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 22.06.2018 definerer i § 17-1
regler for interkommunalt samarbeid. Av forarbeidene til loven fremgår det at man i større
grad ønsker en formalisering av det interkommunale samarbeidet. Interkommunalt
samarbeid kan etter ny kommunelov foregå gjennom interkommunalt politisk råd, kommunalt
oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap,
samvirkeforetak, en forening eller en annen måte som det er rettslig adgang til. Kommunene
må i løpet av valgperioden 2019-2023 innrette aktuelle samarbeidsorganer i samsvar med
den nye kommunelovens bestemmelser. I denne sammenhengen dreier dette seg om det
politiske samarbeidet. Dagens regionråd for Follo må i henhold til dette omdannes til
interkommunalt politisk råd. Kommunelovens kap. 18, §§ 18-1 til 18-4 gir regler for slikt
samarbeid gjennom interkommunalt politisk råd. Flere andre regionråd har allerede
gjennomført overgangen til interkommunalt politisk råd eller er i prosess for dette, herunder
Osloregionen interkommunalt politisk råd.
I tillegg til den nye kommunelovens bestemmelser har Viken fylkeskommune signalisert at
det ønskes et formalisert samarbeid med Vikens 51 kommuner gjennom kommuneregioner
(regionråd). Viken fylkeskommune ønsker å ta i bruk «Viken-modellen» med
partnerskapsavtaler mellom fylkeskommunen og kommuneregionene.
I 2019 utarbeidet NIVI Analyse på oppdrag av Prosjekt Viken 2020 (Fellesnemnda i Viken)
en analyse og vurdering av kommuneregioner og regionråd i Viken (NIVI-rapport 2019:3).
Viken fylkeskommune er tydelige på at det er opp til kommunene selv å definere
kommuneregionene.
I tillegg ble tidligere Oppegård og Ski kommuner slått sammen til Nordre Follo kommune fra
01.01.2020.

Bakgrunn for saken og saksopplysninger:
Follorådet tok allerede i 2016 initiativ til og startet diskusjonen om nye innsatsområder for
regionrådet, jf. vedtak i sak 64/16 i møtet den 30. september 2016, om å sette i gang et
prosjekt kalt «Nytt Folloråd». Hensikten var å utarbeide ny visjon og mål, definere nye
oppgaver og ny politisk og administrativ organisering for det regionale samarbeidet.
Prosjektet ble også aktualisert da fordi det regionale næringssamarbeidet måtte
reorganiseres og vitaliseres. Flere mente at Follorådet burde bli mer næringslivsrettet og
aktivt jobbe for å få flere bedrifter og statlige institusjoner til Follo. Follorådet reiste på
studietur til Greater Stavanger og fikk inspirasjon til diskusjonen der. Også Samarbeidsrådet
for Nedre Romerike (SNR) endret vedtektene og vedtok ny regional næringsstrategi på
denne tiden.
Etter stortingsvalget i 2017 (19.09.2017) gjennomførte Follorådet en workshop for å drøfte
organisering og videre utvikling av regionrådssamarbeidet. Det ble utarbeidet en SWOTanalyse og et grunnlagsnotat som innspill til strategiprosessen i Follorådet.
På Follorådets møte 07.02.2020 ble NIVI-rapporten 2019:3 «Analyse av kommuneregioner
og regionrådsstruktur i Viken» diskutert, jf. sak 03/20. Det var enighet om at regionrådet
skulle ha følgende oppgaver:
•
•
•

En møteplass for ordførere og rådmenn og utvikle et politisk og administrativt
interessefellesskap i Follo
Fokus på samferdsel
Lobby- og påvirkningsarbeid
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•
•
•
•

Areal
Omdømmebygging
Næringsutvikling og samarbeid med NMBU og Campus Ås
Reiseliv og turisme i regionen

Disse oppgavene samsvarte med det som kom frem på workshopen i 2017. Det må utvikles
mål innenfor ovennevnte hovedtema. Det var også enighet om at Follorådet skulle forbli som
i dag med samme antall medlemskommuner (Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Ås
og Vestby), og at regionrådets grenser skulle forbli uendret. Follorådet, eller en eller flere
enkeltkommuner har likevel mulighet for å samarbeide med andre regionråd/kommuner der
dette måtte være naturlig.
Den foreliggende saken bygger på drøftingene fra workshopen i 2017 og på senere
diskusjoner i Follorådet og omhandler samarbeidets formål og oppgaver, organisering og
struktur, økonomi og geografisk avgrensing.

Regionrådssamarbeidet fram til nå
Follorådet ble dannet i 1992 og hadde som oppgave å bidra til å styrke og videreutvikle det
regionale samarbeidet mellom kommunene i regionen og fylkeskommunen og andre viktige
forvaltningsenheter. Organisasjonsmessig var fylkeskommunen sekretariat for regionrådet. I
1999/2000 ble det regionale samarbeidet i Follo diskutert og endret. Evalueringen etter 8 år
var blant annet at kommunene i for liten grad satte dagsorden for samarbeidet, og at
samarbeidet opplevdes som tidvis lite målrettet og resultatorientert, samt at ressursene ikke
ble brukt på de viktigste oppgavene.
Det ble opprettet et eget sekretariat i Oppegård kommune med egen regionutvikler i 100 %
stilling. Follorådet og ordførerne skulle sette dagsorden, og Follorådet skulle konsentrere sin
virksomhet om regionale utviklingsoppgaver. En årlig arbeidsplan skulle behandles av det
enkelte kommunestyre. Utviklingsoppgavene var: planer stat/fylke/region, sykehusutbygging,
rekruttering av fagfolk, miljø, infrastruktur, kollektivtransport, regionale arealplaner,
bolig/næring, næringsutvikling.
I 2012 ble det vedtatt mindre endringer i vedtektene. Det tidligere Ordførermøtet endret navn
til Follorådet, og det tidligere Follorådet skulle betegnes Follomøtet. Follomøtet skulle bestå
av alle formannskapsmedlemmene i de 7 kommunene. Follomøtet skulle vedta årlige
handlingsprogram og budsjett. Ledervervet går på omgang 1 år om gangen i kommunenes
alfabetiske rekkefølge, jf. dagens gjeldende samarbeidsavtale/vedtekter, som følger vedlagt
som vedlegg nr. 1.
Den overordnede strategien for follosamarbeidet har i lengre tid vært:
-

Mer styrke utad på ulike regionale utviklingsområder
Kvalitets- og effektivitetsforbedringer gjennom interkommunalt samarbeid om
samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon, forvaltning og administrasjon

På grunnlag av dette har samarbeidsområdene vært:
- Felles strategier overfor stat og omverdenen for øvrig
- Regional planlegging
- Kommunesamarbeid etter behov
- Tjenestesamarbeid
- Utviklingsarbeid
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I likhet med andre regioner i Norge står Follo overfor en rekke store utfordringer og
omstillingsbehov. De store samfunnstrendene som klimaendringer, teknologi og globalisering
vil forandre forutsetningen for hvilket næringsliv som vil lykkes i fremtiden (Analyse og
Strategi, 2017). Det vil fortsatt være utfordringer knyttet til å håndtere befolkningsveksten, og
det skjer en stadig sterkere integrasjon av bolig- og arbeidsmarked som følge av bedre
infrastruktur. Hele hovedstadsregionen, inkludert Follo, vil preges av i hvilken grad dette
løses på en god måte. Folloregionen vil måtte ta utgangspunkt i regionens
konkurransefortrinn som f. eks. forbedret togforbindelse, høy bokvalitet, mangfold av
turistattraktiviteter, nærheten til Oslo og utnyttelse av kompetansebasen på NMBU.
Nærheten til Oslo og utnyttelse av kompetansen på NMBU og Campus Ås vil være viktige
drivere i utviklingen.
Samtidig blir Folloregionen en del av Viken fylke og vil utgjøre ca. 11 % av innbyggerne i det
nye storfylket. Etablering av Viken påvirker regionsamarbeidet og Folloregionens betydning.
De nye kommunene endrer kartet: Nordre Follo kommune vil bli den 6. største kommunen
etter folketall i Viken (basert på folketall pr. 30.09.2017) med 57 960 innbyggere. Indre
Østfold kommune (Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg og Hobøl) vil ha 43 950, og Nye
Moss (Moss og Rygge) vil ha 48 584 innbyggere. Nye samarbeid kan oppstå etter 2020.
Samarbeidsalliansen Osloregionen og Østlandssamarbeidet beskriver Østlandet som landets
største kompetanse- og næringsregion med 245 000 bedrifter og 2,5 millioner innbyggere.
Regionen har en stor andel av landets kunnskapsintensive næringer. Spørsmål om hvordan
utnytte disse ressursene og mulighetene for nyskaping og ny næringsutvikling analyseres i
lys av konteksten av pågående samfunnsendringer (globalisering og teknologisk endring og
omstilling til mer bærekraftig verdiskapning og velferd).
Analyse og Strategi uttalte i september 2017 bl a:
«Follo fremstår til sammenligning som en profil-løs og lite kjent region når virksomheter skal
finne egnet beliggenhet. Dette er i ferd med å endre seg pga. Follobanen og nytt dobbeltspor
til Ski.
Follo mangler en tilfredsstillende felles strategi for å tiltrekke seg større lokaliseringer til
regionen. Konkurransen regionene imellom vil antagelig øke ytterligere, og Follo må arbeide
målrettet med hvilke typer bedrifter/miljøer man vil tiltrekke seg for å skape en sunn og
spennende miks i regionen. Follo skal være et konkurransedyktig valg ved næringsetablering
og relokalisering av næring i området rundt Oslofjorden. Asker og Bærum og Nedre
Romerike fremstår som mer attraktive enn Follo og får flere bedriftsetableringer enn Follo.
Follorådet bør vurdere å endre rolle og spisse hovedsatsinger slik andre regioner nå har
gjort/gjør. Det er utarbeidet strategisk næringsplan for regionen og egen samarbeidsplattform
med NMBU, som kan bidra til fremtidige bedriftsetableringer og klynger i regionen. Disse bør
oppdateres i tråd med anbefalingene i Smart Spesialisering. Follo må finne sin plass i nytt
fylke (Viken) og i Osloregionen.»
Follorådet har vært organisert med årlige Follomøter der alle formannskapene har møteplikt,
jevnlige møter i regionrådet, i arbeidsutvalget og rådmannskollegiet. I tillegg er det etablert
velfungerende administrative faggrupper: Areal- og samferdselsgruppen, Klima- og
energinettverket, Helsegruppen og Faggruppe næringsutvikling. Sekretariatet har hele tiden
vært lokalisert i gamle Oppegård rådhus med 1 fast 100 %-stilling som daglig leder. Ansvaret
for ledelsen har gått på omgang mellom kommunene i tråd med gjeldende vedtekter fra
2012.
Vurdering:
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Saken med å omdanne Follorådet til et interkommunalt politisk råd skjer med bakgrunn i ytre
forhold knyttet til ny kommunelov og ny organisering på kommune- og fylkesnivå. De seks
kommunene i Follo erkjenner at regionrådet først og fremst er en viktig møtearena for
ordførere og rådmenn for best mulig koordinering av kommuneovergripende tema og
problemstillinger. Follo fremstår i dag som en attraktiv region i Hovedstadsområdet med
nærhet til Oslo, men Folloregionen bør ha som mål å bidra til å videreutvikle regionen til
beste for innbyggerne og for de samarbeidende kommunene, gjennom forpliktende
samarbeid og ivareta interessene overfor regionale og nasjonale myndigheter.

Oppgaver for interkommunalt politisk råd
Follorådet har allerede diskutert seg frem til følgende hovedsatsingsområder:
•

Påvirkningsarbeid
Folloregionen må styrke sitt arbeid med samfunnspåvirkning og lobbyarbeid overfor
nasjonale og regionale myndigheter. Det er viktig for regionen å tiltrekke seg større
nasjonal oppmerksomhet, og nettverksbygging med sentrale beslutningsmiljøer i
Norge er viktig i denne sammenhengen. Det vil være et mål å trekke flere statlige
investeringer og lokalisering av statlige arbeidsplasser til Folloregionen, samt
infrastruktur. Kontakt og samspill med Follobenken og på Stortinget må utvikles
videre.

•

Profilering og omdømmebygging
Folloregionen trenger en tydelig profil som region og attraktiv lokasjon for innbyggere,
boligsøkende, næringsliv og turister. Regionens markedsførings- og
kommunikasjonsstrategier må utvikles og samordnes slik at kommunene fremstår
som en attraktiv region utad.

•

Lokal og regional næringsutvikling
Den lokale og regionale strategiske næringsutviklingen skal skje i samarbeid med
blant annet NMBU, Campus Ås og næringslivet for øvrig. Tilgangen til et fremragende
Campus-miljø er et unikt konkurransefortrinn for Follo. Samarbeidsavtalen med
NMBU og forskningsinstitusjonene på Campus Ås vil være sentral og støtte opp
under dette arbeidet.

Det må utformes konkrete mål -og handlingsplaner for disse hovedtemaene. Folloregionen
vil derfor sette i gang en strategiprosess våren 2021, for å gi innspill til et strategidokument
for inneværende fireårsperiode. Dette strategidokumentet vil danne grunnlag for
Partnerskapsavtalen – del II - med Viken fylkeskommune som skal behandles i alle
kommunestyrene og i fylkestinget.
Folloregionen interkommunalt politisk råd vil i henhold til kommunelovens §18-1 annet ledd
ikke kunne treffe enkeltvedtak. Samarbeidet vil være basert på konsensus.

Organisering
Det vil etter rådmannens oppfatning fortsatt være viktig for Follo-kommunene å være del av
en regionorganisering. De fleste regionråd er i dag organisert etter kommuneloven § 27, et
stort antall er avtalebasert, og kun 10 pst er organisert som IKS etter lov om interkommunale
selskaper. Det er ikke fastsatt i dagens løpende samarbeidsavtale/vedtekter for Follorådet,
hvilken organisasjonsform samarbeidet har i dag. Advokat Vibeke Resch–Knudsen, som har
bistått Follorådet i forbindelse med spørsmålet om ny organisering, har imidlertid vurdert det
slik at dette rent faktisk er et samarbeid etter dagens kommunelov § 27. Hun har videre
vurdert det slik at dagens organisering ikke er et selvstendig rettssubjekt i dag.
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I den nye kommuneloven er § 27-samarbeid ikke videreført. Slike samarbeid må senest
innen 4 år etter at den nye lovens kapitel 18 trer i kraft, være omdannet til et interkommunalt
politisk råd etter § 18-1, som foreslått i denne saken, eller et kommunalt oppgavefellesskap
etter § 19-1. (Denne overgangsregelen er inntatt i ny kommunelovs § 31-2). Lovgiver har
altså bestemt at dagens ordning må endres, uavhengig av kommunes eget ønske om økt
satsning og noe endret strategi.
Interkommunalt politisk råd kan være et rent formalisert samarbeid eller et selvstendig
rettssubjekt. Av ny lovs § 18-1 første ledd fremgår det dessuten at rådet kan behandle saker
som går på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Det fremgår for øvrig av § 18-4 at det skal
inngås en samarbeidsavtale mellom deltakerne i rådet. Bestemmelsen har også listet opp
krav til innholdet i en slik avtale. Rådmannens vedlagte forslag til ny samarbeidsavtale, er
basert på lovgivers krav til en slik avtale, jf. vedlagte forslag til ny samarbeidsavtale, vedlegg
nr. 2.
Follorådet har diskutert endring av samarbeidsform, herunder om samarbeidet skal være et
selvstendig rettssubjekt eller ikke. Advokat Vibeke Resch-Knudsen, har i notat av
03.12.2018, inntatt en matrise hvor fordeler og ulemper ved å organisere samarbeidet som et
selvstendig rettssubjekt, fremgår på side 4 og 5.
Av matrisen fremgår det at fordelene ved å organisere samarbeidet som et selvstendig
rettssubjekt i hovedtrekk vil være at rådet, utenom vedtagelse av budsjett og godkjenning av
regnskap, vil ha frihet til å inngå avtaler og forvalte over sine egne midler uten at det må
forankres i deltakerkommunene. Dette skyldes at midlene da vil være rådets egne midler.
Ulempene vil i hovedtrekk være at det må foretas en virksomhetsoverdragelse etter
arbeidsmiljølovens kap. 16, da det vil være naturlig at personalet ansattes i rådet. Personalet
er i dag ansatt i Nordre Follo kommune. Administrative kostander vil dessuten bli synliggjort
og sannsynligvis øke gjennom behov for egne lokaler, eget arkiv, egen regnskapsfører m.v.
Follrådet behandlet spørsmålet om interkommunalt (skriv fullt ut). Rådmannens konklusjoner
og vurderinger er i overenstemmelse med Follorådets vurderinger og konklusjon.
Rådmannen finner det imidlertid riktig å tilrå en endring på bakgrunn av rettslige vurderinger
som først ble utviklet etter Follorådets behandling. Endringen har ingen realitetsbetydning.
Kommunedirektørene skal etter vedtaket delta som medlemmer i det interkommunale
politiske rådet. Det er imidlertid reist spørsmål om det er anledning til dette. Bakgrunnen er
kommunelovens begrensninger i valgbarhet. Spørsmålet er ikke opplagt, men rådmannen
finner det likevel riktig å tilrå at kommunedirektørenes deltakelse defineres etter
kommunelovens bestemmelser om kommunedirektørens møterett.
Etter en samlet vurdering vurderer rådmannen det slik, at det ikke vil være hensiktsmessig å
gå over til en samarbeidsform hvor rådet skal være et selvstendig rettssubjekt nå, men
fortsette slik som i dag. Herunder er det i tillegg til de ovennevnte ulemper, lagt vekt på at
deltakerkommunene vil kunne opprettholde sin beslutningsmyndighet for samarbeide og ha
mulighet til å påvirke strategi, arbeidsområder og økonomiske forhold i større grad om det
organiseres som et rent formalisert samarbeid, i stedet for et selvstendig rettssubjekt.
Representantskapet er rådets øverste organ, jf. ny kommunelov § 18-3. Rådmannen
foreslår at Folloregionens interkommunale politiske råd sitt representantskap består av
ordførere, varaordførere, samt en politisk representant for opposisjonen fra hver kommune i
Follo. Leder og nestleder velges av representantskapet for 1 år av gangen, og ledervervet
går på omgang etter kommunenavn i alfabetisk rekkefølge (Enebakk, Frogn, Nesodden,
Nordre Follo, Ås og Vestby). Det er hensiktsmessig at rådmennene (kommunedirektørene)
etter ny kommunelov har møte- og talerett i Representantskapet, jf. kommunelovens § 13-1
femte ledd, som gir kommunedirektøren møte- og talerett i alle kommunale folkevalgte
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organer, med unntak av Kontrollutvalget. Dette er tatt inn i forslag til samarbeidsavtale og er
en ytterligere presisering av Follorådets vedtak og innstilling i saken til kommunestyrene, jf.
sak 55/20. Representantskapet møtes 1 – 2 ganger pr. år.
Det foreslås at det interkommunale politiske rådet (Folloregionen) består av ordfører fra
hver kommune med møte- og stemmerett. I tillegg bør kommunedirektørene/rådmennene
delta med møte- og talerett, jf. ovennevnte avsnitt. Rådet bør møtes 6 – 8 ganger pr. år.
Arbeidsutvalget består av leder og nestleder, samt leder og nestleder i rådmannskollegiet
og daglig leder. Arbeidsutvalget forbereder sakene til representantskapet og Folloregionen
interkommunalt politisk råd.
Kommunedirektørutvalget/rådmannskollegiet vil være forberedende organ for saker til
Interkommunalt politisk råd og bør møtes jevnlig, anslagsvis hver måned. Ledelsen av
rådmannskollegiet bør gå på omgang med 1 års funksjonstid og følge ledelsen av rådet.
Rådmannskollegiet bestemmer selv hvor mange administrative faggrupper som etableres
etter hva som til enhver tid anses hensiktsmessig.
Sekretariatet for Folloregionen interkommunalt politisk råd lokaliseres i Nordre Follo
kommune som er administrativ ansvarlig kommune med kontorhold for sekretariatet på
vegne av medlemskommunene. Nordre Follo kommune har ansettelses, lønns- og
personalansvar for ansatte og ivaretar regnskap og revisjon. Det vil ellers være opp til
interkommunalt politisk råd å fastsette sekretariatets ansvarsområde, oppgaver og
ressursbruk etter behov. Daglig leder rapporterer til leder i rådet og har medarbeidersamtale
med arbeidsutvalget minst 1 gang pr. år. Rådmannen i Nordre Follo kommune – som
nærmeste administrative leder - deltar også i denne medarbeidersamtalen. Finansieringen
av sekretariatsfunksjonen vil skje gjennom kommunenes økonomiske bidrag til det
interkommunale politiske rådet.

Organisering av særskilte satsinger
I Follorådets arbeid med organiseringen av det interkommunale arbeidet var det ønske om
økt innsats på mer spissede områder. Etter rådmannens oppfatning er det flere modeller
som vil kunne være egnet til slike satsinger. Flere regioner har valgt å etablere
næringsselskaper som aksjeselskaper. Dette kan vurderes nærmere senere dersom
særskilte oppgaver skulle medføre behov for det. Imidlertid vil det være de konkrete
oppgavene som skal løses som vil måtte være styrende for hvilken modell som velges.
Finansiering av Folloregionen interkommunale politiske råd
Folloregionen interkommunale politiske råd, må ha visse økonomiske midler til disposisjon
for å kunne gjennomføre sine oppgaver. Dette foreslås finansiert gjennom løpende
driftstilskudd fra deltakerne, etter et fastsatt årlig budsjett vedtatt i rådet. Vedtagelse av
driftsbudsjettet bør ha grunnlag i forslag og innstilling fra deltakernes
rådmenn/kommunedirektører.
Rådmannen tilrår for øvrig at dagens ordning med lik fordeling av driftsutgiftene ut fra
folketallet pr. 1. januar foregående år, videreføres. Viken fylkeskommune vil eventuelt bidra
med midler gjennom partnerskapsavtalen del II spesiell del.

Administrative og økonomiske konsekvenser av videreføring i ny organisasjonsform
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Det foreslås å oppløse Follorådet i sin nåværende form pr 28.02.2020 og at samarbeidet
videreføres som interkommunalt politisk råd fra og med 01.03.2021. Budsjettmidler, fond og
eiendeler overføres fra Follorådet til Folloregionen interkommunalt politisk råd.
I henhold til dagens samarbeidsavtale/vedtekter pkt. 6, opphører Follorådet dersom ¾ flertall
av deltakerne bestemmer det. Som tidligere nevnt, fremmes likelydende saker for
deltakernes kommunestyrer. Det forutsettes således at samtlige av deltakerkommunene
vedtar at dagens samarbeid skal opphøre, og videreføres som foreslått i vedlagte
samarbeidsavtale.
Det foreslås at Nordre Follo kommune fortsetter med å ivareta sekretariatets personell, og ha
arbeidsgiveransvaret for disse. Dette ansvaret fastsettes i samarbeidsavtalen. Det er naturlig
at sekretariatet lokaliseres hos kommunen som har arbeidsgiveransvaret. Avtalen mellom
Follorådet og Oppegård kommune om lokalisering av Follokontoret til Oppegård rådhus og
avtale om ansettelse av regionutvikler for Follorådet av 01.02.2001, opphører samtidig.
Hver deltakende kommune bør ha lik økonomisk eierandel i det interkommunale politiske
rådet, jf. Kommunelovens §18-2 om Deltakeransvar. Kostnadene til driften av virksomheten
bør finansieres av medlemskommunene i henhold til folketall. Den årlige kontingenten
fastsettes av representantskapet. Kontingenten skal dekke driften av sekretariatet samt
rådets møtevirksomhet. Deltakerkommunene dekker selv utgiftene til møte, reise og
eventuelle studieturer og/eller arbeidsseminarer, diett m.v. i forbindelse med
regionrådsmøter og tilstøtende arbeid. Rammene for omfanget av det interkommunale rådets
aktivitet bestemmes i en årlig mål- og handlingsplan som legges frem til drøfting og vedtas
av rådet.
Det er en forutsetning at midler innestående på Follorådets konto pr 28.02.2020 overføres til
Folloregionen interkommunale politiske råd, samt at øvrige forpliktelser overtas av det nye
rådet per 01.03.2021.
De økonomiske konsekvensene vil bli nærmere avklart i forbindelse med innkalling til
konstituerende møte i representantskapet der kontingentens størrelse og kommunenes
forholdsmessige andel basert på folketall er klarlagt.

Samarbeidsavtale og formell prosess
I tråd med kommunelovens § 18-4 skal det opprettes en skriftlig samarbeidsavtale mellom
alle deltakende parter når det opprettes et interkommunalt politisk råd. Samarbeidsavtalen
må vedtas av kommunestyrene. I følge kommunelovens skal samarbeidsavtalen fastsette
a)
b)
c)
d)
e)
f)

rådets navn
om rådet er et eget rettssubjekt
hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet
hvilke saker rådet skal kunne behandle
hvilken myndighet som er lagt til rådet
den enkelte deltakerens eierandel i rådet og ansvarsandel for rådets forpliktelser hvis
ansvarsandelen avviker fra eierandelen
g) hvordan deltakerne kan tre ut av rådet
h) hvordan rådet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for
oppbevaringen av rådets arkiver etter at rådet er oppløst.
Det er i tråd med lovens krav og drøftingene i denne saken utarbeidet forslag til
samarbeidsavtale. Denne følger som eget vedlegg til saken.
Prosessen videre vil være at Follorådet behandler foreliggende sak med forslag til
samarbeidsavtale og oversender dette til kommunene til formell behandling. På bakgrunn av
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kommunenes behandling og vedtak vil det deretter kunne innkalles til konstituerende
representantskap for Folloregionen interkommunale politiske råd.

Forholdet til FNs bærekraftsmål
Saken berører de fleste av FNs bærekraftsmål, og ikke minst mål nr., 17 om «Samarbeid for
å nå målene». Dette konkretiseres nærmere i strategisk dokument og årlig
handlingsprogram.

Rev. pr. 30.12.2020
KMSW
22.12 HKH

Årsmelding 2020
Folloregionen
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Vedtatt i representantskapet 11. juni 2021
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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.
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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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Til:

Representantskapet i Folloregionen IPR

Fra:

Folloregionen

Sak 07/21 – Saksfremlegg – Godkjenning av Follorådets regnskap for 2020

Forslag til vedtak:
1. Representantskapet godkjenner Follorådets regnskap for 2020.
2. Merforbruket på kr 372 125,04 tas av bundet fond.

Bakgrunn:
Regnskapet for Follorådet 2020 føres som en integrert del av Nordre Follo kommunes
regnskap for 2020, jf. vedlagte saksfremlegg og regnskapsoversikt. Revisjonsuttalelse er
utarbeidet av konsulentselskapet Deloitte, jf. vedlegg.
I henhold til samarbeidsavtalen er det representantskapet som skal godkjenne regnskapet.
Regnskapet for Follorådet 2020 ble behandlet på møtet i Folloregionen den 21. mai, jf. sak
19/21, og gjorde slikt vedtak:
«Vedtak:
1. Folloregionen IPR tar regnskapet med revisorbekreftelse for 2020 til orientering.
2. Folloregionen IPR innstiller til representantskapet om å godkjenne regnskapet for
Follorådet for 2020.
3. Merforbruket på kr 372 125,04 tas av bundet fond.

Saksutredning:
I følge kommuneloven og de nye vedtektene er det representantskapet i Folloregionen IPR
som skal vedta regnskapet for regionrådet.
Regnskapet for Follorådet føres som en integrert del av Nordre Follo kommunes regnskap på
eget kostnadssted (tjeneste 29000), og omfattes av kommunens rutiner for regnskapsføring.
Det føres ikke egen balanse. Tidligere var regnskapet delt i Follorådets driftsutgifter (tjeneste
2901) og diverse prosjekter (tjeneste 2902), men er nå samlet under ansvar 900200.
Iflg. note 18 i Nordre Follo kommunes årsregnskap for 2020 utgjør Follorådets totale utgifter
kr 1 520 630 og totale inntekter på kr 1 148 505. Renteinntektene på fondet er ikke spesifisert,

men i 2019 utgjorde rentene kr 65 286. Driftsregnskapet viser et merforbruk på kr 372 125
som tas av fondet.
Inntektene bestod av overføringer fra kommunene på til sammen kr 718 000 og kr 250 000 fra
Viken fylkeskommune (samme beløp som Akershus fylkeskommune overførte i 2019).
Klima- og energinettverket mottok kr 150 000 i tilskudd fra Miljødirektoratet.
I 2020 er det blant annet brukt midler under post 12700 og 12701 til LHBT+ (kr 100 000) og
til Aggrator Inkubator Ås (kr 100 000), samt til juridisk bistand i forbindelse med omdanning
til interkommunalt politisk råd og felles klagenemnd for de interkommunale selskapene i
Follo. Det ble gitt kr 20 000 i premier til Bærekraftcamp Follo i fjor, samt at det ble brukt
midler til konsulenter i forbindelse med oppgradering av nettsidene.
Follorådets driftsfond utgjør pr. 31.12.2020 totalt kr 2 635 545.
Deloitte er regnskapets revisor. Det er utarbeidet egen revisjonsuttalelse for Follorådets
regnskap, jf. vedlegg, og vil bli tatt inn i årsberetningen sammen med vedtatt regnskap.

04.06.2021
KMSW

Follorådets budsjett for 2020:
Follorådet 900200 – drift (tjeneste 2901):

10100
10300
10900
10990
11000
11150
11200
11300
11400
11500
11600
11700
11900
11501
11950
12700
14900
15500
14290

18300
18500

19000

Sum utgifter
1
Fastlønn sekretariatet
1
Lønn ekstrahjelp (nettsidene)
1
KLP Pensjon
1
Arbeidsgiveravgift
1
Kontormateriell
D
Kjøp av mat uten moms
Diverse materiell og tjenester
1
Telefon, linjeleie, bredbånd
D
Annonser, info, gave
1
Kurs, opplæring, konferanser
1
Skyss, kostgodtgj. Oppg.pliktig
1
Skyssgodt.gj. /billetter, transport
1
Husleie
Arbeidsseminar/studietur Follorådet
Kontingenter, lisenser
Konsulenter, vikartjenester
Tilfeldige utgifter/rammeendring
1
Avsetning til bundne fond
1
MVA komp.
Sum inntekter
1
Overføring fra Akershus fylkeskommune
1
Overføring fra kommuner
Gaver
1
Renter fond
Bruk av bundne fond
1
MVA komp.

Budsjett 2020
1 520 000
805 000

80 000
125 000
20 000
10 000
40 000
10 000
60 000
90 000
10 000
5 000
60 000

70 000
3 000
62 000
50 000
0
20 000
-1 520 000
-304 000
-598 000
0
0
-598 000
-20 000

17290

Diverse prosjekter 900200 Follorådet
(tjeneste 2902):

Budsjett
2020

Sum utgifter
1270 Konsulent, vikar og andre tjenester
1270 Prosjekt «nytt Folloråd»
1270 Norwegian Centre of Expertice –
Bio4Fuel
1270 Fossilfri Grenseregion (egeninnsats)

765 000

1270 Samarbeidsplattformen – div. tiltak
14290 MVA komp.

600 000
25 000
-765 000

Sum inntekter
18500 Overføring fra kommuner
17700 Ref fra andre/privat
17300 Refusjon fra fylkeskommunen
19500 Bruk av bundne fond
MVA komp.
Mindreforbruk

20 000
100 000
20 000
0

-120 000

-620 000
-25 000

Follorådets budsjett for 2020:

Follorådet – drift (tjeneste 2901):
Sum utgifter
Bto lønnsutgifter sekretariatet
Sekretariatets løpende virksomhet og drift
Husleie
Konferanser, kurs, møter
Arbeidsseminar/studietur Follorådet
Tilfeldige utgifter/rammeendring
Avsetning til bundne fond
MVA komp.
Sum inntekter
Overføring fra Akershus fylkeskommune
Overføring fra kommuner
Gaver
Renter fond
Bruk av bundne fond
MVA komp.

Diverse prosjekter (tjeneste 2902):
Sum utgifter
Konsulent, vikar og andre tjenester
Prosjekt «nytt Folloråd»
Norwegian Centre of Expertice – Bio4Fuel
Fossilfri Grenseregion (egeninnsats)
Deltakelse på MIPIM/eiendomsmesse
Samarbeidsplattformen – div. tiltak
MVA komp.
Sum inntekter
Overføring fra kommuner
Ref fra andre/privat
Refusjon fra fylkeskommunen
Bruk av bundne fond
MVA komp.
Mindreforbruk

Regnskap
2018

Budsjett
2019

1 877 299
966 286
291 489
56 370
132 370
0
0
411 267
19 517

1 580 000
990 000
230 000
60 000
100 000
70 000
100 000
0
30 000

-1 857 765
-279 205
-1 500 000
193
-59 235
0

-1 580 000
-316 000
-1 234 000
0
0
0

-19 517

-30 000

Regnskap
2018

Budsjett
2019

244 060
10 104
0
20 000
0
59 203
100 000
54 753

400 000
50 000
100 000
20 000
0
100 000
100 000
30 000

-263 593
-100 000
0
-108 840
0
-54 753

-400 000
-100 000
0
0
-270 000
-30 000

-19 534

Budsjett
2020
1 520 000
1 010 000
220 000
60 000
90 000
70 000
50 000
0
20 000
-1 520 000
-304 000
-598 000
0
0
-598 000
-20 000

Budsjett
2020
765 000
20 000
100 000
20 000
0
0
600 000
25 000
-765 000
-120 000

-620 000
-25 000

1 Nordre Follo kommune (2020) - År/Periode 2020 1 - 12
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Regnskap
2020

Ansvar: 900200 Follorådet
Tjeneste: 29000 Interkommunale samarbeid (§27/28a-samarbeid)
10100 Fastlønn
10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse
10900 KLP Pensjon
10905 Ulykkes- og gruppelivsforsikring
10990 Arbeidsgiveravgift
11000 Kontormateriell
11150 Kjøp av mat uten momsfradrag
11200 Diverse materiell og tjenester
11209 Velferdstiltak
11300 Post- banktj.gebyr- telefon- internett/bredbånd
11400 Annonser
11500 Opplæring og kurs
11600 Skyss og kostgodtjørelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige)
11700 Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skyssutgifter
11851 Person- og brukerforsikringer (ikke trekkpl)
11900 Leie av lokaler og grunn
11950 Avgifter, gebyrer, kommunale avgifter, offentlige gebyrer
11951 Datalisenser og programvare
12000 Inventar og utstyr
12200 Leie av driftsmidler
12700 Andre tjenester som vikartjeneste- juridisk bistand o.l.
12701 Konsulenttjenester
13500 Kjøp fra kommuner
14290 Kompensasjon mva
14700 Overføringer til andre private- arrangemenstilskudd og driftstilskudd
Sum utgifter
17290 Kompensasjon mva
18100 Andre statlige overføringer
18300 Overføringer fra fylkeskommuner
18500 Overføring fra kommuner
19500 Bruk av bundne driftsfond
Sum inntekter
Sum tjeneste: 29000 Interkommunale samarbeid (§27/28a-samarbeid)

733.461,56
4.790,55
110.337,24
789,96
112.625,51
34.595,18
11.672,00
22.380,80
3.420,00
5.917,24
3.465,00
2.477,40
2.669,85
1.654,18
-789,96
59.568,00
450,00
3.280,00
6.309,77
3.393,26
206.057,50
121.600,00
20.000,00
30.504,95
20.000,00
1.520.629,99
-30.504,95
-150.000,00
-250.000,00
-718.000,00
-372.125,04
-1.520.629,99
0,00

Sum ansvar: 900200 Follorådet

0,00

TOTALT

0,00

2



dŝů&ŽůůŽƌĊĚĞƚ
ǀͬĚĂŐůŝŐůĞĚĞƌ





Zs/^:KE^hdd>>^sZTZEZ'E^<WϮϬϮϬ&KZE^sZϵϬϬϮϬϬͲ&K>>KZ d
sŝŚĂƌŐũĞŶŶŽŵĨƆƌƚĚĞŚĂŶĚůŝŶŐĞƌƐŽŵĞƌĂǀƚĂůƚŵĞĚĚĞƌĞŽŐŐũĞŶŐŝƚƚŶĞĚĞŶĨŽƌ͘sĊƌƚŽƉƉĚƌĂŐďůĞƵƚĨƆƌƚŝƐĂŵƐǀĂƌ
ŵĞĚĚĞŶŝŶƚĞƌŶĂƐũŽŶĂůĞƐƚĂŶĚĂƌĚĞŶ/^Z^ϰϰϬϬǀƚĂůƚĞŬŽŶƚƌŽůůŚĂŶĚůŝŶŐĞƌ͘,ĂŶĚůŝŶŐĞŶĞďůĞƵƚĨƆƌƚŬƵŶĨŽƌĊďŝƐƚĊĚĞƌĞ
ŝǀƵƌĚĞƌŝŶŐĞŶĂǀƌŝŬƚŝŐŚĞƚĞŶĂǀƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚĨŽƌϮϬϮϬĨŽƌĂŶƐǀĂƌϵϬϬϮϬϬʹ&ŽůůŽƌĊĚĞƚ͘

ZĞŐŶƐŬĂƉĞƚƚŝů&ŽůůŽƌĊĚĞƚĨƆƌĞƐƐŽŵĞŶĚĞůĂǀEŽƌĚƌĞ&ŽůůŽŬŽŵŵƵŶĞƐĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉ͘ĞŶŽƌĚŝŶčƌĞƌĞǀŝƐũŽŶĞŶĞƌ
ƵƚĨƆƌƚŝĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞŵĞĚǀĊƌƌĞǀŝƐũŽŶĂǀEŽƌĚƌĞ&ŽůůŽŬŽŵŵƵŶĞƐĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉ͘

^ĂŵůĞĚĞƵƚŐŝĨƚĞƌďŽŬĨƆƌƚƉĊĂŶƐǀĂƌϵϬϬϮϬϬʹ&ŽůůŽƌĊĚĞƚƉƌϯϭ͘ĚĞƐĞŵďĞƌϮϬϮϬĞƌŬƌϭϱϮϬϲϯϬ͘^ĂŵůĞĚĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌĞƌ
ŬƌϭϭϰϴϱϬϱ͘DĞƌĨŽƌďƌƵŬĞƚƉĊŬƌϯϳϮϭϮϱĞƌŽǀĞƌĨƆƌƚĨƌĂďƵŶĚŶĞĨŽŶĚ͘

sŝŚĂƌŬŽŶƚƌŽůůĞƌƚĂƚ͗
- ĞƚŝŬŬĞĞƌďŽŬĨƆƌƚƵƚŐŝĨƚĞƌƐŽŵĊƉĞŶďĂƌƚŝŬŬĞƐǇŶĞƐĊǀĞĚƌƆƌĞǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚĞŶ͘
- ƌŝĨƚƐƵƚŐŝĨƚĞŶĞĞƌŬŽƌƌĞŬƚďĞŚĂŶĚůĞƚŽŐŶƆǇĂŬƚŝŐďŽŬĨƆƌƚŝƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚŵĞĚƚĂŶŬĞƉĊ
ͲDǀĂͲďĞŚĂŶĚůŝŶŐ
ͲĞůƆƉ
Ͳ<ŽŶƚŽŽŐďŝůĂŐƐƚĞŬƐƚ
- ŽŬĨƆƌƚĞůƆŶŶƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌƐƚĞŵŵĞƌŵĞĚůƆŶŶƐŽƉƉŐĂǀĞŶĞƚŝůĚĞĂŶƐĂƚƚĞ͘
- DŽƚƚĂƚƚĞŵŝĚůĞƌĨƌĂĚĞůƚĂŬĞƌŬŽŵŵƵŶĞŶĞŽŐsŝŬĞŶĨǇůŬĞƐŬŽŵŵƵŶĞĞƌŝƚƌĊĚŵĞĚĚĞƌĞƐƐĂŵĂƌďĞŝĚƐĂǀƚĂůĞŵĞĚ
&ŽůůŽƌĊĚĞƚ͘
- DŽƚƚĂƚƚĞŵŝĚůĞƌĨƌĂŬŽŵŵƵŶĞƌĞƌŝƐĂŵƐǀĂƌŵĞĚǀĞĚƚĂƚƚďƵĚƐũĞƚƚ͘

sŝŚĂƌŝǀĊƌŬŽŶƚƌŽůůŝŬŬĞĂǀĚĞŬŬĞƚǀĞƐĞŶƚůŝŐĞĨĞŝůĞůůĞƌŵĂŶŐůĞƌ͘
^ŝĚĞŶĚĞŽǀĞŶƐƚĊĞŶĚĞŬŽŶƚƌŽůůŚĂŶĚůŝŶŐĞŶĞǀĞƌŬĞŶƵƚŐũƆƌƌĞǀŝƐũŽŶĞůůĞƌĨŽƌĞŶŬůĞƚƌĞǀŝƐŽƌŬŽŶƚƌŽůů͕ŐŝƌǀŝŝŬŬĞƵƚƚƌǇŬŬĨŽƌ
ŶŽĞŶƐŝŬŬĞƌŚĞƚĨŽƌĂƚŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶĞŶŝŬŬĞŝŶŶĞŚŽůĚĞƌǀĞƐĞŶƚůŝŐĞĨĞŝů͘

ĞƌƐŽŵǀŝŚĂĚĚĞƵƚĨƆƌƚƚŝůůĞŐŐƐŚĂŶĚůŝŶŐĞƌĞůůĞƌŚĂĚĚĞŐũĞŶŶŽŵĨƆƌƚƌĞǀŝƐũŽŶĞůůĞƌĨŽƌĞŶŬůĞƚƌĞǀŝƐŽƌŬŽŶƚƌŽůů͕ŬƵŶŶĞ
ĂŶĚƌĞĨŽƌŚŽůĚŚĂŬŽŵŵĞƚƚŝůǀĊƌŬƵŶŶƐŬĂƉŽŐďůŝƚƚƌĂƉƉŽƌƚĞƌƚƚŝůĚĞƌĞ͘

sĊƌƌĂƉƉŽƌƚĞƌƵƚĞůƵŬŬĞŶĚĞƵƚĂƌďĞŝĚĞƚĨŽƌĚĞƚĨŽƌŵĊůƐŽŵĞƌďĞƐŬƌĞǀĞƚŝĨƆƌƐƚĞĂǀƐŶŝƚƚĂǀƌĂƉƉŽƌƚĞŶŽŐƚŝůĚĞƌĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶ͕ŽŐƐŬĂůŝŬŬĞďƌƵŬĞƐƚŝůŶŽĞĂŶŶĞƚĨŽƌŵĊů͘sĊƌƌĂƉƉŽƌƚĞƌŬƵŶďĞƌĞŐŶĞƚƉĊ&ŽůůŽƌĊĚĞƚ͕ŬĞƌƐŚƵƐ
ĨǇůŬĞƐŬŽŵŵƵŶĞ͕ŽŐĚĞůƚĂŬĞƌŬŽŵŵƵŶĞŶĞŽŐƐŬĂůŝŬŬĞĚŝƐƚƌŝďƵĞƌĞƐƚŝůĂŶĚƌĞƉĂƌƚĞƌĞŶŶ&ŽůůŽƌĊĚĞƚ͕ŬĞƌƐŚƵƐ
ĨǇůŬĞƐŬŽŵŵƵŶĞ͕ĞůůĞƌĚĞůƚĂŬĞƌŬŽŵŵƵŶĞŶĞ͘



ƌĂŵŵĞŶ͕Ϯϭ͘ŵĂŝϮϬϮϭ
ĞůŽŝƚƚĞ^



sŝĚĂƌEĞƐƐĞ
ƐƚĂƚƐĂƵƚŽƌŝƐĞƌƚƌĞǀŝƐŽƌ



ĞůŽŝƚƚĞƌĞĨĞƌƐƚŽŽŶĞŽƌŵŽƌĞŽĨĞůŽŝƚƚĞdŽƵĐŚĞdŽŚŵĂƚƐƵ>ŝŵŝƚĞĚ;͞dd>͟Ϳ͕ŝƚƐŐůŽďĂůŶĞƚǁŽƌŬŽĨŵĞŵďĞƌĨŝƌŵƐ͕ĂŶĚƚŚĞŝƌƌĞůĂƚĞĚĞŶƚŝƚŝĞƐ
;ĐŽůůĞĐƚŝǀĞůǇ͕ƚŚĞ͞ĞůŽŝƚƚĞŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ͟Ϳ͘dd>;ĂůƐŽƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽĂƐ͞ĞůŽŝƚƚĞ'ůŽďĂů͟ͿĂŶĚĞĂĐŚŽĨŝƚƐŵĞŵďĞƌĨŝƌŵƐĂŶĚƌĞůĂƚĞĚĞŶƚŝƚŝĞƐĂƌĞ
ůĞŐĂůůǇƐĞƉĂƌĂƚĞĂŶĚŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŶƚŝƚŝĞƐ͕ǁŚŝĐŚĐĂŶŶŽƚŽďůŝŐĂƚĞŽƌďŝŶĚĞĂĐŚŽƚŚĞƌŝŶƌĞƐƉĞĐƚŽĨƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ͘dd>ĂŶĚĞĂĐŚdd>ŵĞŵďĞƌ
ĨŝƌŵĂŶĚƌĞůĂƚĞĚĞŶƚŝƚǇŝƐůŝĂďůĞŽŶůǇĨŽƌŝƚƐŽǁŶĂĐƚƐĂŶĚŽŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ĂŶĚŶŽƚƚŚŽƐĞŽĨĞĂĐŚŽƚŚĞƌ͘dd>ĚŽĞƐŶŽƚƉƌŽǀŝĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽĐůŝĞŶƚƐ͘
WůĞĂƐĞƐĞĞǁǁǁ͘ĚĞůŽŝƚƚĞ͘ŶŽƚŽůĞĂƌŶŵŽƌĞ͘

ΞĞůŽŝƚƚĞ^


ZĞŐŝƐƚƌĞƌƚŝ&ŽƌĞƚĂŬƐƌĞŐŝƐƚĞƌĞƚ
DĞĚůĞŵŵĞƌĂǀĞŶŶŽƌƐŬĞZĞǀŝƐŽƌĨŽƌĞŶŝŶŐ
KƌŐĂŶŝƐĂƐũŽŶƐŶƵŵŵĞƌ͗ϵϴϬϮϭϭϮϴϮ
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Nordre Follo kommune 2020

NOTE 18 INTERKOMMUNALE SAMARBEID, §20-4 OG §27/§28
VIRKSOMHETER
Interkommunalt tiltak
Overføring fra Nordre Follo kommune
Overføring fra Vestby kommune
Overføring fra Ås kommune
Overføring fra Frogn kommune
Overføring fra Enebakk kommune
Overføring fra Nesodden kommune
Resultat av overføringer
Samarbeidets egne inntekter
Samarbeidets driftsutgifter
Resultat av virksomheten
Disponering av resultatet:
Bruk av fond
Avsatt til fond
Tilbakeført deltakerkommunene
Overført til neste driftsår
Udekket underskudd
Bundne driftsfond saldo pr 31.12.20

Interkommunalt tiltak
Overføring fra Nordre Follo kommune
Overføring fra Vestby kommune
Overføring fra Ås kommune
Overføring fra Frogn kommune
Overføring fra Enebakk kommune
Overføring fra Nesodden kommune
Resultat av overføringer
Samarbeidets egne inntekter
Samarbeidets driftsutgifter
Resultat av virksomheten
Disponering av resultatet:
Bruk av fond
Avsatt til fond
Tilbakeført deltakerkommunene
Overført til neste driftsår
Udekket underskudd
Bundne driftsfond saldo pr 31.12.20

Follo barne- og
ungdomsskole
tidl. KL §28-1b

SFO Follo barneFollo
og ungdomsskole
medisinske
tidl. KL §28-1b
senter KL §20-4

15 574 417
3 807 777
7 019 873
3 546 520
5 066 336
3 354 445
38 369 368
1 829 720
32 530 503
7 668 585

3 064 814
388 792
593 633
342 940
965 166
887736
6 243 081
1 143 966
7 340 604
46 443

7 956 170
0
2 819 141
2 257 883
848 784
1 750 000
15 631 978
1 311 313
16 943 291
0

0
7 668 585
0
0
0
17 800 728

0
46 443
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Follo
barnevernsvakt
tidl. KL §27

Kemneren i
Follo
tidl. KL §27

2 936 099
954 000
1 148 000
1 002 000
712 000
848 000
7 600 099
604 492
7 826 793
377 798

10 853 584
2 513 702
14 706 135
-1 338 849

293 088
89 678
102 315
79 339
55 501
98 079
718 000
430 505
1 520 630
-372 125

0
377 798
0
0
0
377 798

4 827 429
3 488 580
0
0
0
3 988 401

372 125
0
0
0
0
2 635 545

23

5 139 436
1 569 627
1 796 693
1 381 275
966 553

Follorådet

Hovedbok
1 Nordre Follo kommune (2020) - År/Periode 2020/1 - 2020/12
Konto: 251080004 Follorådet
Periode: 12
TOTALT

08.03.2021
IB
-3.007.670,13

-3.007.670,13

Bevegelse

UB

372.125,04

-2.635.545,09

Budsjett hittil
0,00
0,00

372.125,04

-2.635.545,09

0,00

Side: 2

%
0
0
0

