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1. Follorådets strategi og organisering 
 

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

 

1.1 Den overordnede strategien for follosamarbeidet  

Den overordnede strategien for follosamarbeidet er:  

 Mer styrke utad på ulike regionale utviklingsområder  

 Kvalitets- og effektivitetsforbedringer gjennom interkommunalt samarbeid om  
samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon, forvaltning og administrasjon  
 
Samarbeidsområdene er: 

 Felles strategier overfor stat og omverdenen for øvrig 

 Regional planlegging 

 Kommunesamarbeid etter behov 

 Tjenestesamarbeid 

 Utviklingsarbeid 
 

1.2 Organisering 

Organisering av samarbeidet i folloregionen er vist i figuren nedenfor. 
 

 

FOLLOMØTET 

    FOLLORÅDET 

ARBEIDSUTVALGET 

FOLLORÅDETS  
SEKRETARIAT 

RÅDMANNS- 
KOLLEGIET 

Prosjekter                                                
administrative faggrupper Prosjekter                                                

POLITISK 

ADMINISTRATIVT 
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Follomøtet er fra 01.01.2012 follosamarbeidets øverste organ og består av formannskapet fra hver 

follokommune og fylkesutvalget i Akershus fylkeskommune. Det er møteplikt. Rådmannen i den enkelte 

deltakende kommune, eller en av ham/henne valgt medarbeider, og leder av Follorådets sekretariat, har møte- 

og talerett i Follomøtet. Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har observatørstatus med tale- og 

forslagsrett. 

Follomøtets leder og nestleder velges av og blant ordførerne i follokommunene for 1 år, etter kommunenavn i 

alfabetisk rekkefølge. Den valgte nestlederen vil bli leder påfølgende år.  

Follorådets leder innkaller Follomøtet til møte – minst 1 gang hvert år, eller oftere om man finner dette 

ønskelig. I møtet drøftes sentrale utfordringer for folloregionen og for øvrig andre saker knyttet til de formål og 

oppgaver som er angitt i pkt. 1. Follomøtet fastsetter årlige handlingsplaner og budsjett for det regionale 

samarbeidet. 

 

Organiseringen med Follomøte 1 – 2 ganger pr. år for alle formannskapsmedlemmene i regionen, vil kunne 

bidra til at Follorådets arbeid og prosesser forankres bedre i kommunene.  

 

Follorådet består av ordførerne og rådmennene i follokommunene og i Akershus fylkeskommune. Disse møtes 

vanligvis 1 gang pr. måned og behandler aktuelle saker. Ved forfall kan de politiske representantene bare la seg 

representere ved sine faste stedfortredere. Hver deltaker har én stemme som forvaltes av ordføreren eller 

dennes møtende vararepresentant. Rådmennene, eller en av ham/henne valgt medarbeider, og leder av 

Follorådets sekretariat har møte- og talerett i Follorådet. Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

har observatørstatus med tale- og forslagsrett.  

Follorådet er det sentrale premissgivende og utøvende organet i samarbeidet. Follorådet avgir innstilling i saker 

som forelegges Follomøtet og vedtar årsmelding og regnskap. Disse forelegges den enkelte deltaker som 

melding. 

I den grad Follorådet finner det tjenlig, kan midlertidige faggrupper (ad hoc-utvalg) med medlemmer fra 

deltakerkommunene og/eller eksterne fagfolk etableres for ønsket saksutredning. 

 

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

 

Arbeidsutvalget består av leder og nestleder i Follorådet samt deres respektive rådmenn og daglig leder. 

Arbeidsutvalget forbereder sakene for Follorådet og Follomøtet.  

 

Rådmannskollegiet består av rådmennene i de deltakende kommunene samt fylkesrådmannen i Akershus. 

Rådmannskollegiet ledes av rådmannen i den kommunen som har lederskapet i Follorådet. Han/hun skal påse 

at de saker som kollegiet legger frem for Follorådets organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. 
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Sekretariatet for Follorådet ledes av en daglig leder og ivaretar nødvendige sekretariatsfunksjoner for 

Follorådets organer. Sekretariatsleder rapporterer til leder av Follorådet. Denne har instruksjonsmyndighet 

overfor sekretariatsleder.  Sekretariatsleder skal påse at iverksetting av handlingsprogram og øvrige vedtak 

utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser og i henhold til vedtak, samt retningslinjer og pålegg som fattes 

av Follorådet og Follomøtet. Sekretariatsleder skal også ivareta plan- og budsjettansvaret for Follorådet og dets 

underorganer, og har anvisningsmyndighet på Follorådets vegne. 

 

Følgende oppgaver og tiltak prioriteres i 2018: 

 Ivareta sekretariatsoppgavene (møteforberedelser, oppfølgning, utarbeide handlingsprogram, budsjett og 

årsmelding, oppdatere og videreutvikle nettsidene) 

 

 Bistå Follorådets leder/ordførerne i sitt arbeid/rolle med faglige og praktiske forberedelser til møter og 

konferanser og studieturer.  

 

 Bidra til å gjennomføre prosjektet «Nytt Folloråd», som også inkluderer oppgradering av nettsiden 

www.follo.no. Prosessen startet opp etter stortingsvalget høsten 2017.  

 

 Representere og ivareta Follorådets interesser på ulike samarbeidsarenaer (herunder Samarbeidsalliansen 

Osloregionen) i samråd med politisk ledelse lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.  

 

 Samarbeidet med Campus Ås og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) prioriteres etter 

behov.  

 

 Koordinere representantskapsmøtene i de interkommunale selskapene i Follo 

 

 

 

  

Administrative fagnettverksgrupper er underlagt Rådmannskollegiet, som fungerer som styringsgruppe. 

Nettverksgruppene innen ulike fagområder følger opp og gjennomfører Follorådets utviklingsarbeid og tiltak 

som gjerne organiseres som prosjekter.  Følgende fagnettverksgrupper er for tiden etablert: Areal- og 

samferdselsgruppen, Klima- og energinettverket og Helsegruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.follo.no/
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2 Satsingsområder – regionale utviklingsoppgaver 
 

 
2.1  Prosjekt «Nytt Folloråd» 
 

Dagens strategi og innsatsområder for regionrådsarbeidet har vært uendret over flere år. Follorådet vedtok 
på sitt møte den 30. september, jf. sak 64/16, å sette i gang et prosjekt «nytt Folloråd». Prosessen startet 
opp etter stortingsvalget i september. Ny regional samarbeidsavtale bør vedtas av Follomøtet våren 2018.  
 
Follorådet vil formelt bestå av seks kommuner fra 01.01.2020 når Oppegård og Ski formelt blir en 
kommune.  
 
I Follorådets budsjett for 2018 settes av inntil kr 100 000 til dette prosjektet.  Midlene foreslås brukt til å 
engasjere prosessleder, arrangere workshops og arbeidsseminar som ledd i å utarbeide en ny strategi for et 
«nytt» Folloråd. 
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2.2 Helse - Samhandlingsreformen 
 

 

 

 

MÅL: Follorådet skal samarbeide om et godt helsetilbud for innbyggerne i 

Follo i forbindelse med gjennomføring av Samhandlingsreformen. 

 

 

Helsegruppa, bestående av kommunalsjefene i de 7 kommunene, har det faglige ansvaret for utviklingen av det 

helsefaglige kommuneoverbyggende arbeidet og har samarbeidet om dette siden 2009.  

 

Kommunene og Ahus har inngått lovpålagte samarbeidsavtalene som skal fremme samhandlingen mellom 

kommuner og helseforetak. Avtalene skal konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen, samt etablere gode 

samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder. Samarbeidsavtalene er juridisk bindende for avtalepartene og 

skal revideres årlig.    

 

September 2016 vedtok administrativt samarbeidsutvalg (ASU) mellom sykehus og kommuner en overordnet 

samhandlingsplan mellom partene. Det er et viktig arbeid, som har pågått siden 2013. 

Mål for samhandlingen mellom Ahus og kommunen bygger på nasjonale føringer i samhandlingsreformen om rett 

behandling på rett sted til rett tid, samt fokus på å forebygge framfor å reparere. I planen er det satt opp 

satsingsområder med tiltak for å nå målene om «Samhandling om forebyggende og helsefremmende arbeid» og 

«Gode pasientforløp». Samhandlingsarbeidet mellom partene er basert på et partssammensatt arbeid på alle nivåer, 

fra ASU og til og med arbeidet med felles pasienter og pårørende.  

 

I juni 2016 kom det på plass en egen helserådgiver, finansiert over Follorådets budsjett, men faglig underlagt 

Helsegruppen/kommunalsjef for helse og omsorg i Oppegård. Helserådgiveren skal følge opp Samhandlingsreformen 

og tiltak under Helsegruppen, samt bidra med koordinering av det helsefaglige arbeidet og ivareta Follo regionen 

sine interesser i samhandlingen med Ahus. Helserådgiveren skal også bidra i Folloregionen med kompetanseheving 

og innovasjon. Helserådgiver deltar i arbeidsutvalget (AU), og har sekretariats funksjon i samarbeidsutvalget (SU) og 

administrativt samarbeidsutvalg (ASU). Fra 2018 vil denne stillingen ikke være knyttet til Follorådet, men fortsette 

som et administrativt kommunesamarbeid med Oppegård kommune som vertskommune.  

 

 

 

På denne bakgrunn foreslås følgende tiltak/prosjekter for 2017: 

1. Ansvar for utskrivningsklare 
pasienter innenfor psykisk 
helse og rus 

Fra 2017 får kommunen ansvar for utskrivnings klare 

pasienter innenfor psykisk helse og rus. Betalingsforskriften 

endres og trer i kraft tidligst 2018. 
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Videreutvikle tjenestene til denne brukergruppen. Se på 

samarbeid med Ahus og ACT. 

2. Ivareta kommunal plikt for 
øyeblikkelig hjelp 

 

 

Følge utvikling på KAD. 

 

Følge utviklingen på legevakt. 

 

Ivareta ny plikt for øyeblikkelig hjelp psykisk helse og rus. 

3. Fokus områder 
 

 

 

 

Oppgavemeldingen, DPS, tannhelsetjenesten, habilitering og 

rehabilitering, hjelpemidler, jordmor 

 

Vold i nære relasjoner – alternativ til vold 

 

Velferdsteknologi   

 

Innovasjon 

 

4. Samhandling med Ahus 
 

 

Follo-regionen skal være en aktiv bidragsyter og delta aktivt i 

samhandlingen med Ahus, følge opp og implementerer de 

lovpålagte samarbeidsavtalene og overordnet 

samhandlingsplan.  

 

Faglige satsingsområder:  

- Psykisk helse og rus 
- Kommunalt øyeblikkelighjelp døgntilbud 

(KAD/KØH) 

- Samarbeidet med fastlegene 

- Ambulante tjenester 

- Reinnleggelser 

- Gjensidig kompetanseoverføring  
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5. Kompetansehjulet 
 

 

Basis kompetanse og ABCène 

 

Fortsette med basiskompetanse og videreutvikle ABC\ene 

ABC: Aldring og omsorg, demens, Miljøbehandling. Inkludere 

migrasjonshelse. 

Det skal startes opp med psykisk helse i eldre år. 

 

Jobbe videre med hvordan tjenestene tilrettelegger for at 

befolkningen kan bo lengst mulig i eget hjem. 
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2.3 Bærekraftig utvikling – klima og energi 
 
 

 

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

klimapolitikk. 

 

Høsten 2008 ble det etablert et Klima- og energinettverk (KEN) mellom Follo-kommunene. Formålet er 
erfaringsutvikling mellom kommunene og tverrsektorielt samarbeid om miljø- og klimarelaterte spørsmål. Videre 
skal nettverket ta opp felles problemstillinger og utvikle samarbeidstiltak på tvers av kommunene og i samarbeid 
med regionale partnere.  
 
Det er under utarbeiding en Regional plan for klima og energi i Akershus 2015-2030. Klimanettverket i Follo vil bli 
involvert i sluttarbeidet med plan i 2018.  
 
 
Følgende tiltak foreslås gjennomført i 2018: 
 

1. Fylkeskommunen jobber med å utarbeide Regional plan for klima og energi. Leder for Klima- og 
energignettverket sitter i prosjektgruppa. KEN må sette av tid til å gi innspill til planprosessen, og innholdet i 
planen. Planarbeidet må forankres, og det må jobbes videre med å følge opp planen.  

2. Det er ønskelig å jobbe med rullering av innkjøpsstrategi og kompetanseheving knyttet til grønne innkjøp. 
Kommunene har et felles innkjøpskontor, og en innkjøpsstrategi som ikke er rullert. Det kommer nytt lovverk på 
området.  

 

I tillegg vil klima- og energinettverket prioritere følgende: 
 
 

1. Deltakelse i Interreg-

programmet 

Infragreen 2 

 

Gjennomføring: 

2016-2018 

Nærmere om innhold: 

Interreg-prosjektet Hela Gröna Vägen, der Østfold fylkeskommune 

er lead partner, og Akershus fylkeskommune også deltar, pågår 

2016-2018. I plandelen av prosjektet skal det lages en struktur for 

framtidig lade- og fylleinfrastruktur i kommunene, knyttet opp til 

kommuneplanens arealdel. Alle typer nullutslippsdrivstoff, 

inkludert Hydrogen, skal tas med.  

 

Finansiering: 

Det er ikke satt av midler for 2018 til dette Interreg-programmet 

(egeninnsats).  

 

2. Medvirke i 

utarbeiding av 

Nærmere om innhold: 

Regional plan for klima- og energi orienteres mot tre utfordringer; 
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Regional plan for 

klima og energi i 

Akershus 

reduksjon av direkte klimagassutslipp, en mer fornybar energimiks 

og økt energieffektivisering i regionen. Hovedmål på kort- og 

mellomlang sikt (2030) bør være at Akershus som minimum bidrar 

til utslippsreduksjon, energiomlegging og -effektivisering i tråd med 

vedtak på europeisk og nasjonalt nivå. Dette er i tråd med forslag 

til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. I arbeid 

med tiltak på lenger sikt (2050) bør det utarbeides en visjon om 

Akershus som et klimanøytralt lavutslippssamfunn. Planens mål og 

tidshorisont avklares nærmere i planarbeidet. 

Satsingsområder skal vurderes og konkretiseres i tiltak som gir en 

best mulig klimaeffekt og understøtter behovet kommunene har i 

sine klima- og energiplaner. 

 

Finansiering: 

Det settes ikke av midler over Follorådets budsjett til Klima- og 

energinettverket i 2018. 
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2.4 Areal og samferdsel 

 

 

MÅL: Arealutviklingen og utbyggingsmønsteret i Follo skal baseres på prinsippene for 

en bærekraftig utvikling, der et arealeffektivt utbyggingsmønster, bevaring av 

naturgrunnlag og tilrettelegging for miljøvennlige transportløsninger står sentralt.   

 

 

Areal- og samferdselsgruppens hovedaktiviteter i 2018 vil være: 

 

1. Ivaretakelse av 

Follos faglige 

interesser i  

pågående regionale 

prosesser/planarbeid 

 

Gjennomføring: 

Løpende deltakelse i 

ulike fag- og 

prosjektgrupper etc. 

 

  

Ansvar: 

Rådmannskollegiet er 

styringsgruppe og 

ansvarlig 

Nærmere om innhold: 

I henhold til Plan- og bygningsloven skal det innen ett år etter kommune- og 

fylkestingsvalget utarbeides regional planstrategi og kommunale planstrategier. 

Akershus fylkeskommune vil invitere kommunene til en prosess, der Follo kan løfte 

frem behov for planer i Akershus. 

 

Pågående regionale prosesser i 2018 vil for øvrig være:  

 

1.Regional plan for areal og transport 

Diverse oppfølgning – regionale mobilitetsprogrammer. 

2. Regional plan for handel, service og senterstruktur 

Diverse oppfølgning. 

 

Målsetting: 

Areal- og samferdselsgruppen skal bistå Follorådet med faglige innspill, som ledd i å få 

gjennomslag for Follos areal- og transportinteresser med bakgrunn i Follorådets 

vedtatte mål og strategier for samordnet areal- og transportutvikling, og foreslå 

oppdatering av disse der dette er nødvendig for å sikre gjennomslag.  

Areal- og samferdselsgruppen skal levere: 

- formidle oppdatert faktakunnskap og informasjon om pågående prosesser 

- utarbeide eventuelle felles høringsuttalelser og saksfremlegg til ovennevnte 

planer og prosesser 

Finansiering/budsjett: 

Egeninnsats. 
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2.5 Regionalt næringssamarbeid – Samarbeidsplattformen for næringsutvikling i 
Follo 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 tar for seg hvordan Oslo og 
Akershus skal styrke sin rolle innenfor innovasjon og nyskaping og bli verdens mest bærekraftige, smarte og 
innovative region? Planen er utarbeidet i et samarbeid mellom kommuner, fylkeskommunen, statelige 
etater og ulike interesse grupper. (Vedtatt i fylkestinget 15.06.2015).  

 
Planen skal være et styringsdokument som beskriver prioriteringer og veivalg for regionens ønskede 
utvikling i et langsiktig perspektiv. Planen skal utgjøre en plattform for arbeidet med næringspolitikken og 
næringsutviklingen i de to fylkene. Den regionale planen har følgende visjon og mål: 

 
Visjon:  
Oslo og Akershus skal være en av verdens mest bærekraftige, smarte og innovative regioner.  

 
Hovedmål:  
Oslo og Akershus skal utnytte regionens vekst og utløse innovasjonspotensialet som ligger i forsterket 
samspill mellom bedrifter, forsknings- og kunnskapsmiljøer, talenter, kapital og offentlig sektor, for å 
oppnå økt verdiskaping og konkurransekraft. 

 
Samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo som oppfølging av regional plan for innovasjon og 
nyskaping : 
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. I tillegg 
har NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi), VI (Veterinærinstituttet) og Nofima, samt Vitenparken Campus 
Ås sluttet seg til avtalen. 

 
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).  

 

 

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

næringsmessige muligheter kan utløses, blant annet ved å: 

 

     Delmål 1: Bygge opp en næringsklynge av relaterte virksomheter som er internasjonalt  

                        ledende innenfor bioøkonomien.  

     Delmål 2: Bistå flere gode gründere til selskapsetableringer 
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Hovedpunktene i samarbeidsplattformen er:  
1. Bioøkonomi som satsingsområde i Follo  
2. Etablering av innovasjonsbygg og kompetansesenter på Campus Ås  
3. Oppbygging av Inkubator Ås  
4. Øke næringslivets FoU- og innovasjonsaktivitet  
5. Utvikle innovative næringsmiljøer innenfor bioøkonomien  
6. Bygge opp gode forvaltningsmiljøer i regionen og utløse mer kapital til bedrifter i  
    tidlig fase  
7. Utvikle gode bostedskvaliteter i Follo  
8. Samarbeid mellom NMBU og videregående skoler i Follo  

 
Alle kommunene i Follo har behandlet og vedtatt samarbeidsplattformen i sine kommunestyrer (Ås: 
19.11.2014, Oppegård: 05.06.2015, Enebakk: 22.06.2015, Ski: 02.09.2015, Frogn: 07.12.2015, Vestby: 
11.12.2015, Nesodden:09.03.2016). 

 
Samarbeidsplattformen bidrar til at regionale aktører i fellesskap kan samarbeide om å utvikle eksisterende 
næringsliv gjennom etablering av lokale møteplasser i regionen, hvor Campus Ås kan inviteres inn til å bidra 
til å forløse potensielle klynger. 

 
Ås kommune tok høsten 2017 over ledervervet i styringsgruppen etter tidligere ordfører i Ski, Tuva Moflag, 
med rektor på NMBU, Mari Sundli Tveit, som nestleder. Også Follorådet er representert i styringsgruppen.  
 
Follorådet bidrar med kr 20 000 for 2018 til det nye forskningssenteret for miljøvennlig energi, Bio4Fuel, på 
Campus Ås. Målet er å utvikle bærekraftig biodrivstoff.  

 
 
 
 

Etablerertjenesten i Follo 
Fra 2018 vil de regionale byene i Akershus og Follo få ansvaret for å følge opp og drifte Etablerertjenesten 
videre. I Follo er Ski og Ås utpekt som regionale byer, jf. Regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus, og de vil samarbeide om videre drifting av tjenesten i Follo-kommunene.  
 
Follorådet avslutter derfor ansvaret for driftingen av Etablerertjenesten i Follo ved årsskiftet 2017/2018, 
etter nærmere fem års samarbeid med Det kgl. selskap for Norges Vel om drift og videreutvikling av 
Etablerertjenesten.  
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3 Støttefunksjoner/administrative oppgaver 
 

 

MÅL: Kvalitet i alle ledd i etablerte støttefunksjoner og administrative oppgaver. 

 

3.1 Kommunesamarbeid 
Som ledd i å utvikle effektive tjenestetilbud har Follo-kommunene inngått flere administrative samarbeidstiltak, 

som ikke omtales som tiltak i Follorådets handlingsprogram. Rådmannskollegiet er ansvarlig for prosjektene og 

vil rapportere jevnlig fra disse i Follorådet. Eksempler på administrativt samarbeid er blant annet:  

3.1.1 Landbrukskontoret i Follo 

Deltakende kommuner: Oppegård, Frogn, Nesodden, Ski, Vestby og Ås. Ås er vertskommune. Formålet er å 

drive saksbehandling av landbrukssaker og delta i planarbeid og gjennomføring av tiltak innen landbruk og 

miljøforvaltning. Avtalen ble fornyet og vedtatt i alle kommunestyrene i 2014.  Avtalen gjelder for en periode 

på 5 år, f.o.m. 01.05.2014 tom 01.05.2019. 

 

3.1.2 Tolketjenesten i Follo 
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Ski, Vestby og Ås. Ski er vertskommune. Formålet er å 

formidle kvalifiserte tolker til samarbeidskommunene på en effektiv måte. 

 

3.1.3 Kompetansehjulet i Follo (KHF) 
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Ski og Ås. Ås er vertskommune. Formålet er å drive 

kompetanseutvikling med hovedgruppe i pleie- og omsorgssektoren. 

3.1.4 Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord 

Deltakende kommuner: Oppegård, Hurum, Røyken, Asker, Bærum, Oslo, Ski, Ås, Nesodden og Frogn. Oslo 

kommune ivaretar det daglige arbeidet. Formålet er å tilrettelegge det faglige samarbeidet mellom 

medlemskommunene. 

 

3.1.5 IKT-Follo 
IKT Follo er et samarbeid mellom Ås, Vestby, Ski, Nesodden, Oppegård og Frogn. Hensikten er å spare 

kostnader-, bli mer effektive- og oppnå bedre kvalitet på IKT tjenester generelt. 
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4. Budsjett 2018 

Follorådets budsjett 2018 
Follorådet drift: Ansvar 9110 - Tjeneste 2901 
Kostnader Utgifter Inntekter 

Lønn og sosiale utgifter sekretariatsleder  980 000   

Sekretariatets løpende virksomhet og drift 295 000   

Husleie 55 000   

Konferanser og møter 166 000   

Arbeidsseminar/studietur 200 000   

Diverse uforutsette utgifter 190 000   

MVA. 80 000   

Sum utgifter 1 966 000   

  

Inntekter 

Overføring fra kommuner   -1 500 000 

Overføring fra Akershus fylkeskommune   -386 000 

MVA.   -80 000 

Sum inntekter   -1 966 000 

  

Diverse prosjekter: Ansvar 9110 - Tjeneste 2902 
Kostnader Utgifter Inntekter 

Prosjekt «nytt Folloråd» 100 000   

Norwegian Centre of Expertice – Bio4Fuel 20 000   

Hele Gröna Vägen (egeninnsats) 0   

Deltakelse på eiendomsmesse/byutvikling MIPIM 200 000  

Konsulent, vikar og andre tjenester 50 000  

MVA. 100 000   

Sum utgifter 470 000   

  

Inntekter 

Overføring fra kommuner   -100 000 

Tilskudd fra Miljødirektoratet  0 

Bruk av driftsfond   -270 000 

MVA.   -100 000 

Sum inntekter   -470 000 

  
  

Totalt budsjett 
Utgifter totalt 2 436 000    

Inntekter totalt   -2 436 000 
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Kommune 
Antall 

innbyggere 
%-fordeling 

2016 

Tilskudd/     
driftstøtte 

kommunen 

Tilskudd/     
prosjekter 

kommunene 

Sum overføring fra 
kommunene 

Overføring pr. 
innbygger 

Enebakk 10 870 7,88 118 182 12 527 130 709 12,02 

Frogn 15 695 11,38 170 641 18 088 188 729 12,02 

Nesodden 18 623 13,50 202 475 21 462 223 938 12,02 

Oppegård 26 792 19,42 291 291 30 877 322 168 12,02 

Ski 30 261 21,93 329 007 34 875 363 882 12,02 

Vestby 16 732 12,13 181 916 19 283 201 199 12,02 

Ås 18 992 13,77 206 487 21 888 228 375 12,02 

SUM 137 965 100,00 1 500 000 159 000 1 659 000 12,02 

 

 


