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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. 

 



 

 

Side 5 av 11   

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 2019: 

 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. Neste år vil særlig arbeidet med samfunnspåvirkning bli prioritert (møte med 

stortingsrepresentanter, statlige og regionale myndigheter).  

 

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

www.follo.no. Prosessen startet opp etter stortingsvalget høsten 2017 og vil fortsette i 2019. 

 

 Representere og ivareta Follorådets interesser på ulike samarbeidsarenaer (herunder Samarbeidsalliansen 

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

 

 Samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo: Samarbeidet med Campus Ås og Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet (NMBU). Sekretariat for Samarbeidsplattformen legges til Follorådets 

sekretariat (daglig leder). 

 

 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: Klima- og 

energinettverket, Helsegruppen og Areal- og samferdselsgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Forslag til ny regional samarbeidsavtale behandles og vedtas av 
kommunestyrene i Follo vinteren 2019.  
 
Follorådet vil formelt bestå av seks kommuner fra 01.01.2020 når Oppegård og Ski formelt blir en 
kommune. Dagens samarbeidsavtale vil derfor måtte endres i tråd med dette.  
 
I Follorådets budsjett for 2019 settes av inntil kr 100 000 til dette prosjektet.  Midlene foreslås brukt til å 
engasjere prosessleder og arrangere workshops som ledd i å utarbeide en ny strategi og mål for 
regionrådet. 
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2.2 Øvrige prosjekter i 2019 
 

 

Det foreslås følgende tema, prosjekter og tiltak i 2019: 

 

1. Bærekraftig 
utvikling - Klima 

 

 

Follorådet har deltatt i to interreg-

prosjekter innen fossilfri transportsektor 

«Hela Gröna Vägen» og «Infragreen» med 

Østfold fylkeskommune som lead partner.  

 

Follorådet viderefører arbeidet i nytt 

interreg-prosjekt «Fossilfri Genseregion 

2030» som starter opp i 2019.  

 

Follorådet deltar også i Bio4Fuels – 

Forskningsssenter for miljøvennlig energi 

(FME) sammen med NMBU og NIBIO på 

Campus Ås, der hovedmålet er å utvikle 

teknologi for bærekraftig produksjon av 

andre generasjons biodrivstoff.  

Arbeidet med omlegging til fossilfri 

transportsektor er ikke ferdig, og det skal 

fortsatt jobbes med kommunikasjon og 

erfaringsutveksling, i tillegg til å få et 

sterkere trykk på å finne gode løsninger for 

de som bor utenfor sentrum, få gjort enda 

mer på fossilfrie anleggsmaskiner og 

landbruksmaskiner, og få utnyttet mer av 

potensialet som ligger i sykling - spesielt 

elsykler og lastesykler. 

 

Follo vil følge opp den regionale planen for 

klima og energi i Akershus. 

 

Klima- og energinettverket i Follo vil følge 

opp arbeidet.  

 

Finansiering: 

Det er satt av inntil kr 50 000 i 

arbeidsinnsats til Fossilfri Genseregion. 

Follorådet bidrar med inntil kr 20 000 til 

Bio4Fuels.  

 

2. Helse  
 

 

Follo-regionen skal være en aktiv 

bidragsyter og delta aktivt i samhandlingen 

med Ahus, følge opp og implementerer de 

lovpålagte samarbeidsavtalene og 

overordnet samhandlingsplan. 

Rådmannskollegiet representerer Follo i 

administrativt samarbeidsutvalg (ASU).  
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3. Regionalt 
næringssamarbeid – 
Samarbeidsplattfor
men 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).  
 
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  
 

Tiltakene i samarbeidsplattformen er Follos 

bidrag til oppfølging av Regional plan for 

innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus 

fram mot 2025. 

 

Styringsgruppen prioriterer felles tiltak i 

oppfølging av samarbeidsplattformen.  

 

Kommunenes næringsrådgivere bidrar i 

arbeidet.  

 

 

4. Areal og samferdsel Ivaretakelse av Follos faglige interesser i 
pågående regionale prosesser/planarbeid 
 
Regionale prosesser i 2019 vil være knyttet 
til 

1. Regional plan for areal og transport 
 

2. Regional plan for handel, service og 
senterstruktur 

Løpende deltakelse i ulike fag- og 

prosjektgrupper.  
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2.3  Follorådets budsjett for 2019: 

 
 

Follorådet – drift (tjeneste 2901): 
Regnskap 

 2017 
Budsjett  

2018 
Budsjett 

2019 
Note 

Sum utgifter 2 321 542 1 966 000 1 580 000  

Bto lønnsutgifter sekretariatet 926 250 980 000 990 000 1 

Sekretariatets løpende virksomhet og drift 271 225 379 000 230 000 2 

Husleie 55 701 57 000 60 000 3 

Konferanser, kurs, møter 112 473 280 000 100 000 4 

                      Arbeidsseminar/studietur Follorådet 73 402 0 70 000 5 

                      Tilfeldige utgifter/rammeendring 0 190 000 100 000 6 

Avsetning til bundne fond 869 057 0 0  

MVA komp. 13 434 80 000 30 000  

Sum inntekter -1 933 579 -1 966 000 -1 580 000  

Overføring fra Akershus fylkeskommune -285 858 -386 000 -316 000 7 

Overføring fra kommuner -1 499 999 -1 500 000 -1 234 000 8 

Refusjon fra kommuner -79 013 0 0  

Renter fond  -55 275 0 0  

MVA komp. -13 434 -80 000 -30 000  

Merforbruk 387 962    

 
 

Diverse prosjekter (tjeneste 2902): 
Regnskap 

2017 
Budsjett 

2018 
Budsjett 

2019 
Note 

Sum utgifter 1 650 233 470 000 400 000  

Bto lønnsutgifter samhandlingsrådgiver 859 982 0 0 9 

Driftsutgifter – samh.rådgiver 160 359 0 0 10 

Konsulent, vikar og andre tjenester 426 500 50 000 50 000  

Prosjekt «nytt Folloråd»  100 000 100 000 11 

Norwegian Centre of Expertice – Bio4Fuel            20 000 20 000 12 

Fossifri Grenseregion (egeninnsats)  0 0  

Deltakelse på MIPIM/eiendomsmesse  200 000 100 000 13 

Samarbeidsplattformen – div. tiltak   100 000 14 

MVA komp. 87 341 100 000 30 000  

Sum inntekter -1 974 412 -470 000 -400 000  

Overføring fra kommuner -159 000 -100 000 -100 000 15 

Ref fra andre/private -175 000    

Refusjon fra kommuner -382 071    

Bruk av bundne driftsfond -1 171 000 -270 000 -270 000 16 

MVA komp. -87 341 -100 000 -30 000  

Mindreforbruk -324 178    

    
 

Næringssamarbeid i Follo (tjeneste 2903): 
Regnskap  

207 
Budsjett 

2018 
Budsjett 

2019 
Note 
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Ikke i bruk i 2018. 
 
 

Etablerertjenesten i Follo (tjeneste 2904): 
Regnskap 

2017 
Budsjett 

2018 
Budsjett 

2019 
Note 

 
Pr. 01.01.2018 overtok kommunene ansvaret for Etablerertjenesten i Follo.  
 
 
 
Regnskapet for Follorådet føres som en integrert del av Oppegård kommunes regnskap på eget kostnadssted, og omfattes av 

kommunens rutiner for regnskapsføring. Det føres ikke egen balanse. 

Deloitte er regnskapets revisor.  

 

 

 

 

 

Kommune 
Antall 

innbyggere 
01.01.2018 

%-fordeling 
2019 

Tilskudd/     
driftstøtte 

kommunen 

Tilskudd/     
prosjekter 

kommunene 

Sum overføring 
 fra kommunene 

Overføring pr. 
innbygger 

Enebakk 10 945 7,73 95 388 7 730 103 118 9,42 

Frogn 15 735 11,14 137 468 11 140 148 608 9,42 

Nesodden 19 287 13,62 168 071 13 620 181 691 9,42 

Oppegård 27 178 19,19 236 805 19 190 255 995 9,42 

Ski 30 880 21,80 269 012 21 800 290 812 9,42 

Vestby 17 486 12,34 152 276 12 340 164 616 9,42 

Ås 20 084 14,18 174 980 14 180 189 160 9,42 

SUM 141 595 100,00 1 234 000 100 000 1 334 000 9,42
1
 

                                                           
1
 Innbetaling til Follorådet i 2019 kr 9,42 pr. innbygger. Tallet for 2018 er kr 12,02 pr. innbygger. 
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Noter til budsjettet: 

 

Note  Forklaring: 

1 og 9 Lønn og sosiale utgifter til daglig leder i 100 % stilling.  

Oppegård kommune overtok arbeidsgiveransvaret for samhandlingsrådgiver fra 

01.01.2018.  

2 og 10 Posten omfatter kontormateriell, reisevirksomhet, utgifter/servering på møter, IKT-avtale, 

økonomi/regnskapstjenester fra Oppegård kommune, telefon/bredbånd, aviser, gaver 

3 Husleie: betales til Oppegård kommune, justeres årlig iht. prisindeksen. 

4 Posten «konferanser, kurs, møter, studietur» omfatter blant annet daglig leders deltakelse 

på konferanser og kurs, Follorådets eksterne møter utenfor rådhus, Follomøte, samling 

med rådmannskollegiet 

5 Forslag om arbeidsseminar etter valget høsten 2019.  

6 Tilfeldige utgifter til f.eks. avisbilag etc. for profilering/omdømmebygging av Follo 

7 Akershus fylkeskommune skal i henhold til vedtektene betale 20 % av totale driftsutgifter 

8  Overføringer fra kommunene i henhold til innbyggertallet pr. 01.01.2018. 

11 Posten «Konsulent, vikar og andre tjenester» omfatter blant annet utgifter til konsulenter 

ifm prosjektet «Nytt Folloråd» 

12 Deltakelse på MIPIM 2019 – reduseres i forhold til budsjett for 2018 fordi ordførerne 

inviteres til messen og betaler ikke deltakeravgift/adgang til messen.  

13 Posten dekker Follorådes del av tilskudd til samarbeidsprosjekter og – tiltak i oppfølging 

av Samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo. 

14 Kommunenes tilskudd til prosjekter i 2019 i henhold til innbyggerantallet pr. 01.01.2018 

15  Bruk av fond. Tilskudd fra Miljødirektoratet i 2017 på kr 175 000. Det er fremdeles  

ca. kr 100 000 igjen av tilskuddet på Follorådets fond til Klima- og energinettverket. 

 


