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Forord 
Follorådet har i 2014 arbeidet med flere store saker som alle er viktige for Follos innbyggere. Det 

gjelder særlig: 

 Samferdsel og transport 

 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (Plansamarbeidet) 

 Samhandlingsreformen og etablering av Follo lokalmedisinske senter (Follo LMS IKS) - 

Samarbeidet med Ahus fra 01.01.2011 

 Samarbeidet med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 

 Etablererveiledningen i Follo 

 Interkommunale selskaper 

 

De største sakene i 2014 har vært Samhandlingsreformen,  Plansamarbeidet og Brannsamarbeidet.  

 

I 2014 har Follorådet vært ledet av ordfører Thore Vestby, Frogn kommune, og ordfører Nina 

Sandberg, Nesodden kommune, som nestleder.  

Rådmannskollegiet har vært ledet av rådmann Harald K. Hermansen, Frogn kommune, med 

rådmann Geir Grimstad som nestleder.  

 

Follorådet, 12. mai 2015 

 

Nina Sandberg 

leder            

        Kari Marie Swensen 

        daglig leder 
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Mål og strategier 

 

Follorådet er et samarbeidsorgan mellom kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, 

Vestby, Ås og Akershus fylkeskommune.  

 

Målsettingen for Follo-samarbeidet er:  

► Mer styrke utad på ulike regionale utviklingsområder  

► Kvalitets- og effektivitetsforbedringer gjennom interkommunalt samarbeid om 

samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon, forvaltning og administrasjon  

 

Organisasjon 
 

Politiske organer 

 

Follomøtet er Follo-samarbeidets øverste organ og består av alle formannskapene i Follo-

kommunene og fylkesutvalget i Akershus. Oslo kommune og fylkesmannen i Oslo og 

Akershus har observatørstatus. Follomøtet fastsetter årlig handlingsprogram og budsjett, 

mens årsmelding og regnskap er orienteringssak. I 2014 har ordfører Thore Vestby, Frogn 

kommune, vært leder, og med ordfører Nina Sandberg, Nesodden kommune, som nestleder. 

 

Follomøtet avholdt 2 møter i 2013 – den 19. juni (med tema kommunereformen) og den 18. 

november Quality hotell Mastemyr (med tema kommunereformen og foredrag av Kirsten 

Koht).  

 

Follorådet består av ordførerne og rådmennene i Follo-kommunene og fylkesordfører og 

fylkesrådmann i Akershus fylkeskommune.  Hver deltaker har én stemme som forvaltes av 
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ordføreren. Oslo kommune og fylkesmannen i Oslo og Akershus har observatørstatus med tale- og 

forslagsrett. Ordførermøtet/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 deres respektive rådmenn. 

Sammen med Follorådets sekretariat forbereder Arbeidsutvalget sakene for Follomøtet og 

Follorådet. 

 

Administrative organer 

Rådmannskollegiet er fast organ som forbereder saker til Follomøtet og Follorådet og 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. Rådmannskollegiet har i 2014 også vært styringsgruppe for PURA-

prosjektet i Follo. 

 

Follorådets sekretariat er bemannet med daglig leder i 100 % stilling og en rådgiver 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. Sekretariatsleder rapporterer til leder av Follorådet 

som har instruksjonsmyndighet. I tillegg deltar daglig leder i ulike møter og konferanser i regi 

av Akershus fylkeskommune, Osloregionen og andre, samt som del av Osloregionens 

deltakelse på MIPIM i Cannes i mars.  

 

Follorådets utviklingsarbeid organiseres normalt som prosjekter, som ofte bemannes med 

utgangspunkt i etablerte nettverksgrupper innen ulike fagområder. 

Faggruppene er: 

 Areal- og samferdselsgruppa 

 Klima- og energinettverket 

 Helsegruppen 



 
Side 6 av 45   
 

 

Innsatsområder og aktiviteter i 2014 
 
Follorådet 

Follorådet avholdt 9 møter og behandlet 91 saker i 2014. På flere av møtene var 

Samhandlingsreformen tema, og da særlig spørsmålet om etablering av et lokalmedisinsk 

senter ved Ski sykehus. Det samme gjaldt diskusjonene rundt den regionale planen for areal 

og transport for Oslo og Akershus (Plansamarbeidet).   

 

Follorådet fortsatte i 2014 det tette samarbeidet med Norges miljø- og biovitenskapelige 

universitetet (NMBU). Med forankring i Follorådets handlingsprogram for 2014, der ett av 

tiltakene innen næringsutvikling var utvikling av en Samarbeidsplattform med NMBU, 

Akershus fylkeskommune, Ås kommune og Follorådet, ble det i løpet av våren utarbeidet en 

slik plattform. Samarbeidsplattformen skal legge grunnlaget for felles satsinger for utvikling 

av næringslivet i Follo i et langsiktig perspektiv og ble godkjent i Follorådet den 19. juni. Den 

ble behandlet i Akershus fylkesutvalg den 15. september og i Ås kommunestyre den 19. 

november.  

 

Ordfører Anne Kristine Linnestad deltok i leders fravær på verdens største 

eiendomsutviklingsmesse (MIPIM) i Cannes 11.-14. mars. 

 

Ordførerne deltok også på Osloregionens rådsmøte den 3. juni. Rådsmøtet var lagt til 

Gardermoen og Eidsvoll i anledning Grunnlovsjubileet, og selve møtet fant sted i 

Eidsvollssalen. 

 

Follorådets arbeidsseminar 22. – 23. mai i Brussel 

Arbeidsseminaret var lagt til Brussel med besøk på KS sitt Brussel-kontor. Det var 

orienteringer om EUs avfallspolitikk og EUS 4. jernbanepakke, samt besøk i Den norske EU-

delegasjonen der EU-ekspertene ga orienteringer om kompetansebehov og EUs 

utdanningspolitikk og EUs rammeverk for klima og energi. Arbeidsseminaret i Brussel ble 

avsluttet med besøk på Osloregionens Europakontor, der vi fikk orienteringer om Horizon 
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2020 og Smart Specialization. 

 

Follorådets studietur 27. – 29. august i København-området 

 

Studieturen gikk til Danmark/København-området i tidsrommet 27. – 29. august med tema 

kommunereformen. Vi fikk høre om danske erfaringer fra prosess og oppsummering av 

evalueringen. Turen var lagt opp med besøk i Furesø kommune (sammenslåing av Farum og 

Værløse kommuner) og Kalundborg kommune som var en sammenslåing av 5 kommuner på 

Sjælland. Det ble også et kort møte med den nye formannen for Kommunernes Lands-

forening (KL), Martin Damm. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus tok i 2011 initiativ til et prosjekt for å se på effektivisering, 

bedring og kvalitetsheving ved sammenslåing eller samarbeid innen brannberedskap og 

redningsvesen i Follo og Østfold. Egen prosjektleder ble engasjert etter anbudsrunde, og 

Styringsgruppen la våren 2013 frem rapport fra fase 1. Rapporten fra fase II ble lagt frem 

sommeren 2014. Styringsgruppen for prosjektet anbefalte ikke en sammenslåing av Søndre 

Follo Brannvesen IKS og Nordre Follo Brannvesen IKS og MOVAR i Mosseregionen.  

 

Follorådet har avgitt følgende høringsuttalelser: 

 Regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma (Folloråd 17.12.2014) 

 Forslag til planprogram for regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030 

(10.10.2014) 

 Uttalelse vedrørende nedleggelse av palliativ sengeenhet Ski sykehus (05.03.2014) 

 Offentlig ettersyn – Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (17.12.2014) 
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Areal og samferdsel 

En sentral oppgave innenfor areal- og samferdselgruppa er å ivareta Follos faglige interesser i 

pågående regionale prosesser. 

I 2014, som i 2013, har hovedfokuset vært Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus. 

Planen var på høring i 2014, med høringsfrist i februar 2015. AS-gruppa brukte mye tid på å utarbeide 

et forslag til høringsuttalelse som dannet grunnlaget for Follorådets høringsuttalelse, og som 

utgangspunkt for kommunenes individuelle uttalelser. 

Den regionale planen skal vedtas i løpet november 2015. 

AS-gruppa har også utarbeidet forslag til høringsuttalelse til Regional plan for vannforvaltning med 

tiltaksprogram etter vannforskriften, som ble behandlet av Follorådet. 

AS-gruppa representerer Follorådet i arbeidsgrupper i flere prosjekter som pågår i regi av regionale 

myndigheter, bl.a. Regional plan for massedeponi, Osloregionens areal- og transportstrategi og 

Regional plan for handel, service og senterstruktur. 

Det har blitt avholdt 6 møter i 2014. I tillegg til de faste punktene på agendaen har det vært flere 

eksterne foredragsholdere som har presentert aktuelle tema og pågående planarbeid: 

 Trender innen handel og tjenesteyting 

 Regional plan for handel, service og senterstruktur 

 Osloregionens areal- og transportstrategi 

 Regional plan for massedeponi 

 Et møte presenterte alle kommunene erfaringer fra sentrumsplanlegging 
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Næringsutvikling 

 

I handlingsplanen for 2014 var det flere tiltak som ble gjennomført hvor målet var å styrke 

næringssamarbeidet i Follo. Følgende tiltak ble prioritert: 

o Utvikle ny samarbeidsplattform for næringssamarbeid i Follo i samarbeid med 

Akershus fylkeskommune, Ås kommune og NMBU. 

o FoU-start Follo 

o Entreprenørskap i Follo 

o Etablerertjenesten i Follo 

o Næringskonferansen 2014  

 

Utvikle ny samarbeidsplattform for næringssamarbeid i Follo  

Follo har ambisjoner om å bli en region kjent for et innovativt og konkurransedyktig 

næringsliv basert på utstrakt samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, næringsliv og 

regionale myndigheter.  Follorådet vedtok i handlingsplan for 2014-2017 at det skulle 

utvikles en ny samarbeidsplattform for næringssamarbeidet i Follo, der Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet (NMBU), Campus Ås, Ås kommune og Akershus fylkeskommune 

var utpekt som sentrale samarbeidsaktører. Målet med samarbeidsplattformen var å avklare 

rammen for samarbeidet mellom aktørene.  

 

Samarbeidsplattformen peker ut 8 sentrale satsingsområder, samt to oppfølgingspunkter. 

Satsingsområdene er på overordnet nivå. Samarbeidsplattformen avklarer ikke konkrete mål 

eller tiltak. Den tar heller ikke for seg en videre forankring av plattformen for andre sentrale 

aktører i næringssamarbeidet i Follo. Mål og tiltak for hvert enkelt satsingsområde må derfor 

avklares nærmere. Hvordan dette skal organiseres, vil diskuteres med samarbeidspartnerne 

og blant annet inngå i Follorådet handlingsprogram for 2015-2018. 

 

Måloppnåelse/resultat: 

Samarbeidsplattformen ble vedtatt av Follorådet den 19. juni. I tillegg ble den politisk 

behandlet i Akershus fylkeskommune og i kommunestyret i Ås. I 2015 skal plattformen 

behandles politisk i de andre kommunestyrene i Follo. 

Samarbeidsplattformen er vedlagt årsmeldingen. 
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FoU start Follo 

FoU-start er et virkemiddel for å øke regionens konkurransekraft og verdiskaping gjennom å 

styrke Forsknings- og innovasjonsevnen til næringslivet i regionen.  Programmet har 

følgende mål:  

1. Bidra til innovasjon og nyskaping i eksisterende næringsliv både regionalt og 

nasjonalt.  

2. Bidra til å styrke regionens nasjonale og internasjonale posisjon som kunnskaps- og 

verdiskapingsregion spesielt innen områder som miljø- og energiteknologi og 

livsvitenskap.  

3. Gjøre det enklere for næringsliv å finne FoU-partnere på Campus Ås og lettere å 

starte FoU-samarbeid.  

 

Delmål:  

Initiere og gjennomføre 6 nye FoU-samarbeidsprosjekter med næringsliv eller offentlig 

forvaltning 

 

 

Økonomi: 

NMBU er prosjektansvarlig og bokførte prosjektkostnader i 2014 var på 558 760 kroner. 

Follorådet har bidratt med 150 000 kroner til prosjektet.  

 

Måloppnåelse/resultat: 

I 2014 har FoU-start, samarbeidet med bedrifter fra Follo og Akershus for å koble de til 

kunnskapsmiljøene ved NMBU og Campus Ås. Små og store bedrifter har deltatt i 

programmet og fått kunnskap fra studenter og forskere som de har brukt for å utvikle og 

skape innovative og nyskapende aktiviteter i sin virksomhet. FoU-start har arbeidet med 

omtrent 20 bedrifter. FoU-start har etablert møteplasser og drevet matchmaking. Tiltaket 

har bidratt til prosjektutvikling og igangsettelse av FoU-start prosjekter. Nedenfor følger en 

liste over bedriftene som har vært involvert i programmet:  

 

Statens Vegvesen, Norsk gjenvinning, Resonator AS, Global Green Tech, Åspro AS, Microsoft,  
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Standard Norge, Deep River, Gravstensikring AS, Adaptive Solutions, Rejersøl Planteskole, 

Grønn Gass, Oxyvision AS, Borregaard, Fras Technology, ÅF Advansia, Ogle Noor,  

Solem Energy, Blå by, Aiwell AS.  

  

Entreprenørskap i Follo 2014 

Prosjektet Entreprenørskap i Follo skal bidra til å øke universitetets entreprenørskapskultur 

og dermed bidra til å styrke kommersialisering av forskningsbaserte ideer. Målet for 

prosjektet er å bidra til å utvikle en kultur for entreprenørskap blant studenter og 

stipendiater på Campus ÅS, og en møteplass for lokalt næringsliv i regionen.  

 

Delmål:  

1) Gjennomføre flere gründer- og innovasjonscamper  

2) Etablere og utvikle en pre-inkubator på Campus Ås  

3) Videreutvikle kurs i entreprenørskap og innovasjon  

4) Utvikle og styrke samarbeidet med studentene og Start NMBU (forening for 

studenter som ønsker å bli gründere og entreprenører, organisasjonen er en del av 

Start Norge og har lokallag ved de fleste universitetene i Norge)  

 

Økonomi: 

NMBU er prosjektansvarlig. Bokførte prosjektkostnader I 2014 var på 243 612 kroner. 

Follorådet har bidratt med 150 000 kroner til prosjektet.  

 
Måloppnåelse/resultat: 

Det ble gjennomført en rekke aktiviteter og tiltak i prosjektperioden i henhold til målene i 

prosjektet. På enkelte mål ble det noe mindre deltakelse enn forventet grunnet manglende 

ressurser i prosjektet. Det har blitt arrangert 2 gründercamper. Det er opprettet en pre-

inkubator for studenter og et p.hd kurs i innovasjon. I tillegg er Studentbedriftskurset 

videreutviklet og studenter med en god ide har blitt veiledet. Til slutt har programmet 

arrangert en rekke konferanser og workshops.  

 

Etablererveiledningen i Follo 

Regjeringen arbeider i samarbeid med Innovasjon Norge, Kommunenes sentralforbund, 
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fylkesmannen og fylkeskommunen for å styrke kommunene som førstelinje for 

næringsutvikling og som næringsutviklingsaktør. Aktørene ønsker at kommunene skal ta 

ansvar for lokal næringsutvikling, og at kommuner enkeltvis eller regionvis medvirker i 

utførelsen av etablererveiledningstjenesten. I Follo er Etablerertjenesten lagt til Follorådet.  

Med dette som utgangspunkt skal Etablerertjenesten i Follo sørge for: 

1. å bidra til og øke antall nyetableringer og styrke levedyktigheten og lønnsomheten i 

de virksomheter som etableres 

2. å gi etablerere i tidligfase kunnskap om etablering og drift av egen virksomhet 

3. å gi etablerere mulighet til å gjennomgå sin forretningsidé, samt gi gode råd og 

veiledning om videre fremdrift. 

For å nå målene tilbys gründere grunnkurs, veiledning og temakurs for etablerere/gründere. 

Follorådet har engasjert Det Kongelige Selskap for Norges Vel til å følge opp 

Etablerertjenesten i Follo.   

Kursene og kontaktinformasjon markedsføres på Follorådets og kommunenes nettsider og 

på nettsiden www.etablerer-akershus.no. Dette er en felles-nettside for Etablerertjenesten i 

Akershus som de 4 regionrådene i Akershus samarbeider om. 

Måloppnåelse/resultat: 

 
Grunnkurs   
Det er blitt arrangert 6 grunnkurs i 2014. Grunnkurset gir en kort innføring i 

selskapsetablering og passer for alle som vurderer å starte opp egen virksomhet. Eksempler 

på spørsmål som diskuteres er: Hvordan registrerer jeg et selskap Hvilken selskapsform bør 

velges? Hvilke regler gjelder for skatter og avgifter? Kurset stiller ingen krav til 

forkunnskaper. Oversikt over kursene i 2014 er vedlagt i tabellen under. 

  

http://www.etablerer-akershus.no/
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  Sted   Dato Deltakere  

- Grunnkurs 3 t Oppegård Rådhus 19.feb      18 

- Grunnkurs 3 t Oppegård Rådhus 19.mar      22 

- Grunnkurs 3 t Oppegård Rådhus 30.apr      22 

- Grunnkurs 3 t Oppegård Rådhus 4.sep      21 

- Grunnkurs 3 t Oppegård Rådhus 8.okt      13 

- Grunnkurs 3 t Oppegård Rådhus 5.nov      18 

TOTAL Grunnkurs        114  

 
Totalt 114 registrerte deltakere og av disse er en liten overvekt av kvinner (60 %) 
 
Temakurs 
Det ble arrangert 6 temakurs i 2014. Dette er kurs både for etablerere som planlegger å 

starte egen bedrift og for de som har holdt på en liten stund. Temakursene er 

fordypningskurs innen ulike temaer, som markedsføring/salg, økonomi og regnskap, 

juridiske forhold etc. Nedenfor følger en oversikt over temakursene som ble arrangert i 

2014. 

Type kurs  Sted   Dato Deltakere  

Forretningsmodeller Oppegård Rådhus 7.mai 18 

Markedsføring Oppegård Rådhus 20.mai 18 

Salg og kontaktskaping Oppegård Rådhus 21.mai 19 

Forretningsplan Oppegård Rådhus 26.nov 19 

Markedsføring Oppegård Rådhus 3.des 17 

Salg og kontaktskaping Oppegård Rådhus 10.des 16 

Totalt ant. temakurs     107 

 
Totalt 107 deltakere er registrert og det er en liten overvekt av kvinner (60 %) 
 
 
Individuell veiledning i etablering av egen virksomhet 
Hele 87 personer har benyttet den generelle veiledningstjenesten i 2014 og det er en liten 

overvekt av kvinner (56 %). Ved individuell veiledning får nyetablerere mulighet til å 

diskutere ideen sin med en konsulent og få råd om hvordan bedriften kan utvikles videre.  

 
Kategori Antall 

Kvinner 49 

Menn 38 

Total 87 
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Næringsfaglig vurdering 

Veilederne i Etablerertjenesten i Follo har høsten 2014 utarbeidet næringsfaglig vurdering 

for personer som skal søke dagpenger under etablering (NAV). 35 personer har benyttet 

veiledningstjenesten knyttet til arbeidsavklaringsmidler fra NAV. 

 

Follorådet tilbyr kontorlokaler til gründere i Follo 

Follorådet har tidligere finansierte et kontorfellesskap for gründere i Vestby. Dette ble lagt 

ned i 2014. Til erstatning ble det ble det opprettet et tilsvarende tilbud på Campus Ås, der 

også etablerertjenesten har kontortid deler av arbeidstiden. Follorådet har satt av 250 000 

kroner til tiltaket.  

 

Follorådets konklusjon er at Etablerertjenesten i Follo har blitt gjennomført på en meget god 

måte i 2014. Det er en økende tendens gjennom året til å benytte tjenesten, både når det 

gjelder veiledning og kursdeltakelse.  

 

Næringskonferansen i Follo 

Næringskonferansen i Follo 2014 ble arrangert for sjette gang den 23. april på Rosenholm 

Campus. Det var alt i alt over 200 til stede på konferansen, over halvparten fra næringslivet. 

  

Måloppnåelse/resultat: 

Temaet for konferansen var «vekst». De fleste som er spurt i etterkant av konferansen, var 

godt fornøyd med konferansen og mener konferansen bør videreføres. Hele 89 % oppga at 

de ønsker å delta på neste års konferanse. Follorådets intensjon er å gjøre konferansen til en 

sentral møteplass for næringslivet i Follo og gjennom konferansen bidra til å bygge en Follo-

identitet.  
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Bærekraftig utvikling 

 

Stillingene som klimaansvarlige i Follo-kommunene er ofte ”ensomme stillinger”. Klima- og 

energinettverket gjør at fagmiljøet blir større gjennom månedlige møter og gjør det lettere å 

gjennomføre tiltak i egen kommune. Av andre fordeler med nettverket kan nevnes: 

 Alle kommunene har fått utarbeidet en klima- og energiplan. Utarbeidelsen av disse 

har fått mye drahjelp gjennom Klima- og energinettverket i Follo.  

 Kurs/seminarer som arrangeres i regi av nettverket bidrar til styrket kompetanse på 

feltet og felles forståelse for utfordringer og saksbehandlingsrammer.  

 Nettverket gir mulighet for å lære, inspirere og utvide kompetansen på klimarelaterte 

utfordringer regionen står overfor. 

 Nettverket gjør terskelen lavere for å foreslå og iverksette klimatiltak i egen 

kommune. 

 Nettverket er med på å bedre samarbeidet og bidra til å utveksle kunnskap 

Follokommunene i mellom. 

 Nettverket utgjør en ressursbase som gjør samarbeid med eksterne aktører både 

mulig og mer attraktivt/relevant. 

 Nettverket prøver å se på helhetlige løsninger både på lokalt, regionalt og 

fylkeskommunalt nivå. 

 

 

Follorådets klima- og energinettverk har i 2014 hatt flere møter og arbeidet med følgende 

aktiviteter:    

  Kommunenes samarbeid angående Miljøfyrtårnsertifisering der Moss kommune 

også deltar, fortsatte i 2014.   

  

 Energispareprosjektet fikk i starten liten respons i Follo-kommunene, men det ble 

gjennomført oppstartsmøter med EPC-konsulent Kjell Gurigard i noen kommuner i 
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2013. Energispareprosjektet fortsetter i 2014 og videre i 2015.  Arbeidet pågikk for 

fullt i 2014 i Enebakk, Frogn og Ås.   

  

 Rådmannskollegiet besluttet på statusmøte våren 2014 at nettverket skulle utarbeide 

en oversikt over status og utfordringer innen klima- og energiarbeidet for Follo-

kommunene.  Rapporten skulle inneholde: Status for CO2-utslipp, energiforbruk etc, 

Definere kommunenes handlingsrom og virkemidler, avklare hvilke virkemidler og 

tiltak som faktisk bidrar til å redusere klimagassutslipp for nettopp å avdekke hvor 

Follo-kommunene kan nyte godt av et samarbeid.  Dette arbeidet ble startet opp 

med konsulent Christian Grorud som redaktør og sluttføres i 2015.  Innspill til 

rapporten har tatt noe mer tid enn forutsatt. Nettverket brukte en del tid på å skrive 

og følge opp søknad om midler til dette arbeidet.  

  

Det er avholdt et statusmøte med rådmannskollegiet i Follorådet. Her ble statusen for 

tiltakene i Handlingsplanen for 2015 gjennomgått. 
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Helse og omsorg (Prosjekt Samhandlingsreformen i Follo) 

 

Helse og omsorg  

Follorådet har som mål at Follo-regionen skal samarbeide om et godt helsetilbud for 

innbyggerne i Follo. Helsesjefgruppa i Follo består av ledere på kommunalsjefnivå i alle 

Follokommunene, det har vært avholdt 8 møter i 2014.  

Samarbeid med Ahus  

Utviklingen av samarbeidet med Helseforetaket i henhold til intensjonene i 

Samhandlingsreformen et viktig satsingsområde. Follo er en av tre kommunale regioner som 

samarbeider med Ahus. Det administreres et omfattende arbeid i alle ledd i kommunenes 

helseorganisasjoner med bakgrunn i samarbeidsavtalene. I 2014 hadde Follo representanter 

i til sammen 20 prosjekt -og interkommunale samarbeidsgrupper. 

I januar 2014 ble sekretariatsfunksjonen til de lovfestede samarbeidsorganene utvidet. 

Sekretariatet har som hensikt å forberede saker både på kommunalsjefnivå (SU) og 

rådmannsnivå (ASU) i samarbeidet mellom kommunene og Ahus. I sekretariatet har Follo 

vært representert med leder av helsesjefgruppa. Det har totalt vært avholdt 19 

forberedende møter i tillegg til deltagelse i samarbeidsutvalgene, til sammen 25 møter. Alle 

Follo kommunene deltok også på seminar i regi av SU i 2014. Hensikten med seminaret var å 

sette fokus på samhandling, kulturbygging og erfaringsutveksling mellom kommunene og 

Ahus. 

Palliasjonstilbudet  

Helsegruppa har engasjert seg aktivt i arbeidet med å klargjøre grenseoppgangen mellom 

helseforetakets og det kommunale ansvaret for palliasjonstilbudet. Helsegruppa var 

referansegruppe i forbindelse med Ahus sin gjennomgang av sengeplassene på Ski sykehus 

og på Nordbyhagen. Det er i dette arbeidet høstet gode erfaringer som helsegruppa tar med 

seg i forbindelse med videreutvikling av det helhetlige helsetilbudet til denne gruppen. 

Etablering av Lokalmedisinsk senter i Follo. 
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Med unntak av Vestby som har valgt å gå sørover, har de andre kommunene hatt mye fokus 

på bygging av lokalmedisinsk senter. I 2014 er det i hovedsak selve byggeprosjektet det er 

jobbet med, tomter, regulering og tegninger. Selskapsavtalen er behandlet i alle 

kommunestyrene. Prosessen rundt bygget og behandling av avtalen har tatt tid, og av den 

grunn vil ikke LMS være ferdig til drift 1.1.16. Det jobbes derfor med midlertidige løsninger. 

Helsegruppa har hatt 3 representanter i prosjektgruppen. 

 

Kompetansehjulet  

Follo har et etablert samarbeid om kompetanseutvikling innenfor helseområdet gjennom 

Kompetanshjulet. Helsegruppa har i 2014 hatt en kartlegging i alle deltagerkommunene. 

Dette ble lagt til grunn i arbeidet med en ny kompetanseplan med tilhørende kurskatalog. 

 

Prosjekt Helhetlig pasientforløp i hjemmet  

I 2013 startet Follo-kommunene et prosjekt med fokus på Helhetlig pasientforløp i hjemmet. 

Prosjektet er finansiert av skjønnsmidler fra fylkesmannen. Prosjektleder ble tilsatt i ett års 

engasjement og avsluttet sitt engasjement i juni 2014. Helhetlig pasientforløp er en 

strukturert arbeidsmetode for å imøtekomme pasienter/brukere behov for koordinerte 

tjenester mellom kommune og sykehus, med fastleger og mellom enheter i kommuner. 

Prosjektets mål: «Det skal legges til rette for å innføre en lokalt tilpasset modell for helhetlig 

pasientforløp i hjemmet i Follo. Det skal foreligge et forslag til hvordan pasientforløp i Follo 

kan forbedres.» (fra prosjektplanen). I 2014 presenterte prosjektet sin sluttrapport for 

helsegruppa i Follo. Alle deltagende kommunene har iverksatt tiltak i varierende grad. Det 

ble i 2014 søkt Fylkesmannen om midler til å videreføre prosjektet spesielt med tanke på 

implementering av tiltakene, opprettholdelse av nettverk og samarbeid om styrking av 

basiskompetanse på området. 

 

Psykiatri og rus  

Innenfor Psykiatri og rus området har Follo-kommunene som er tilknyttet Follo DPS et 

treårig samarbeidsprosjekt om et felles ACT-team. Formålet med teamet er å opprettholde 
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en regelmessig og tett kontakt med pasienter som ikke nyttiggjør seg ordinære 

behandlingstiltak i kommunen og/eller spesialisthelsetjenesten.  Dette sikrer at brukeren får 

behandling og oppfølging som kan bidra til økt mestring av hverdagen. Prosjektperioden 

utløper i februar 2014, og er inntil videre forlenget. 

  

Vold i nære relasjoner  

I 2013 etablerte Follokommunene et samarbeidsprosjekt «Vold i nære relasjoner» med 

bakgrunn i regjeringens handlingsplan "Vendepunkt", her fremheves kommunale 

handlingsplaner som et viktig redskap for å sikre at ofre for vold i nære relasjoner får et 

tilrettelagt og helhetlig tilbud. Med vold i nære relasjoner menes vold eller trusler om vold 

mellom familiemedlemmer, eller personer som står hverandre nær, der volden er begått i 

hjemmet eller annet sted. Kommunene skal utarbeide «Plan for vold i nære relasjoner» 

Dette vil danne grunnlaget for å finne en felles plattform for det interkommunale 

samarbeidet. Prosjektet tas opp til revisjon i 2015. 
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Støttefunksjoner/administrative oppgaver 

 

IKT-Follo  
 

IKT Follo hadde i 2014 èn fast ansatt som rapporterte til Rådmannskollegiet. Det har 

gjennom hele 2014 vært fokus på å opprettholde kvalitet og stabilitet på alle IKT tjenester i 

Follo regionen, samtidig som det er lagt vekt på å tydeliggjøre ansvarsområder og sikre 

forståelse for de ulike roller som er relatert til IKT Follo. IKT Follo utarbeidet tidlig i 2014 et 

mandat med forslag til bl.a. organisering, rapporteringsstruktur og ansvarsområder. For å 

kunne gå videre med dette hadde Rådmannskollegiet behov for en felles omforent status av 

hva som faktisk var situasjonen i forhold til drift og forvaltning av fellessystemer. Det ble 

derfor utarbeidet en ståstedsanalyse. Denne ble godkjent i oktober 2014 av 

Rådmannskollegiet og dannet grunnlaget for nedsetting av en arbeidsgruppe som har 

utarbeidet en digitaliseringsstrategi for IKT Follo for perioden 2015 til 2018. 

Digitaliseringsstrategien var ikke endelig ferdigstilt og godkjent ved utgangen av 2014. Den 

er planlagt behandlet i den enkelte kommune første halvår 2015. 

Parallelt har det blitt arbeidet med å få kontroll på avtaleverk knyttet til IKT Follo. Det er i 

perioden utarbeidet utkast til Samarbeidsavtale med tilhørende Styringsdokument for å 

sikre operasjonalisering av avtalen. Endelig samarbeidsavtale var ikke godkjent ved utgangen 

av 2014, men tydelig kommunikasjon og godt samarbeidet har gitt klarhet i hva som faller 

innunder IKT Follo sitt arbeidsområde. Det er opprettet gode og hensiktsmessige 

møteplasser og samarbeidsrutiner for å sikre rett fokus og kvalitet i videre arbeide.  

Det er også arbeidet med en oversikt over økonomi og fordelingsnøkler i IKT 

Follosamarbeidet. Denne oversikten er godkjent av Rådmannskollegiet. Ut fra tidligere 

opparbeidet overskudd ble det besluttet å frafalle innkreving av budsjetterte driftsvederlag 

fra de deltagende kommunene for 2014.  
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Politikere som er valgt til å representere Follorådet i ulike råd og utvalg: 

 Follorådet har i 2013 vært representert ved leder Tonje Anderson Olsen i styret for 

Samarbeidsalliansen for Osloregionen. 

 Ordfører Johan Alnes har deltatt i politisk styringsgruppe i Plansamarbeidet – Regional plan 

for areal og transport i Oslo og Akershus 

 Ordfører Thore Vestby ble oppnevnt til medlem i styringsgruppen for arbeidet med den 

regionale planen for handel, service og senterstruktur.  

 Ordfører Ildri Eidem Løvaas er oppnevnt som medlem av Markarådet, med ordfører Anne 

Kristine Linnestad som vara.  

 

 

 

Administrativt ansatte som representerer Follorådet i ulike samarbeid: 

Følgende administrativt tilsatte har i 2014 deltatt i ulike regionale samarbeid: 

 Den administrative koordineringsgruppen i Osloregionen: daglig leder Kari Marie Swensen 

 Faggruppe for profilering i Osloregionen: rådgiver Geir Petterson 

 Prosjektgruppe for Felles FoU- og næringsutfordringer for Osloregionen: rådgiver Geir 

Petterson 

 Follorådets areal- og samferdselsgruppe:  

 Faggruppe for utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport1: Ragne Storsul, Vestby 

 Faggruppe for Oslopakke 3:  

 Faggruppe for plansamarbeid Oslo og Akershus:   

 

 

Fra juni 2014 har faggruppen fungert som prosjektgruppe for revisjon av Samordnet areal- og 
transportstrategi for Osloregionen, og blitt utvidet med representanter fra regionale samferdsels-
myndigheter og Østlandssamarbeidet. Prosjektgruppen har vært ledet av fagsjef Grethe Salvesvold, 
Osloregionens sekretariat.   

                                                           

 

1
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Regnskap 2014 
Regnskapet viser totale utgifter på kr. 5 495 954,- og totale inntekter på kr. 6 247 085,-. Det gir et 
positivt driftsresultat på kr. 751 131,-.  Nedenfor følger en mer detaljert oversikt over Follorådets 
regnskap for 2014. 
 

FOLLORÅDETS INNTEKTER 2014: 
Budsjett Regnskap 

Ordinær kontingent fra kommunene -3 120 000 -3 332 715 

Ordinær kontingent fra fylkeskommunen -430 000 -1 110 343 

Refusjon - Etablerertjenesten i Follo -901 000 -901 400 

Refusjon fra andre/private -90 000 -380 939 

Renteinntekter 0 -59 792 

MVA komp. -746 600 -461 896 

Bruk av bundne driftsfond -300 000 0 

Inntekter totalt: -5 587 600 -6 247 085 

 
 

FOLLORÅDETS UTGIFTER 2014 
Budsjett 

Budsjett 
totalt 

Regnskap 
Regnskap 

totalt 

Follorådet Drift:   2 571 900   2 486 572 

Bto lønnsutgifter sekretariatet 1 624 000   1 630 420   

Sekretariatets løpende virksomhet og drift 416 300   312 279   

Konferanser, kurs, møter, studietur 285 000   510 411   

MVA komp. 246 600   33 462   

Diverse prosjekter:   180 000   662 795 

Brannsamarbeidet 100 000   439 900   

Klima- og energinettverket 80 000   92 920   

MVA komp.     129 975   

Næringssamarbeid i Follo:   1 634 700   1 108 591 

Kurs, opplæring, konferanser 340 000   380 475   

Samarbeidsplattformen - div. tiltak 954 700   450 000   

Annonser/profilering og informasjon 20 000   191 572   

MVA komp. 320 000   86 544   

Etablerertjenesten i Follo:   1 201 000   1 237 996 

Kjøp konsulenttjenester 1 001 000   941 875   

Møteutgifter/annonsering/informasjon  20 000   84 206   

MVA komp. 180 000   211 915   

Utgifter totalt:   5 587 600   5 495 954 

 

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. 

Follo distriktsrevisjon er regnskapets revisor.  

Etter ønske fra Follorådet, er det også for 2014 utarbeidet egen revisorbekreftelse av Follorådets 

regnskap, i tillegg til Oppegård kommunes regnskap. Disse er vedlagt. 
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Vedlegg 1, Follorådets politiske organer 
 

Follomøtets medlemmer 20142 

 

Navn Funksjon Kommune 

Tonje Anderson Olsen Ordfører (H) Enebakk 

Dag Bjerke Varaordfører (Frp) Enebakk 

Vilde Eriksen Bjerknes Medlem (Ap) Enebakk 

Kjell Dehli Medlem (Sp) Enebakk 

Beate Eckmann Medlem (FrP) Enebakk 

Anita Elvenes Medlem (Ap) Enebakk 

Øystein Slette Medlem (Ap) Enebakk 

Nina Elisabeth Wold Medlem (H) Enebakk 

Jostein Årre Medlem (H) Enebakk 

Kjersti Øiseth Rådmann Enebakk 

  
 

  

Thore Vestby Ordfører (H) Frogn 

Rita Hirsum Lystad Varaordfører (Ap) Frogn 

Kirsti Birkeland Medlem (H) Frogn 

Sigbjørn Odden Medlem (H ) Frogn 

Thora Bakka Medlem (H) Frogn 

Ole Scheie Medlem (FrP) Frogn 

Kjell Engebretsen Medlem (Ap) Frogn 

Bente Bjerknes Medlem (KrF) Frogn 

                                                           

 

2
 I tråd med vedtektene for Follorådet er fra 01.01.2012 er alle formannskapsrepresentantene medlemmer i 

Follomøtet, samt alle medlemmene i Fylkesutvalget i Akershus. 
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Kjell Monsen Medlem (SV) Frogn 

Hans Kristian Raanaas Medlem (Sp) Frogn 

Erik Lundeby Medlem (V) Frogn 

Harald Karsten Hermansen Rådmann Frogn 

  
 

  

Nina Sandberg Ordfører (Ap) Nesodden 

Kjell Gudmundsen Varaordfører (H) Nesodden 

Constanse Elmenhorst                                      Medlem (H) Nesodden 

Harald Tronvik Medlem (H) Nesodden 

Petter Moen Medlem (H) Nesodden 

Anne Berit Smørås Medlem (V) Nesodden 

Christian Hintze Holm  Medlem (SV) Nesodden 

Claudia Behrens  Medlem (MdG) Nesodden 

Henning Korsmoe Medlem (KrF) Nesodden 

Geir Grimstad Rådmann Nesodden 

  
 

  

Ildri Eidem Løvaas Ordfører (H) Oppegård 

Harald Vaadal Varaordfører (H) Oppegård 

Hans Martin Tonne Medlem (H) Oppegård 

Henriette Berle Christiansen Medlem (H) Oppegård 

Tore Nordberg Medlem (H) Oppegård 

Inger Johanne Bjørnstad Medlem (V) Oppegård 

Merete Bellingmo Medlem (Ap) Oppegård 

Bjørn Gunnar Ganger Medlem (Ap) Oppegård 

Mari Ann Berg Medlem (SV) Oppegård 

Harald Toft (Anne Skau fra 1. juni) Rådmann Oppegård 

  
 

  

Anne Kristine Linnestad Ordfører (H) Ski 

André Kvakkestad Varaordfører (FrP) Ski 

Gunnar Helge Wiik Medlem (H) Ski 
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Mette Feie Haram Medlem (H) Ski 

Karin Kværner (fom 01.01.2014) Medlem (FrP) Ski 

Ola Øygard  Medlem (PP) Ski 

Amund Kjernli Medlem (Ap) Ski 

Hanne Opdan Medlem (Ap) Ski 

Odd Jørgen Steen (Vetle Bo Saga fra 
15.12.2014) 

Medlem (Ap) Ski 

Tuva Moflag Medlem (Ap) Ski 

Svein Kamfjord Medlem (V) Ski 

Audun Fiskvik Rådmann Ski 

  
 

  

John A. Ødbehr Ordfører (H) Vestby 

Trygve Thorsen Varaordfører (FrP) Vestby 

Else Marie Aasen Medlem (KrF) Vestby 

Stig Håkon Eyde Medlem (H) Vestby 

Tom Anders Ludvigsen Medlem (Ap) Vestby 

Anne Therese T. Lie Medlem (Ap) Vestby 

Annette Mjåvatn Medlem (Ap) Vestby 

Ole Morten Gjeving Medlem (Sp) Vestby 

Guri Haveråen Medlem (V) Vestby 

Knut Haugestad (Sjur Authen fra 01.08.) Rådmann Vestby 

  
 

  

Johan Alnes Ordfører (Ap) Ås 

Marianne Røed Varaordfører (Sp) Ås 

Ivar Ekanger Medlem (Ap) Ås 

Jorunn Nakken Medlem (V) Ås 

Hege Opedal Medlem (SV) Ås 

Gro Haug Medlem (H) Ås 

Egil A. Ørbeck Medlem (H) Ås 

Morten Lillemo Medlem (KrF) Ås 

Arne Hillestad Medlem (FrP) Ås 
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Trine Christensen Rådmann Ås 

  
 

  

Nils Aage Jegstad (til okt. 2013) Fylkesordfører (H) Akershus f-kommune 

Anette M. Solli (fra okt. 2013) Fylkesordfører (H) Akershus f-kommune 

Lars Salvesen Fylkesvaraordfører (KrF)    Akershus f-kommune 

Anette M. Solli (til okt. 2013) Medlem (H) Akershus f-kommune 

Sebastian Næss Langaas Medlem (H) Akershus f-kommune 

Lise Hagen Rebbestad Medlem (H) Akershus f-kommune 

Gunnar Melgaard Medlem (H) Akershus f-kommune 

Øyvind Rideng Medlem (H) Akershus f-kommune 

Vibeke Limi Medlem (FrP) Akershus f-kommune 

Solveig Schytz Medlem (V) Akershus  f-kommune 

Siri Hov Eggen Medlem (Ap) Akershus f-kommune 

Rolf Lasse Lund Medlem (Ap) Akershus f-kommune 

Siri Baastad Medlem (Ap) Akershus f-kommune 

Ruth Solveig Birkeland Medlem (SV) Akershus f-kommune 

Morten Vollset Medlem (Sp) Akershus f-kommune 

Tron Bamrud Fylkesrådmann Akershus f-kommune 

            

 

Follorådets sammensetning 2014 

 

Navn Funksjon Kommune 

Nils Aage Jegstad (til okt 2013) 

Annette Solli (frå okt 2013) 

Fylkesordfører 

Fylkesordfører 

Akershus fylkeskommune 

Akershus fylkeskommune 

Tron Bamrud Fylkesrådmann Akershus fylkeskommune 

Tonje Anderson Olsen Ordfører Enebakk 

Kjersti Øiseth Rådmann Enebakk 

Thore Vestby Ordfører Frogn 



 
Side 30 av 45   
 

Harald Karsten Hermansen Rådmann  Frogn 

Nina Sandberg Ordfører Nesodden 

Geir Grimstad Rådmann Nesodden 

Ildri Eidem Løvaas Ordfører Oppegård 

Harald Toft (Anne Skau fra 

01.06.) 

Rådmann Oppegård 

Anne Kristine Linnestad Ordfører Ski 

Audun Fiskvik Rådmann Ski 

John A. Ødbehr Ordfører Vestby 

Knut Haugestad (Sjur Authen fra 

01.08.) 

Rådmann Vestby 

Johan Alnes Ordfører Ås 

Trine Christensen Rådmann Ås 

 

 

Arbeidsutvalgets sammensetning 2014 

 

Navn Funksjon Kommune 

Thore Vestby Ordfører (leder) Frogn (til 18.11.14) 

Harald Karsten Hermansen Rådmann Frogn (til 18.11.14) 

Nina Sandberg Ordfører  Nesodden (fra 26.11.13) 

Geir Grimstad Rådmann  Nesodden (fra 26.11.13) 

Ildri Eidem Løvaas Ordfører Oppegård (fra 18.11.14) 

Anne Skau Rådmann Oppegård (fra 18.11.14) 

 

Rådmannskollegiets sammensetning 2014 

 

Navn Funksjon Kommune 
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Kjersti Øiseth Rådmann Enebakk 

Harald K. Hermansen Rådmann (leder) Frogn 

Geir Grimstad Rådmann Nesodden 

Harald Toft (Anne Skau fra 

01.06.) 

Rådmann Oppegård 

Audun Fiskvik Rådmann  Ski 

Knut Haugestad (Sjur Authen fra 

01.08.) 

Rådmann  Vestby 

Trine Christensen Rådmann  Ås 

Tron Bamrud Fylkesrådmann Akershus fylkeskommune 
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Vedlegg 2, Interkommunale samarbeidstiltak – oversikt 
 

Selskaper organisert etter lov om aksjeselskaper (AS): 

 
1) Follo Futura AS. Deleiere: Kommunene Oppegård, Ski, Enebakk, Frogn, Vestby, Ås og 
Akershus fylkeskommune. Formålet er kompetanseindustri med fokus på attføring, 
kvalifisering, formidling og jobb. Samarbeider også tett med næringslivet.  
 
2) Alarmsentral Brann Øst AS. Deleiere: Oppegård, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, 
Halden, Skiptvet, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Eidsberg, Rakkestad, Marker, Aremark, 
Enebakk, Frogn, Ski, Vestby og Ås. Formålet er brannvarsling og alarmtjenester. 
Kostnadsfordeling iht innbyggertall. 
 
 

Selskaper organisert etter lov om interkommunale selskaper (IKS): 

 

1) Follo legevakt IKS 
Deltakende kommuner: Oppegård, Ski, Ås, Enebakk, Frogn og Nesodden. Etter 
virksomhetsoverdragelse i 2009 er det nå Oslo Universitetssykehus, Aker som drifter 
legevakten. Imidlertid er Follo legevakt IKS videreført og står som arbeidsgiver for 
legene. Formålet er å sikre befolkningen og andre som oppholder seg i 
deltakerkommunene legehjelp ved behov for øyeblikkelig hjelp.  
 
2) Follo Ren IKS 
Deltakende kommuner: Oppegård, Frogn, Nesodden, Ski og Ås. Formålet er å sørge for 
innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfall som faller innenfor 
kommunenes ansvar etter forurensningsloven og supplerende bestemmelser.  
 
3) Krise- og Incestsenteret i Follo IKS 
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Vestby, Nesodden, Frogn, Ås og Ski. 
Formålet er å yte hjelp til personer som har vært utsatt for incest eller seksuelle 
overgrep og deres pårørende, og drive forebyggende opplysningsarbeid, samt å yte 
hjelp til kvinner og barn i mishandlingssituasjoner og bekjempe den private volden. 
 
4) Nordre Follo Brannvesen IKS 
Deltakende kommuner: Oppegård, Ski og Enebakk. Formålet er å være en felles 
brannvernorganisasjon for kommunene og løse de oppdrag virksomheten blir stilt 
overfor i lover og forskrifter og på annen måte. Arbeide for å oppnå en tilfredsstillende 
brannteknisk standard for alle typer bygninger.  
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5) Nordre Follo Renseanlegg IKS 
Deltakende kommuner: Oppegård, Ås og Ski. Formålet er å rense avløpsvann iht 
utslippstillatelse fra Fylkesmannen og behandle og omsette avløpsslam iht forskrift. 
Kommunene er eiere av fellesanlegget i det forholdet de har betalt anleggskostnader.  

 
6) Follo Kvalifiseringssenter IKS 
Deltakende kommuner: Frogn, Ski og Vestby. Formålet er å gi voksne 
minoritetsspråklige opplæring i norsk og samfunnsfag slik at de kvalifiseres til videre 
utdanning og arbeid. 

 
7) Søndre Follo Brannvesen IKS 
Deltakende kommuner: Frogn, Nesodden og Ås. Formålet er å være en felles 
brannvernorganisasjon for kommunene og løse de oppdrag virksomheten blir stilt 
overfor i lover og forskrifter og på annen måte. Arbeide for å oppnå en tilfredsstillende 
brannteknisk standard for alle typer bygninger.  

 
8) Søndre Follo Renseanlegg IKS 
Deltakende kommuner: Vestby og Ås (Frogn og Nesodden har samarbeidsavtale). 
Formålet er å eie, utbygge, drive og vedlikeholde et felles avløpssystem med 
renseanlegg. 

 
 

Selskap organisert som stiftelser 

 
1) Follo Museum 
Deltakende kommuner: Oppegård, Frogn, Nesodden, Ski, Vestby, Ås og Akershus 
fylkeskommune. Dessuten deltar Follo Historielag. Formålet er å være kulturhistorisk 
museum for Follo, museum for kystkulturen i Akershus og forvalte Roald Amundsens 
hjem.  
 
2) Stiftelsen LIV 
Eiendomsmassen til Krise- og Incestsenteret i Follo IKS er organisert som en stiftelse. 

 

 

Virksomheter organisert etter kommunelovens § 27 

 

1) Kemneren i Follo 
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Ski, Vestby og Ås. Oppegård er 
vertskommune. Formålet er å drive felles skatteoppkreverkontor for 
deltakerkommunene. 

  
2) Follo distriktsrevisjon 
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Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Ski, Ås og Nesodden. Ski er 
vertskommune. Formålet er revisjon av regnskapene til eierkommunene og deres 
interkommunale selskaper, forvaltnings-revisjon og selskapskontroll mv.  
 
3) Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Ski, Vestby, Nesodden og Ås. Ås er 
vertskommune. Formålet er å yte sekretærbistand til deltakende kommuners 
kontrollutvalg i samsvar med bestemmelser i kommuneloven og forskrifter om 
kontrollutvalg.  
 
4) Follo barnevernvakt 
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Nesodden, Ås, Ski og Vestby. Ski er 
vertskommune. Formålet er å ivareta barnevernsoppgaver av akutt karakter for å 
tilfredsstille nasjonale krav om akuttberedskap som kan gi barn og ungdom hjelp når 
de trenger det. Tilskuddet beregnes etter innbyggertall.  
 
5) Follo barne- og ungdomsskole       
Deltakende kommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Ski er 
vertskommune. 

 

 

Andre interkommunale samarbeid 

 

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 2009. Avtalen gjelder for en periode på 5 år, f.o.m. 1.1.2010 t.o.m. 

31.12.2014. 

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) 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. 
 
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. 
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5) IKT-Follo 
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Ski, Vestby, Frogn og Ås. Initiert av 
Follorådet. Formålet er å utvikle og drifte felles IKT-løsninger for kommunene, bl.a. 
bredbånd, selvbetjeningsportal, felles kartportal mv. 

 
 

For styreleder og annen kontaktinformasjon, se oversikt på www.follo.no/folloradet 
 
 
I tillegg er det etablert en rekke administrative samarbeidsgrupper og nettverk mellom 
kommunene på leder- og faglig nivå. I enkelte av disse møter (fast og/eller etter 
behov) representanter fra Akershus fylkeskommune. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.follo.no/folloradet
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Vedlegg 3, Prosjekt "Felles brann- og redningsvesen for 
Follo- og Mosseregionen" (FMBR) 

 

Høsten 2011 besluttet Follorådet å sette i gang en utredning om å vurdere å slå 
sammen de to brannvesenene i Follo, eventuelt et nærmere samarbeid. Dette var 
delvis etter oppfordring fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som også stilte 0,5 
millioner kroner til rådighet for utredningsarbeidet.  
 
Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB) ble senere invitert inn i 
utredningsarbeidet, og var deltakere i prosessen fra og med fase 1. Fylkesmannen i 
Østfold bidro også med 200 000 kroner. I tillegg bidro alle kommunene med 4 kr. pr 
innbygger.  
 
En styringsgruppe bestående av en representant for hver av eierne og styrene i de 
tre selskapene, ble oppnevnt. I begynnelsen av 2013 ble prosjektleder Ole Johan 
Dahl, DNV innleid, og det ble holdt et oppstartseminar høsten 2012. 
 
Utredningens fase 1 ble lagt frem for kommunestyrene til behandling høsten 2013. 
Samtlige kommuner3 med unntak av Råde, var positive til å videreføre arbeidet. Det 
ble satt som forutsetning for gjennomføring, at driften av nytt selskap skulle etableres 
innenfor eksisterende økonomiske rammer. Noen av kommunene hadde  
avvikende vedtak vedrørende kostnadsfordelingen, hvor det var lagt inn vilkår for 
deltakelse.   
 
I fase 1 ble det lagt frem 2 alternative organisasjonsmodeller, den ene gjaldt full 
sammenslåing, og det andre gjaldt utvidet samarbeid. Kommunene konkluderte med 
å vedta full sammenslåing, og som følge av dette ble det bestemt å gå videre med 
fase 2 som skulle inneholde:  
 

1. en overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering for brann- og redningstjenesten, 
herunder om endringer i fremtidig organisering vil påvirke kvaliteten på  
tjenesten, og 

 
2. en vurdering av de økonomiske konsekvenser av en sammenslåing, der 

driften etableres innenfor de eksisterende rammer og der driften sikrer de 
vedtatte bemanningsnormer og responstider 

 
3. en analyse av utfordringene på kort og lengre sikt innen feltet, og 

 
4. utkast til vedtekter, dvs. selskapsavtale 

 
Utredningens fase 2 

                                                           

 

3 Råde oppga at de ønsket å undersøke mulighetene for samarbeid med 

branntjenestene i bykommunene i syd. Styringsgruppen har i ettertid forespurt Råde om de fortsatt ønsker å være med videre i 
utredningsarbeidet, og tilbakemeldingen var positiv. 
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Til utredning av punktene 1 og 2, ble firmaet Analyse & Strategi (Mulitconsult) valgt 
som leverandør av utredningen.  Utredningen konkluderte med at en sammenslåing 
av brannvesenene i Follo- og Mosseregionen vil være økonomisk lønnsom og bidra 
til en forbedret håndtering av hendelser i forhold til dagens organisering.  
 
Det ble vurdert at sammenslåingen ville være økonomisk lønnsom grunnet de 
stordriftsfordeler og effektivitetsgevinster som en kunne oppnå ved å unngå 
trippelarbeid og ved å oppnå mer spesialiserte arbeidsoppgaver. Til slutt ville 
omorganiseringen føre til et mer robust brannvesen, spesielt i sårbare situasjoner. 
 
Utredningen viste imidlertid at for etableringsåret, ville budsjettrammen for det nye 
selskapet måtte øke med minimum kr 3,6 Millioner kroner. På permanent basis måtte 
budsjettrammen økes med 5,2 mill. kroner fra år to. Dette relaterte seg til 

etableringskostnader og lønnsharmonisering mellom de sammenslåtte 
brannvesenene.  
 
Det ble derfor klart at uansett fordeling av kostnader, ville mange av kommunene få 
et vesentlig større budsjettansvar. Økte budsjettrammer var imidlertid ikke i tråd med 
kommunestyrenes intensjon i vedtakene etter fase 1. På bakgrunn av dette fant man 
det svært lite sannsynlig å oppnå positivt vedtak i samtlige av kommunene i 
brannsamarbeidet.  
 
I tillegg ga Justis- og beredskapsdepartementet 5. oktober 2012 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap i oppdrag å opprette og lede en arbeidsgruppe som 
skulle utrede hvordan de samlede ressursene i brann- og redningsvesenet kunne 
utnyttes best mulig, og i samhandling med andre beredskapsaktører. 
 
Arbeidsgruppens rapport ble levert til departementet 2. desember 2013. 
Hovedanbefalingen til arbeidsgruppen var å organisere brann- og redningsvesenene 
fylkesvis, slik at det ble 18 eller 19 enheter, avhengig av om Oslo og Akershus skulle 
utgjøre en felles enhet eller ikke. Høringsfristen var 17.2.14. Saken er fortsatt til 
behandling i Justis- og Beredskapsdepartementet, og statsråden har uttalt at dette 
arbeidet må ses i sammenheng med Politianalysen. Behandling i Stortinget er enda 
ikke fastsatt. 
 
Konklusjon 
På bakgrunn av økte budsjettrammer og usikkerhet i forhold til brannstudien fra 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap besluttet styringsgruppen for 
FMBR-prosjektet at en skulle avslutte prosessen med å slå sammen de 3 
brannvesenene i Follo- og Mosseregionen, og avvente styringssignaler fra sentralt 
hold. Deres konklusjon var i tillegg at det var umulig å gjennomføre prosjektet 
innenfor gjeldende økonomiske rammer, og at kommunestyrenes intensjoner dermed 
ikke var oppfylt.   
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Budsjett 2014 - Follorådet                                                           
Ansvar: 9110 - aktivitet 1464 - FMBR-prosjektet 

Regnskap 
2012 

Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

          

1010-
1050 Fastlønn, annen lønn og trekkpl Godtgj     823 

1031 Engasjementer       

1099 Arbeidsgiveravgift     116 

1100 Kontormateriell       

1115 Kjøp av mat uten momsfradrag   18 169   

1150 Kurs, opplæring, konferanser 2 467     

1160 Skyss- og kostgodtgjørelse, oppholdsutg/(oppgpliktig)   1 696 2 236 

1170 Transport/skyss/drift av egne og leide transportmidler   1 958 556 

1270 Konsulenter, kjøp av vikartjenester   727 341 439 900 

1429 MVA- kompensasjon drift 197 181 849 109 975 

1450 Overføringer til kommuner       

1550 Avsetning til bundne fond 1 181 297     

  Sum utgifter 1 183 961 931 013 553 606 

     1729 Komp mva påløpt driftsregnskapet -197 -181 849 -109 975 

1730 Ref fra fylkeskommunen - Prosjektstøtte       

1750 Ref fra kommuner - Prosjektstøtte -510 764   -224 840 

1773 Ref fra andre/private -673 000     

1900 Renteinntekter       

1950 Bruk av bundne disposisjonsfond    -749 164 -218 791 

          

  Sum inntekter -1 183 961 -931 013 -553 606 

     

     

 
Fondsmidler pr. 31.12. 1 181 297 -432 133 -213 342 

     

 

Rest fondsmidler pr. 12. mai 2015: kr 213 342,- 

     

 

Mottatte prosjektmidler og refusjoner fra kommunene:   

  

 
Refusjoner fra Fylkesmannen I Oslo og Akershus -500 000 

  

 
Refusjoner fra Fylkesmannen i Østfold -173 000 

  

 
Refusjoner fra Follo-kommunene (-Vestby) -451 932 

  

 
Vestby kommune -58 832 

  

 
kommunene i Mosseregionen -224 840 

  

 
I alt: -1 408 604 
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Vedlegg 4, Samarbeidsplattformen 
 

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M 

mellom 

Akershus fylkeskommune, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU),  

Ås kommune og Follorådet som skal etablere et forpliktende samarbeid om 

 næringsutvikling i Follo.  

 

Følgende skal legges til grunn for samarbeidet: 

 

Bakgrunn: 

Follo har ambisjoner om å bli en region kjent for et innovativt og konkurransedyktig 

næringsliv basert på utstrakt samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, næringsliv og 

regionale myndigheter.  

 

Follorådet har i sin handlingsplan for 2014-2017 vedtatt at det skal utvikles en ny 

samarbeidsplattform for næringssamarbeidet i Follo, der Norges miljø- og biovitenskapelige 

universitet (NMBU), Campus Ås, Ås kommune og Akershus fylkeskommune er utpekt som 

sentrale samarbeidsaktører. Denne Samarbeidsplattformen avklarer rammen for samarbeidet 

mellom aktørene.  

 

 

1. Bioøkonomien
4
 som satsingsområde i Follo

5
  

Samarbeidsplattformen skal ha Bio-økonomien som satsingsområde. Satsingen på 

bioøkonomi skal sikre at næringslivet får nærhet til forskningsmiljøene i Follo, samtidig 

som arbeidsplassene i næringslivet blir mer relevante og attraktive for studentene som 

uteksamineres fra NMBU og andre biovitenskapelige universitet. På sikt skal næringslivet 

og forskningsmiljøene i regionen kjennetegnes av kunnskap i verdensklasse. 

  

Videre skal regionen bli mer synlig overfor bedrifter innenfor bioøkonomien. Det skal 

igangsettes et arbeid for å få store nasjonale og internasjonale bedrifter til å etablere seg i 

                                                           

 

4 Ifølge EUs definisjon innbefatter begrepet bioøkonomi bærekraftig produksjon og omdannelse av biomasse til mat-, helse- og 

fiberprodukter til industrielle produkter og energi.  

5
 Satsingen på bioøkonomien betyr imidlertid ikke at man ikke skal bistå annet næringsliv der det er hensiktsmessig, og det 

hindrer heller ikke kommunene å ha egne satsingsområder. Blant annet vil kunst og kultur satsingen på Nesodden kunne være 

understøttende for regionens satsing på bioøkonomi. Tilsvarende for Vestby sin satsing på lager og logistikk.  
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Follo som en følge av det biovitenskapelige miljøet på Ås og kunnskapen som finnes i 

regionen. 

 

 

 

2. Etablering av innovasjonsbygg og kompetansesenter på Campus Ås 

FoU-aktørene på Campus Ås skal etablere Campus Ås Innovasjonssenter. Aktørene i 

Samarbeidsplattformen skal samarbeide om å gjøre kompetansesenteret til et kraftsenter 

for innovasjon og næringsutvikling i Follo.  

 

I arbeidet med kompetansesenter på Campus Ås skal Akershus fylkeskommune, 

Follorådet og NMBU/Campus Ås arbeide for at innovasjonsbygget på Campus blir en 

realitet.   

 

 

3. Eierskap i Inkubator Ås as 

Inkubator Ås as ble etablert i 2014, og inkubasjonsvirksomheten skal konsentrere seg om 

å kommersialisere ideer fra FoU-miljøene på Ås. Det forventes at aktørene i 

Samarbeidsplattformen tar en eierandel i inkubatoren og stiller krav til inkubatoren 

gjennom sin eierrolle. Gjennom inkubasjonsvirksomheten skal det vokse frem et betydelig 

antall vekstselskaper som skal markedsføre regionen og styrke næringslivet i Follo.   

 

 

4. Øke næringslivets FoU- og innovasjonsaktivitet 

Næringslivet i Follo har liten FoU- og innovasjonsaktivitet. Dette gir dårlige 

rammebetingelser for utviklingen av næringslivet i regionen. Aktørene i 

Samarbeidsplattformen skal utvikle virkemidler som tar sikte på å endre bedrifters atferd 

og interesse for FoU- og innovasjonsaktivitet.  

 

I forlengelsen av dette skal det arbeides for å øke NMBU, kommunenes og næringslivets 

deltakelse i nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsprogrammer. Flere 

forsknings- og innovasjonsprogrammer stiller krav til samarbeid mellom akademia, 

næringsliv og offentlig sektor (Trippel Helix). En viktig oppgave blir å opplyse 

næringslivet og kommunene om mulighetene som finnes, og koble de opp mot 

forskningsmiljøene på Ås.  

 

 

5. Utvikle innovative næringsmiljøer innenfor bioøkonomien  

Det skal utvikles et innovativt regionalt næringsmiljø kjennetegnet av unik kunnskap og 

gode lokale læreprosesser. Arbeidet skal stimulere til nettverksdannelser og økt 

arbeidskraftmobilitet mellom FoU-aktører, næringsliv og offentlig forvaltning. Målet er 

økt samarbeid og kunnskapsutvikling mellom sentrale aktører i det regionale 

innovasjonssystemet.   
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I tillegg skal det utvikles gode rammer for nyetablerere med vekstpotensial og knytte disse 

opp mot det eksisterende regionale næringsmiljøet.  

 

 

6. Bygge opp gode forvaltningsmiljøer i regionen og utløse mer kapital til bedrifter i 

tidlig fase  

Mangel på risikovillig kapital nevnes ofte som en viktig hindring for innovative bedrifter i 

idé- og oppstartsfasen. Det har sammenheng med at det ofte er høy risiko og usikkerhet 

knyttet til investeringene, blant annet som følge av asymmetrisk informasjon. Å utvikle 

kapitalmiljøer som kan redusere denne type usikkerhet, er viktig for bedrifter i 

oppstartsfasen. 

 

7. Utvikle gode bostedskvaliteter i Follo  

For å understøtte satsingen på Campus Ås skal kommunene i Follo arbeide for å skape 

gode steder for kreative mennesker å bo og arbeide. I samarbeidsprosjektet er Ås et særlig 

satsingsområde. Akershus fylkeskommune er involvert i flere prosjekter for å utvikle Ås 

som tettsted.  

 

 

8. Samarbeid mellom NMBU og videregående skoler i Follo 

Det skal etableres et systematisk samarbeid mellom miljøet på Campus Ås og 

videregående skoler i Follo. Samarbeidet skal nedfelles i en avtale. 

 

 

9.  Årlig møte mellom samarbeidspartnerne 

Samarbeidspartnerne skal avholde årlig møte på ledelsesnivå for å diskutere framdrift og 

utfordringer i arbeidet med Samarbeidsplattformen. Evaluering av arbeidet skal gi 

utgangspunkt for eventuelle endringer i tiltak.   

 

10. Med utgangspunkt i Samarbeidsplattformen skal det utarbeides en handlingsplan 

 

 

……………….,  /  2014                                    ….………………..,  /  2014    

 

…..................................              ………………………  

Akershus fylkeskommune    Ås kommune   

fylkesordfører Anette Solli    ordfører Johan Alnes  

   

…..………………,   /   2014     ……………….,  /  2014 
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……………………........     …………………………. 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  Follorådet 

rektor Mari Sundli Tveit     leder Nina Sandberg 
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For å realisere målene skal partene med utgangspunkt i sine ulike roller 

arbeide for følgende: 

Forskningsmiljøene på Ås: 

 Utvikle felles kommersialiseringsstrategi  

 Etablere NMBU Technology Transfer Office i tilknytning til kompetansesenteret for 

innovasjon 

 Ta en eierandel i Inkubator Ås as  

 Sørge for idetilfang som danner grunnlag for etablering av selskaper  

 Vurdere muligheten for etablering av en forskningspark 

 Forskningsformidling til eksisterende næringsliv, bidra i samfunnsdebatten for å 

bygge opp under viktigheten av forskning og innovasjon 

 Samarbeide med Vitenparken på Ås 

 Samarbeide tett med videregående skoler i Follo 

 Utvikle virkemidler i tråd med samarbeidsplattformen 

Kommunene i Follo 

 Utvikle gode bostedskvaliteter 

 Regulere arealer til næringsutvikling 

 Være ledende i Norge på innovative anskaffelser og leverandørutvikling 

Ås kommune:  

 Ta eierskap i Inkubator Ås as 

 Delfinansiere profilering av Campus Ås 

 legge til rette for at alle nye bygg er bærekraftige og har synergier til Ås-miljøet som 

helhet.  

 Bidra til å forsterke aksen fra NMBU langs fylkesvei 152 til Ås sentrum/-stasjon, jfr. 

Gjeldende kommuneplan. 

 Bidra finansielt til realisering av de øvrige målsettingene 

Follorådet: 

 Støtte ambisjonene politisk og administrativt 

 Bidra til å profilere regionen og satsingen på bioøkonomi 

 Utarbeide en handlingsplan for hvordan flere bedrifter skal etablere seg i regionen 

 Bidra til nettverksdannelser og lokalt forankrede læreprosesser i næringslivet 

 Bidra med politisk arbeid for å realisere Innovasjonssenteret 

 Ta eierskap i Inkubator Ås as 

 Delfinansiere prosjekter sammen med Ås kommune og Akershus fylkeskommune 

 Være aktiv i samfunnsdebatten på temaer som omhandler forskning og innovasjon 

for å påvirke næringslivet til økt FoU- og innovasjonsaktivitet.  

 Benytte Kompetansesenterets og Vitenparkens fasiliteter 
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 Bidra finansielt til samspillet mellom miljøet på Ås og næringslivet blant annet 

gjennom prosjektet FoU-start.  

 Fasilitere arenaer hvor samarbeidsaktørene kan møtes for å orientere hverandre om 

status for arbeidet, diskutere nye tiltak og virkemidler.  

 Drifte og utvikle etablerertjenesten i Follo 

 Utvikle virkemidler i tråd med samarbeidsplattformen 

 

Akershus fylkeskommune 

 Eierskap i Inkubator Ås AS 

 Bidra finansielt og på andre måter til klyngeutvikling, blant annet til at Mat- og 

helseklyngen blir en del av Innovasjon Norges ARENAprogram. 

 Bidra finansielt til idefangstarbeidet, samt samspill mellom miljøet på Ås og 

næringslivet (gjøres gjennom prosjektene Campus Ås Discovery og FoU-start) 

 Fremme ungt entreprenørskap gjennom samarbeid med NMBU 

 Bidra til å øke deltakelsen i internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter, som 

Horisont 2020 og Interreg ØKS  

 Delfinansiere arbeidet med tilrettelegging for bedriftsetablering på Ås 

 Bidra til etableringen av Innovasjonsbygget 

 Utvikle virkemidler i tråd med samarbeidsplattformen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


