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Innledning  

Kommuneloven av 2018 lovfester kravet om at kommunestyret vedtar en 

eiermelding minst en gang pr valgperiode. Meldingen skal gi oversikt over 

interkommunale selskapet kommunen har eierinteresser i og skal øke 

bevisstheten rundt forvaltning av eierskapet. 

Kommuneloven regulerer ikke innholdet i kommunens eierstyring. 

Når kommunen velger å legge deler av virksomheten til et selskap, medfører det 

også overføring av styringsrett til selskapet. Oppgaven til selskapets styre og 

administrasjon er å trekke opp virksomhets- og forretningsstrategien, omtalt 

som selskapsstrategien, innenfor en ytre ramme som er trukket opp av eierne – 

eierstrategien. Denne meldingen om fatter ikke eierstrategien. 

Kommunen har i eierskapssammenheng tre roller: tjenestetilbyder, eier av 

selskaper og kunder til tjenestene selskapene produserer. Eiermeldingen har 

fokus på kommunen som eier. 

Administrasjonen har ingen lovfestet rolle i eierstyringen, med unntak av 

rådmannens ansvar for at saker er forsvarlig utredet og å følge opp politiske 

vedtak. Eierstyring utover det er en oppgave for de folkevalgte, der 

administrasjonens rolle kun er å styrke de folkevalgtes rolle. 

Når kommunen ønsker å utføre deler av tjenesteproduksjonen via 

interkommunale samarbeid er det fordi en ønsker å: 

• Heve kvaliteten på tjenesten, drive mer effektivt og oppnå 

stordriftsfordeler 

• Etablere kompetanseenheter og mer attraktive arbeidsplasser der dette er 

formålstjenlig  

• Redusere økonomisk risiko  

• Samarbeide med flere kommuner for å dele kostnadene på flere 

Opprettelsen av større enheter gjennom interkommunalt samarbeid vil kunne gi 

betydelige stordrifts- og kvalitetsfordeler, samtidig som det gir kommunen 

mulighet til å organisere virksomheten på en måte som er bedre tilpasset 

oppgaveløsningen. Utøvelsen av eierskapet har direkte konsekvenser for 

selskapenes disponeringer og prestasjoner. Hvis eier ikke stiller krav og ikke har 

definert målsettinger for selskapet, vil virksomhetene ha tilsvarende diffuse 

målsettinger. Uavhengig av eiermålsettingenes innhold må disse være klart 

kommunisert. 

Eiermeldingen skal være et grunnlag for:  

• Å bevisstgjøre kommunestyret om eierskapet og ansvaret forbundet med 

det 

• Selskapene til å drive sin virksomhet i tråd med strategier fra eier 

• Selskapene og for eier når konkrete valg og avgjørelser skal tas 

Dette er Ås kommunes andre utgave av eiermelding.  
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Bakgrunn 

 

Hensikten med eiermeldingen 

 Se eierskapet i relasjon til og i sammenheng med kommunal drift  

 Sikre at tverrpolitisk forståelse for utfordringene som eierskapene 

representerer og at eierskapet utøves etter de retningslinjer som er 

fastsatt av de folkevalgte 

 Aktiv og forutsigbar eier for styrene og daglig ledelse i de virksomheter 

kommunen har eierinteresser, med fokus på samfunnsansvar  

 Sikre at eierskapet er politisk forankret og tydelig både internt i 

kommuneorganisasjonen og for eksterne aktører 

 

Kommuneloven LOV-2018-06-22-83 

 
§26-1. Eierskapsmelding 
Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en 

eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. 
Eierskapsmeldingen skal inneholde 

 
a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring 
b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak 

og andre virksomheter som kommunen eller fylkeskommunen har 
eierinteresser eller tilsvarende interesser i  

c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller 
tilsvarende interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b 

 

 

Formålet 

Kommunens eierstyring av selskaper skal utøves innenfor rammen av det 

lovverk som gjelder for den aktuelle organisasjonsform. Kommunen skal videre 

se sitt eierskap i sammenheng med kommunens totale tjenesteproduksjon og ha 

definerte overordnede prinsipper for sitt eierskap. Hvert enkelt foretak skal 

definere klart hva som er deres kjerneaktivitet og hva som er hensikten med 

selskapet. Kommunen ønsker med sitt eierskap i interkommunale selskaper å gi 

god styring og kontroll av virksomhetene. 
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Prinsipper for eierstyring 

Prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse kan beskrives som retningslinjer 

som klargjør rolledelingen mellom eierne, styret og ledelsen i selskapet. Det er 

ikke gitt at de strategiske vurderingene som eierne og selskapet (daglig ledelse 

og styret) gjør, samsvarer. Det er derfor viktig at eierne har en gjennomtenkt 

strategi slik at selskapet kan ta hensyn til denne ved utarbeidelse av selskapets 

strategi og operasjonalisering av denne. Videre er det viktig at eierne er tydelig 

på hva det forventer av selskapet i forhold til samfunnsansvar og etisk ansvar.  

 

Ås kommunes prinsipper for eierstyring 

1. Ås kommune er en ansvarlig eier. 

2. Ås kommunes eierrepresentant skal ivareta kommunens interesser. 

Kommunestyret fastsetter representantens føringer. 

3. Ås kommune vil at styrerepresentantene har relevant kompetanse, 

kapasitet og faglig bredde ut fra selskapets egenart og formålet med 

eierskapet, og at styreverv blir registrert i KS sitt styrevervregister. 

4. Ås kommune praktiserer åpenhet rundt eierskapene. Kommunen er 

pådriver for at selskapene praktiserer prinsippet om meroffentlighet, og 

forvalter egen eiendom, herunder salg, på en transparent og åpen 

måte. 

5. Ås kommune er pådriver for at selskapene legger FNs bærekraftsmål til 

grunn for en bærekraftig utvikling.    

6. Ås kommune vektlegger at lønns- og kostnadsnivået i selskapene er i 

samsvar med praksis og utvikling i egen kommune.   

7. Ås kommune er pådriver for at finansieringsbehovet (investeringer og 

fondsavsetninger) i selskapene er tilpasset formålet med eierskapet og 

selskapets kortsiktige og langsiktige behov.   

8. Ås kommune påser at selskapene har god internkontroll og risikostyring 

i forhold til selskapets karakter. 

9. Ås kommunes eieransvar skal sikre samfunnsansvarlig forretningsdrift 

og fremme bærekraftig samfunnsutvikling. 
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Vedtekter/selskapsavtale  

Fastsetting av vedtekter (KF, AS, tidligere § 27 virksomheter) og selskapsavtaler 

(IKS) er ved siden av styreutnevning det viktigste av eiernes styringsmidler.  

Vedtektene for aksjeselskap fastsettes av generalforsamlingen, men 

kommunestyret kan før generalforsamlingen treffe vedtak som binder opp 

stemmegivningen til sin representant i generalforsamlingen.  

Vedtekter for kommunale foretak og § 27 virksomheter fastsettes og av 

kommunestyret. Likeledes fastsetter kommunestyret selskapsavtaler for IKS’ene. 

Følgende elementer inngår alltid i vedtektene/selskapsavtalen: 

Selskapets navn, selskapets formål, selskapets forretningskontor, antall 

representantmedlemmer, antall styremedlemmer, annet for eksempel 

bestemmelser om fullmakter til representantskap, styret og daglig leder.  

Med få unntak er det vedtektsfestet at ordfører er kommunens medlem i 

representantskapene. 

 

Roller og ansvar 

Kommunestyrets rolle og ansvar  

Kommuneloven regulerer kommunestyrets funksjon, rolle og ansvar som 

kommunens øverste myndighet. I sitt virke er kommunestyret forpliktet til å 

etterleve legalitetsprinsippet, som i korthet betyr at kommunestyrets 

beslutninger skal være i overensstemmelse med norsk lovgivning. Det er 

kommunestyret som kompetent, kollegialt organ som fatter beslutninger som 

eierorgan og hvordan eierstyringen skal ivaretas.  

Kommunen ønsker at det med jevne mellomrom skal foretas evaluering av 

selskapene/virksomhetene både i egne selskaper og i selskaper kommunen er 

medeier i. Eiermeldingen anses som et egnet redskap til å foreta slike 

gjennomganger. Dessuten vil kommunestyret kunne påvirke og kontrollere 

virksomheten ved å: 

1. Etablere og nedlegge/gå ut av virksomheter når det anses 

hensiktsmessig  

2. Fastsette mål og retningslinjer gjennom vedtekter og selskapsavtaler  

3. Fastsette mål og rammer ved årlig budsjettbehandling  

4. Gjennomgå regnskap og årsmeldinger fra virksomhetene  

5. Ta stilling til strategier og andre saker om videre utvikling av 

selskapene som forelegges kommunestyret  

6. Etterspørre ytterligere informasjon gjennom spørsmål og 

interpellasjoner  
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Formannskapets rolle og ansvar 

Formannskapet er saksforberedende utvalg for kommunestyret i økonomisaker 

og har innstillende myndighet i forbindelse med kommunens handlingsprogram 

med årsbudsjett. De formelle eierinteressene ligger til kommunestyret. 

 

Ordførers rolle og ansvar 

Det hefter ingen formell lovpålagt rolle for ordføreren i forhold til kommunens 

eierskap med mindre kommunestyret har gjort et slikt vedtak.  Kommunestyret 

har gjennom vedtektene/selskapsavtalene bestemt at ordfører skal være 

kommunens representant i representantskapene/generalforsamling. 

 

Den enkelte folkevalgtes rolle og ansvar  

Den enkelte folkevalgte har som medlem av kommunestyret en eierrolle 

gjennom rollen som medlem av kommunestyret. En folkevalgt har ingen eierrolle 

som enkeltperson. 

 

Rådmannens rolle og ansvar  

Rådmannen har etter kommuneloven ansvar for at alle saker som fremmes til 

politisk behandling skal være fullt ut forsvarlig utredet. Dette gjelder også saker 

som vedrører kommunens eierforhold og eierstyring. Rådmannens ansvar for 

saksforberedelse ivaretas ved at rådmannen gis tilgang til selskapenes 

virksomhet, planer, budsjett og regnskap.  
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Eierstruktur i Ås kommune 

 

Aksjeselskap 

Reguleres av: Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) LOV-1997-06-13-44 

Åspro AS 

Follo Futura Holding AS 

Myrveien 16 AS 

Rollefordelingen mellom AS-ene og kommunen: 

 
Aksjeselskap 

 

 
Ås kommune 

 
Generalforsamling  

 

 
Ordfører 

 
Styret 

 

 
 

Formannskap/hovedutvalg 

 
Daglig leder 
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Interkommunalt selskap (IKS) 

Reguleres av: Lov om interkommunale selskap (IKS-loven) LOV-1999-01-29- 20 

og er selvstendige rettsobjekt som skal opptre i eget navn utad. 

Kommunenes deltakere utøver myndighet gjennom representantskap som bla. 

vedtar økonomiplan, budsjett og regnskap. 

Representantskapet velger sitt styre selv. Styremedlemmene representerer seg 

selv og er personlig ansvarlige for de vedtak som gjøres. Selskapets forvaltning 

er underlagt styret og styret skal påse at det drives i samsvar med formålet, 

selskapsavtale, budsjett og andre representantskapsvedtak. Styret skal sørge for 

formuesforvaltning og bokføring er underlagt betryggende kontroll. 

Den enkelte deltaker hefter ubegrenset for en prosentandel av selskapets 

forpliktelser. 

Follo lokalmedisinske senter IKS  
Under avvikling i 2020. Oppgavene overtas av nytt 

vertskommunesamarbeid, Follo medisinske senter 

Follo Ren IKS  

Krise- og incestsenteret i Follo IKS   

Follo Brannvesen IKS   

Øst 110-sentral IKS  
Ås kommune er indirekte eier som medeier av en 

av eierselskapene, Follo Brannvesen IKS  

Viken kontrollutvalgssekretariat 

IKS (VIKUS) 

Oppstart i 2020. Ås er en av 30 eierkommuner. 

Overtar oppgavene til Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 

Søndre Follo renseanlegg IKS  

Nordre Follo renseanlegg IKS  

Rollefordelingen mellom IKS-ene og kommunen: 

 
Interkommunalt selskap 

 

 
Ås kommune 

 
Representantskap  

 

 
Ordfører 

 
Styret 

 

 
 

Formannskap/hovedutvalg 

 
Daglig leder 
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Interkommunalt samarbeid 

Reguleres av: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) LOV-

1992-09-25-107 - opphevet. 

Disse samarbeidene må innen 1.1.2024 omdannes til interkommunalt politisk råd 

eller kommunalt oppgavefellesskap i henhold til kommuneloven LOV-2018-06-

22-83 kapittel 18 og 19. Eiermodellen er derfor ikke beskrevet. Informasjon om 

de ulike interkommunale samarbeidene er beskrevet i vedlegg 1.  

Follo barnevernvakt  

Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 

Under avvikling. Oppgavene overtas av Viken 

kontrollutvalgssekretariat IKS i løpet av 2020. 

Kemneren i Follo 
Under avvikling. Oppgavene overtas av staten i 

løpet av 2020. 
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Administrativt vertskommunesamarbeid 

Reguleres av: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) LOV-

2018-06-22-83 kapittel 20. 

I en administrativ vertskommunemodell overlater en kommune utførelse av 

lovpålagte oppgaver og delegerer myndigheten til en annen kommune så langt 

ikke annen lovgivinger til hinder for dette. Kommunestyret delegerer selv 

myndigheten til rådmannen i vertskommunen. Kommunen som frasier seg 

myndighet omtales som samarbeidskommune. Folkevalgte organiser i 

vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet i saker der 

myndighet er delegert til rådmannen. Når et vertskommunesamarbeid opprettes, 

skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom deltakere i samarbeidet. 

Alle kommunestyrene i samarbeidskommunene skal selv vedta 

samarbeidsavtalen og endringer i denne. 

Stor Follo IKT Frogn  

Follo barne- og ungdomsskole Ski  

Landbrukskontoret i Follo Ås  

Ås læringssenter Ås Tidligere Ås voksenopplæring. 

Storfollo tilsynskontor (SFT) Nesodden Byggetilsyn. 

Follo Medisinske senter Ski 

Etableres i løpet 2020. Overtar 

oppgavene til Follo lokalmedisinske 

senter IKS. 

Follo Innkjøpssamarbeid Vestby  

Rollefordelingen mellom vertskommunen og samarbeidskommunene: 

 
Vertskommune 

 

 
Samarbeidskommune 

 
 
 
 
 

Rådmann 

 
Kommunestyre 

 

 
 

Rådmann 
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Interkommunalt politisk råd 

Reguleres av Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) LOV-

2018-06-22-83 kapittel 18. 

To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et 

interkommunalt politisk råd. Trådet kan behandle saker på tvers av kommune- 

eller fylkesgrenser. Kommunestyrene eller fylkestingene vedtar selv å opprette et 

slikt råd. 

Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. 

Rådet kan likevel gis myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i 

samarbeidet og til å forvalte tilskuddsordninger. Rådets navn skal inneholde 

ordene interkommunalt politisk råd. 

Den enkelte deltakeren i et interkommunalt politisk råd har ubegrenset 

økonomisk ansvar for sin andel av rådets forpliktelser.  

En deltaker som trer ut av rådet, fortsetter å ha økonomisk ansvar for sin andel 

av de forpliktelsene rådet har på det tidspunktet deltakeren trer ut. Det samme 

gjelder hvis rådet oppløses. 

Representantskapet er det øverste organet i et interkommunalt politisk råd. 

Samtlige deltakere i rådet skal være representert med minst ett medlem i 

representantskapet. Hvert kommunestyre eller fylkesting velger selv sine 

medlemmer og minst like mange varamedlemmer. Det kan fastsettes i 

samarbeidsavtalen at vervene som leder og nestleder skal gå på omgang mellom 

deltakerne. 

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år hvis ikke 

noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. Den enkelte deltakeren kan selv når 

som helst ved nyvalg skifte ut de medlemmene og varamedlemmene som 

deltakeren selv har valgt. Nye medlemmer og varamedlemmer velges for resten 

av valgperioden. 

Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av rådet. 

Representantskapet velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og 

varamedlemmer til slike organer. 

Osloregionen interkommunalt 

politisk råd 

Under etablering. Samarbeidsalliansen 

Osloregionen vil bli gjort om til et interkommunalt 

politisk råd i løpet av 2020. 

Follorådet 
Samarbeidsform må avgjøres innen 4 år etter 

lovforslaget. 

 

Ås kommune har ingen vertskommunesamarbeid med folkevalgt nemd. Det 

omtales derfor ikke.  

Ås har ikke kommunale foretak. Det omtales derfor ikke.  



13 
 

Eier-/selskapskontroll  

Selskapene forvalter ofte store verdier. I tillegg kan de yte sentrale- og/eller 

samfunnskritiske oppgaver på vegne av eierkommunene. Kommunestyret har et 

tilsyns- og kontrollansvar knyttet til om kommunens mål nås og at regelverket 

etterleves. Dette kontrollansvaret gjelder også når deler av virksomheten er skilt 

ut i egne selskaper.  

Selskapskontrollen dreier seg primært om å undersøke at den som forvalter 

kommunens eierskap i selskapene utøver myndigheten i tråd med aktuell 

lovgivning, i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, og etter 

prinsippene for eierstyringen vedtatt i Ås kommune.  

Kontrollen har i utgangspunktet en bred tilnærming og søker å fange opp flest 

mulig problemstillinger relatert til eierskapsoppfølgingen. Kontrollen går ikke i 

dybden, men kan identifisere problemstillinger som senere kan bli gjenstand for 

ytterligere undersøkelser. Denne kontrollen er obligatorisk.  

Kontrollutvalgssekretariatet har hittil kunnet gjøre dette. De kommer imidlertid i 

en dobbeltrolle ved både å utføre kontrollen og å vurdere (for kontrollutvalget) 

om den er gjennomført i tråd med bestillingen. I kommuneloven av 2018 blir 

kontrollen en oppgave for revisor. 

Forvaltningsrevisjon gjøres også av revisor, og er en vurdering av selskapets 

økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets 

vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon er frivillig.  

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest ett år etter 

konstituering, utarbeide en plan som viser hvilke kontroller og 

forvaltningsrevisjoner som skal gjennomføres. Det blir anbefalt å lage en samlet 

plan for kommunens egen virksomhet, virksomheten som utøves i selskapene, 

og av eierstyringen. Når disse tre sees i sammenheng blir det lettere for 

kommunestyret å se kommunens totale aktivitet. 

 

Revidering/rullering 

Eiermeldingen skal revideres hvert 4. år. Oppdatert eiermelding vil finnes på 

kommunens nettside. VIKUS (kontrollutvalgssekretariatet) anbefaler at dette 

skjer tidlig i kommunestyreperioden.  
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Vedlegg 1 – Oversikt over selskap/samarbeid 

 

Aksjeselskap 

 

Åspro arbeid og kompetanse AS 

www.aaspro.no  org nr. 959 908 036 

Nøkkelinformasjon 

Åspro arbeid og kompetanse AS er en arbeidsmarkedsbedrift lokalisert til Ås 

kommune med besøksadresse Myrveien 14. 1430 Ås.  

Åspro er gjennom NAV-systemet tildelt 32 forhåndsgodkjente VTA plasser (varig 

tilrettelagt arbeid). Åspro er også godkjent for gjennomføring av 

arbeidsmarkedstiltaket AFT (arbeidsforberedende trening) gjennom tildeling av 

20 deltakerplasser. Rammevilkårene for driften av selskapet styres gjennom årlig 

godkjenning av avtale mellom NAV og Åspro, om gjennomføring av de 

forhåndsgodkjente arbeidsmarkedstiltakene med tilhørende kravspesifikasjoner. 

VTA har en bemanningsfaktor på 1:5 og AFT har en bemanningsfaktor på 1:6.  

Åspro arbeid og kompetanse AS eies 90% av Ås kommune og ordfører er 

selskapets generalforsamling. 

Selskapet hadde i 2019 en omsetning på 16,9 mill. kroner og mottok 11 mill. 

kroner i offentlig støtte. 

Formål 

Gjennom VTA gis et arbeids- og opplæringstilbud til yrkeshemmede som enten 

har eller i nær framtid ventes å få innvilget varig uføretrygd og har behov for 

spesiell tilrettelegging og oppfølging. VTA deltakerne ansettes i selskapet og har 

arbeidstakerrettigheter i henhold til arbeidsmiljøloven. Primært ansettes det VTA 

deltakere fra Ås kommune. Tiltaket er ikke tidsbegrenset, og det vurderes jevnlig 

om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, 

utdanning eller formidling til ordinært arbeid. 

Gjennom arbeidsmarkedstiltaket AFT gis det et tilbud til inntil 20 deltakere med 

nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov. Deltakerne gis et tilbud om 

arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne. NAV søker inn deltakere til 

arbeidsmarkedstiltaket fra hele Folloregionen.  

Samfunnsansvar 

I henhold til selskapets vedtekter er Åspro Arbeid og Kompetanse AS en 

kompetansebedrift der arbeidsinkludering og opplæring er den primære 

målsetting. Selskapet skal bidra til å øke opplevelsen av egen livskvalitet for alle 

http://www.aaspro.no/


15 
 

ansatte/deltakere og skape et inkluderende miljø for læring og kvalifisering 

gjennom målrettet og metodisk veiledning, samt deltakelse og opplæring innen 

produksjon av varer og tjenester. Selskapet skal styrke den enkeltes mulighet i 

det ordinære arbeidsliv og skape varige arbeidsplasser for de som ikke kan 

nyttiggjøre seg av ordinære arbeidstilbud.   

 

Follo Futura Holding AS  

www.follo-futura.no www.steppinn.no 

Nøkkelinformasjon  

Follo Futura Holding AS eier Follo Futura AS og Stepp Inn AS. Follo Futura 

Holding eies av Akershus fylkeskommune, nå Viken (13,9 %), Enebakk (6,1 %), 

Frogn (12,2 %), Nordre Follo (41,2 %), Vestby (11,6 %) og Ås (14,7 %) Andre, 

det vil si tre rotaryklubber i disse kommunene, eier 0,3 %. Selskapet ble etablert 

i september 2017, og er lokalisert i Ås.  

Formål 

Selskapets formål er investering i foretak som legger til rette for 

kompetanseutvikling og kvalifisering av arbeidstakere.  

Samfunnsansvar  

Follo Futura og Stepp Inn er HR-partnere. Follo Futura utvikler og leverer 

arbeidskraft og bidrar til arbeidsinkludering gjennom å levere tjenester til NAV 

innenfor Arbeidsforberedende trening (AFT). Follo Futura driver Ås stasjon og 

produserer produkter for undersøkelse, behandling, trening og rehabilitering. 

Stepp-Inn leverer tjenester innen bemanning, rekruttering, 

sykefraværsoppfølging og karriereveiledning, og de arrangerer 

Arbeidsmarkedsopplæringskurs (AMO) på vegne av NAV.  

 

Myrveien 16 AS 

Formålet med selskapet er å skaffe kommunalteknisk avdeling i Ås kommune 

gode og tidsriktige lokaler til en så lav kostnad som mulig. Selskapet har en god 

drift, årlige overskudd. Regnskapet føres eksternt.  Utbytte til kommunen 2019 

var kr. 500 000.  

Den eneste virksomhet i Myrveien 16 AS er å eie og drive bygget i Myrveien 16. 

Bygget brukes av teknikk, samfunn og kultur og inneholder kontorplasser for 

kommunalteknikk og garasjeplasser for kommunens ulike maskiner og større 

biler til driften i vei, idrett, park, drikkevann og avløp. 

http://www.follo-futura.no/
http://www.steppinn.no/
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Interkommunale selskaper (IKS) 

 

Follo lokalmedisinske senter IKS 

www.follolms.no 

Nøkkelinformasjon 

Ski, Oppegård, Ås, Frogn, Enebakk og Nesodden samarbeidet frem til 

31.12.2019 om drift av Follo lokalmedisinsk senter IKS. Ny samarbeidsavtale 

basert på administrativt vertskommunesamarbeid ble vedtatt av Ås 

kommunestyret den 17. juni 2020. Nordre Follo blir vertskommune, med 

Enebakk, Frogn og Ås som samarbeidskommuner.  

Formål 

Utvikle og gi helsetilbud til innbyggerne, i forlengelsen av helse- og 

omsorgstjenesten i den enkelte deltakerkommune og i samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten. Drift av legevakt, legevaktsentral og kommunale akutte 

døgnplasser. Kommunene har ansvar for å ha en legevakt for øyeblikkelig 

helsehjelp når fastlege ikke er tilgjengelig. Legevaktsentralen er et kommunalt 

ansvar og omfatter kommunenes legevaktnumre og nasjonalt legevaktnummer 

116 117. Kommunale akutte døgnplasser er kommunale døgnplasser til 

erstatning for sykehusinnleggelse. Tilbudet har sin opprinnelse i 

Samhandlingsreformen fra 2012, og de statlige myndighetene la den gangen opp 

til regionsamarbeid for å løse samfunnsoppdraget. 

Samfunnsansvar  

Den kommunale ordningen skal sikre at alle som oppholder seg i kommunen får 

nødvendig, akutt helsehjelp. Det medisinske senteret skal sikre høye faglige 

leveranser til innbyggerne som erstatning for sykehusinnleggelser i de tilfeller 

der det ikke kreves behandling i sykehus.  

 

Follo Ren IKS 

www.folloren.no 

Nøkkelinformasjon  

Ble etablert 1.1.1995, og ble fra 1.1.2004 organisert som IKS. 

Deltakerkommuner: Frogn (17,5 %), Nesodden (16,8 %), Nordre Follo (49,0 %) 

og Ås (16,7 %). Kontoret er lokalisert i Ås kommune. I 2020 var det 31 ansatte i 

selskapet. Omsetningen (driftsinntekter) i 2019 var 134,7 millioner kroner, hvor 

109,8 millioner kroner var overføringer fra eierkommunene.  

 

http://www.follolms.no/
http://www.folloren.no/
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Formål 

På vegne av eierkommunene skal Follo Ren IKS sørge for en økonomisk, 

helsemessig og miljømessig optimal håndtering av avfall som faller innenfor det 

til enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter forurensningsloven. 

Follo Ren IKS skal være eierkommunenes kompetansesenter i avfallssaker.  

Samfunnsansvar 

Ansvar for innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfall som faller 

innenfor det kommunale ansvarsområdet. De hadde i 2019 om lag 43 900 

abonnenter og i underkant av 3 500 hytteabonnenter. Til sammen samler de inn 

og behandler om lag 57 000 tonn avfall hvert år.  

 

Krise- og incestsenteret i Follo IKS 

www.kisif.no 

Nøkkelinformasjon  

Deltakerkommuner: deler av Enebakk (4 %), Frogn (11 %), Nesodden (14 %), 

Nordre Follo (43 %), Vestby (13 %) og Ås (15 %). Senteret er lokalisert i Ås 

kommune og har 27 ansatte/ 19,7 årsverk per 2019. Incestsenteret får 

statstilskudd/øremerkede midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

(Bufdir). Statens tilskudd fordrer minimum 20% kommunalfinansiering. De 

hadde i 2019 en omsetning (sum driftsinntekter) på 21,5 millioner kr, hvorav 14 

millioner kr var overføring fra eierkommunene. I 2019 hadde de om lag 2 955 

henvendelser per telefon, sms og mail, 126 beboere fordelt på 2862 

overnattingsdøgn, og nær 217 dagbrukere.  

Formål 

Krise- og incestsenterets formål er: å yte hjelp til voksne av begge kjønn og barn 

i mishandlingssituasjoner, herunder tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, voldtekt 

og menneskehandel. Å synliggjøre og bekjempe privat vold, å yte hjelp til 

personer som har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep og deres 

pårørende. krisesenteret skal gi akutt og kortvarig bistand. Langvarige 

bistandsbehov skal henvises til det ordinære hjelpeapparatet. 

Samfunnsansvar  

De skal gi midlertidig botilbud til mishandlede voksne og barn, samtaletilbud til 

voksne og barn, drive aktivt informasjonsarbeid utad, og samarbeide med og 

henvise til aktuelle instanser i eierkommunene, med spesialisthelsetjenesten og 

andre for å sikre at hjelpetrengende får riktig hjelp etter kontakten med 

krisesenteret.  

 

http://www.kisif.no/
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Follo Brannvesen IKS 

www.follobrannvesen.no 

Nøkkelinformasjon 

Selskapet ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av Frogn Brannvesen IKS og 

Søndre Follo Brannvesen IKS. Deltakerkommuner: Enebakk (9 %), Frogn (13 

%), Nesodden (16 %), Nordre Follo (47 %) og Ås (15 %). Brannvesenet hadde 

139 stillingshjemler og 94,48 årsverk per 31.12.2018. 15 Omsetningen 

(driftsinntekter) i 2018 var om lag 124 millioner kroner, hvorav 103,1 millioner 

kroner var overføringer fra eierkommunene.  

Formål  

Kommunene er ved lov pålagt å yte brann- og redningstjenester overfor 

innbyggerne. Brann- og eksplosjonsvernloven § 15 angir at «kommunene skal 

samarbeid om lokale og regionale løsninger av forebyggende og 

beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse av samlede 

ressurser». Forskriftene til loven stiller blant annet krav til bemanning, 

vaktordninger og innsatstid.  

Samfunnsansvar  

Selskapet skal ivareta kommunenes og innbyggernes sikkerhet knyttet til lov om 

vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver med tilhørende forskrifter. De ivaretar om lag 780 

kvadratkilometer, 125 000 innbyggere, og rykker årlig ut på nærmere 2 000 

oppdrag.  

 

Øst 110-sentral IKS  

www.ost110.no 

Nøkkelinformasjon 

Øst 110-sentral IKS er en døgnbemannet vaktsentral som dekker 38 kommuner 

på Romerike, i Follo og Østfold med ca. 733.000 innbyggere. Øst 110-sentral er 

landets nest største og en av de mest moderne 110-sentraler i landet. De hadde 

i 2019 en omsetning (sum driftsinntekter) på 50,7 millioner kr, hvorav i 

underkant av 43,9 millioner kr var overføring fra eierkommunene, derav 7,5 

millioner fra Follo Brannvesen IKS.  

Formål  

Primæroppgaven til sentralen er å håndtere alle meldinger om brann, ulykker og 

andre hendelser som faller inn under brann- og redningsvesenenes 

ansvarsområde. Derunder å opprettholde kommunikasjon med den som melder 

http://www.follobrannvesen.no/
https://ost110.no/
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ulykken, mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og 

kommunikasjon med innsatsstyrkene, samt samordning med nødalarmsentralene 

for helse og politi. I tillegg er sentralen alarmmottak for brannvesenenes 

alarmkunder, med de oppgaver det innebærer.  

Samfunnsansvar  

Selskapet skal sikre alarmering og utkalling av tilstrekkelig innsatsstyrke og 

overordnet vakt etter mottak av nødmelding, samt sikre best mulig støtte, 

informasjon, og samordning til innsatsstyrke, stab og relevant ledelse. Selskapet 

skal begrense sin sekundærvirksomhet til brann- og redningsrelaterte oppgaver 

og som bidrar til å nå hovedmålet.  

 

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKUS) 

www.follofiks.no 

Nøkkelinformasjon  

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS er under etablering i 2020 og overtar 

oppgavene fra Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat når det 

interkommunale selskapet er etablert. Selskapet eies av totalt 30 kommuner i 

tidligere Akershus og Buskerud fylker. Selskapet har hovedkontor i Lørenskog 

med avdelingskontorer i Drammen og på Ås.  

Formål  

Selskapets formål er å levere sekretariatstjenester for kontrollutvalg for 

medeierne i tråd med gjeldende lov og forskrift. Selskapet kan utføre tilsvarende 

oppgaver for andre bestillere innenfor rammene i anskaffelsesregelverket. 16 

Samfunnsansvar Departementet har fastsatt egen forskrift for kontrollutvalg. 

Sekretariatet skal etter forskriften blant annet påse at sakene som behandles av 

kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. 

 

  

http://www.follofiks.no/
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Søndre Follo renseanlegg IKS 

www.sfrens.no 

Nøkkelinformasjon  

Renseanlegget eies av Vestby (38 %) og Ås (62 %), og har hovedkontor i 

Vestby.  

Formål  

Eie, utbygge, drive og vedlikeholde et felles avløpssystem med renseanlegg på 
strekningen Tveter pumpestasjon til Emmerstad bukt. Avløpsvannet skal ikke 

omfatte overløpsvann.  

Samfunnsansvar  

Som ledd i oppfyllelsen av formålet skal selskapet rense avløpsvann i henhold til 
enhver tid gjeldende utslippstillatelse, og behandle om omsette avløpsslam i 

henhold til enhver tid gjeldende bestemmelse.  

 

Nordre Follo renseanlegg IKS 

www.nfra.no 

Nøkkelinformasjon  

Eies av Nordre Follo 91% og Ås kommune 9%. Nordre Follo renseanlegg er 

lokalisert på Vinterbro i Ås kommune. Renseanlegget mottar og behandler 

avløpsvann fra Ås og Nordre Follo kommuner. 

Formål  

Eie, utbygge, drive og vedlikeholde et felles avløpssystem med renseanlegg for 
eierkommunene.  Avløpsvannet skal ikke omfatte overløpsvann.  

Samfunnsansvar  

Rense avløpsvann henhold til de til enhver tid gjeldende tillatelser og pålegg fra 

Fylkesmannen i Oslo og Viken. Renset avløpsvann forbedrer vannkvaliteten i 
Indre Oslofjord, og Bunnefjorden spesielt. Behandle og omsette avløpsslam i 
henhold til Gjødselvareforskriften. Årlig behandles 4-5 millioner kubikkmeter 

avløpsvann.  
  

http://www.sfrens.no/
http://www.nfra.no/
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Interkommunalt samarbeid  

 

Follo barnevernvakt 

www.barnevernvakten.no/kommuner/nordre-follo.no 

Nøkkelinformasjon  

Follo barnevernvakt har gjennomgått flere strukturendringer de siste årene. Den 

siste endringen og utvidelsen ble effektuert fra 1.5.2017. Deltakerkommuner: 

Enebakk (8 %), Frogn (12 %), Nesodden (14 %), Nordre Follo (42 %), Vestby 

(11 %) og Ås (13 %). Barnevernvakten er lokalisert i Ski. Det er utformet en 

samarbeidsavtale mellom politiet og barnevernvakten, og de har jevnlige 

samarbeidsmøter. I henhold til kommuneloven av 2018 må organiseringen av 

tjenesten endres innen 1.1.2024.  

Formål  

Barnevernvakten skal ivareta barnevernoppgaver av akutt karakter for å 

tilfredsstille nasjonale krav om akuttberedskap som kan gi barn og unge hjelp 

når de trenger det. Dette til de tider på døgnet der barneverntjenesten er stengt 

og vakten er åpen. Det skal gis rask bistand til barn og ungdom i alderen 0- 18 

(23) år og deres familier som gjennom familiekonflikter, politiinnbringelse eller 

andre akutte kriser kommer i kontakt med barnevernsvakten.  

Samfunnsansvar  

Barnevernvaktene skal først og fremst sikre at barn og ungdom har det trygt. 

Alle tiltak barnevernvakten iverksetter, er hjemlet i lov om barneverntjenester.  

 

Kemneren i Follo 

www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/skatteoppkrever/norge/viken/kemneren-i-follo 

Nøkkelinformasjon  

Deltakerkommuner Enebakk, Nordre Follo, Frogn, Vestby og Ås. Frogn overførte 

2,2 millioner til kemneren i 2019. Kemneren i Follo blir en del av Skatteetaten fra 

1. november 2020, og vil samtidig legge ned kontoret i Nordre Follo. De ansatte 

vil flytte til dagens omkringliggende skattekontor.  

Formål  

Sammen med Skatteetaten skal Kemnerkontoret informere og veilede 

innbyggere og næringsliv så de blir kjent med sine rettigheter og plikter. 

Kemnerkontoret har ansvaret for å føre kontroll med arbeidsgivere, kreve inn 

skatter og føre skatteregnskapet i de fem kommunene.  

http://www.barnevernvakten.no/kommuner/nordre-follo.no
http://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/skatteoppkrever/norge/viken/kemneren-i-follo
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Administrativt vertskommunesamarbeid  

 

StorFollo IKT  

https://storfolloikt.pureservice.com 

Nøkkelinformasjon 

Deltakerkommuner Vestby, Ås og Frogn kommune, med Frogn som 

vertskommune. Oppstart og samlokalisering med alle IKT ansatte i de tre 

kommunene fra 01.01.2020, derav 24 faste stillinger, og tre lærlinger.  

Formål  

StorFollo IKT skal levere gode etterspurte IKT tjenester til 

samarbeidskommunene. Det finnes besparelser i å samarbeide og velge likere 

løsninger, så fokus første året er å effektivisere driften og å lage gode 

styringsmodeller slik at man har fokus og velger de riktige prosjektene som gir 

størst gevinst. Dette gjøres i tett samarbeid med fagenhetene gjennom 

sektormodellen.  

Samfunnsansvar 

StorFollo IKT skal bidra til bedre tjenester. Sammen med fagenhetene skal vi 

legge til rette for at ansatte og innbyggere får bedre tjenester og raskere 

saksbehandling. Vi skal bidra i nasjonale samarbeidsfora for å dele kunnskap og 

samarbeide om løsninger. StorFollo IKT skal også bidra til utdannelse av 

lærlinger innenfor fagområdet. Gjennom effektivisering av driftsløsninger som for 

eksempel å redusere antall datarom vil dette ha en positiv miljømessig gevinst.  

 

Follo barne- og ungdomsskole  

www.nordrefollo.kommune.no/skoler/FBU 

Nøkkelinformasjon 

Samarbeidsavtale inngått i 2012 med Ski som vertskommune frem til 

31.12.2019, og fornyet samarbeidsavtale i 2020. Nordre Follo er vertskommune, 

med Enebakk, Frogn, Nesodden, Vestby og Ås som samarbeidskommuner. 

Skolen har 61 elevplasser. Skolen er lokalisert i Ski og eies av alle Follo-

kommunene. Tomten eies av Nordre Follo. Skoleeierne i samarbeidskommunene 

er styringsgruppe. Styringsgruppa beslutter elevsatser, budsjett og 

omdisponering av budsjett, utgiftskompensasjon, og skal gjennomføre oppfølging 

og tilsyn med skolen. Rådgivende utvalg skal sikre god dialog mellom 

kommunene, elever og foresatte, og skal være et forum for informasjon og faglig 

drøfting.  

https://storfolloikt.pureservice.com/
http://www.nordrefollo.kommune.no/skoler/FBU
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Formål 

Skoletilbudet er hjemlet i opplæringsloven. Elevene ved skolen har vedtak om 

skoleplass på annen skole enn nærskolen og vedtak om spesialundervisning. 

Skolen skal gi et forsvarlig opplæringstilbud når det kommer til innhold, 

organisering og kompetanse for disse elevene.  

Samfunnsansvar  

Skolen gir et opplæringstilbud/spesialpedagogisk tilbud til elever i Follo med 

store, sammensatte lærevansker og mangelfull sosial tilhørighet på nærskolen. 

Skolen har også SFO-tilbud til elevene.  

 

Follo landbrukskontor  

www.follolandbruk.no 

Nøkkelinformasjon  

Kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås inngikk i 2014 ny 

avtale om felles landbrukskontor. Landbrukskontoret er lokalisert i Ås. 

Rådmennene har opprettet et utvalg som skal koordinere virksomheten ved 

landbrukskontoret. Utvalget betegnes som «Det koordinerende utvalg for Follo 

landbrukskontor». De tar blant annet stilling til tertialrapporter og avgir uttalelser 

til budsjettforslag, årsmelding, regnskap med mer. Fra 2020 har kontoret 5 

stillinger.  

Formål  

Landbrukskontoret forvalter lover, forskrifter og virkemidler i landbrukspolitikken 

som gjelder for jordbruk og skogbruk i kommunene. Kontoret deltar med faglige 

innspill til kommuneplaner, reguleringsplaner, kommunale vannmiljøplaner med 

mer.  

Samfunnsansvar  

Det faglige målet for kontoret er at det skal fremme en bærekraftig forvaltning 

av jord- og skogressursene med sikte på matproduksjon og annen 

verdiskapning, sikring av produksjonsgrunnlaget, det biologiske mangfoldet, 

hensynet til kulturlandskapet, friluftslivet og kulturverdiene. Landbrukskontoret 

er et lokalt kompetansesenter for landbruket i kommunene. 

  

http://www.follolandbruk.no/
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Vedlegg 2 – Fastsettelse av selskapets budsjetter 

 

Selskapsorganisering innebærer at det vil være andre organer som stiller 

resultatkravene. Når kommunens økonomiske betingelser blir trangere, eller 

ressursbruken prioriteres annerledes, kan man innenfor ordinær organisasjon på 

kort varsel skjerpe resultatkravene og redusere budsjettrammer. Overfor 

selskaper kan ikke kommunen styre direkte, men må forutsette at styrene 

løpende ivaretar de samme hensyn. Ved kompetente og handlekraftige styrer og 

ved god oppfølging av disse, vil man kunne oppnå tilfredsstillende styring. Disse 

forholdene viser viktigheten av å kommunisere i god tid før budsjettåret om 

endringer som man ser kommer, slik at selskapene får innarbeidet endringer i 

sine budsjetter.  

Det er kommunestyret i eierkommunene som bestemmer hvor store summer 

som skal overføres til drift av det enkelte selskapet hvert år. Det er altså ikke slik 

at selskapene uavhengig av dette vedtaket kan «sende regningen» til den 

enkelte kommune. Det er derfor viktig å etablere en budsjettprosess i samspill 

mellom selskapene og kommunen representert ved rådmannen, hvor begge deler 

blir tatt hensyn til før den aktuelle sum blir innarbeidet i rådmannens 

budsjettforslag.  

Kommunene i Follo har i fellesskap utarbeidet et årshjul for arbeidet med 

økonomiplan/regnskap/årsmelding. Fristene kan variere, men utgangspunktet er 

som følger: 

Innen 15. februar: Årsmelding og regnskap er avlagt av styret 
  
Innen 15. mars: Regnskapet er ferdig revidert 

  
Ultimo april: Behandling av årsmelding og regnskap i 

representantskapene 
  
Innen 15. september Styrebehandling av økonomiplan, budsjett i det enkelte 

samarbeid med omgående oversendelse til 
representantskap 

  
Innen 15. oktober: Sluttbehandling i det enkelte representantskap med 

omgående oversendelse til kommunene 

  
Siste del av oktober: Rådmannen legger fram budsjettforslag for kommunen 

der selskaper/samarbeid inngår 
  

Desember: Kommunestyrene vedtar Handlingsprogram og budsjett 
inkl. samarbeid/selskaper 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


