Delprosjekt Eierskap og
interkommunalt samarbeid
SISTE NYTT
Prosjektbeskrivelsen er justert og skal fremlegges for Fellesnemnda i juni til orientering.

Prosjektgruppen jobber nå med:
• Informasjonsinnhenting for selskaper og samarbeid
• Forhandlingsopplegg for reforhandling av selskapsavtale
• Tidslinje for forhandlinger
Follo
Ren
er
et
interkommunalt
renovasjonsselskap eid av kommunene
Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås i
Akershus. Follo Ren ble opprettet 1. januar
1995, og ble organisert som et interkommunalt selskap (IKS) 1. januar 2004.

• Eksempelsak for drøfting med forhandlingsutvalget (ordførerne)
• Løpende saker

OM DELPROSJEKTET
Prosjektet er et koordinert prosjekt med betydelig politisk interesse.
Prosjektet startet opp i januar 2018. Prosjektet skal utrede
interkommunalt samarbeid og avgi anbefaling til fellesnemnda
vedrørende videre samarbeid.

FRAMDRIFTSPLAN

Avtalen om sammenslåing av de to kommunene har som ambisjon å
redusere interkommunalt samarbeid med sikte på bedre styring og
reduksjon av kostnader. Nordre Follo kommune blir en stor kommune
med betydelig kapasitet og kompetanse til å levere forsvarlige og gode
tjenester i egen regi.
Prosjektgruppen består av :
Tove Næs
Cathrine Holm
Oddveig Trovik
Lars-Gøran Engerdahl (tillitsvalgt)
Prosjektet mottar bistand fra KS konsulent.

PRINSIPIELLE FØRINGER

VEIEN VIDERE

HVORDAN KAN DU INVOLVERE DEG?

Fellesnemnda har vedtatt sak om «Prosess og
momenter for gjennomgang av interkommunale
selskaper og samarbeid».

Prosjektgruppen utreder selskaper og samarbeid
fortløpende. Alle interkommunale avtaler må
gjennomgås og endres minimum for deltaker.
Det er også en ambisjon at Nordre Follo
kommune, som den største kommunen, skal
styrke sin eierposisjon der samarbeidet skal
opprettholdes.

For at prosjektgruppen skal få et godt og riktig
bilde av de tjenestene som leveres via
interkommunalt samarbeid, vil vi ta kontakt med
relevante fagmiljø i kommunene.

Ordførerne skal gjennomføre forhandlinger med
de øvrige eierne. Prosjektgruppen skal
planlegge, tilrettelegge og bistå i prosessen
Oppsigelse av avtaler som vi ikke skal være en del
av etter 2020
Delprosjekt Eierskap og interkommunalt samarbeid Tlf: 913 51 115
Delprosjektleder: Tove Næs
E-post: tove.næs@ski.kommune.no

