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Kort om min bakgrunn 

• Ordfører siden 12/10-15 

• Sivilmarkedsfører fra Handelshøyskolen BI 

• Tidligere daglig leder privat aksjeselskap 

• Bedriftseier og styreleder 
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Nordre Follo kommune 2020 
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Nordre Follo kommune 

• 57 000 innbyggere i 
2016 / 80 000 i 2040 

• Ca. 4500 ansatte 

• Areal: 203 km2 

• Del av Osloregionen 

 

 

• Kulturlandskap, landbruk, 
skog og kyst 

• Hovedtransportårer 
gjennom kommunen 
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Fordeler med storkommune 

• Helhetlig 
samfunnsutvikling 

• Bedre transportløsninger 

• Gode tjenester 

• Over 150 000 m2 ferdig 
regulerte næringsareal 
tett på jernbanen 

• Sammenhengende 
tettsted fra Oslo til Ski 
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Innovativ kommune 

• Beste oppvekstkommune 
• I front på innovasjon innen 

helse – og omsorgstjenester 
• Teknologi og nye løsninger 
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Samfunnsutvikling 

•  Færre aktører som skal 
samarbeide i Osloregionen 

– Hovedstadsråd  

• Mer aktiv tilrettelegger for 
næringsutvikling 

• Større påvirkningskraft 

 

 

• Optimal lokalisering av 
boliger og arbeidsplasser 

• Bedre utnyttelse av 
infrastruktur 

• Bevaring av grøntstruktur, 
naturmangfold og 
rekreasjonsområder 
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Næringsutvikling 

«Nordre Follo skal legge til rette for et bærekraftig, 
innovativt og konkurransedyktig næringsliv»  
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Digitale næringer lokaliserer seg i de større byene 
Andel av sysselsetting i næringene IT-tjenester og informasjonstjenester. 
Fordelt på kommuner. 2014 
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Muligheter for å tiltrekke seg enda flere av 
morgendagens virksomheter 
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Fremtidens gründere 

• Satse på Ungt entreprenørskap 

• Programmering som valgfag 

• Forberede ungdommene på nytt arbeidsliv 
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      Godt grunnlag for samarbeid 
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To byer - 11 minutter fra Oslo S 
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Samfunnsansvar og lokal tilhørighet 
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                  Økonomi 
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Takk for meg! 
Thomas.sjovold@oppegard.kommune.no  
 
       @thomassjovold 


