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Innspill til dagsorden på konstituerende møte i Representantskapet i 

Folloregionen interkommunalt politisk råd 

 

 
Bakgrunn for saken 

Arbeidsutvalget diskuterte på sitt møte den 26. mars dagsorden for det konstituerende møtet i 

Representantskapet i Folloregionen interkommunalt politisk råd og ønsker tilbakemelding fra 

Folloregionen på forslag til opplegg og tema den 11. juni. Det forutsettes i utgangspunktet et 

fysisk møte.  

 

Forslag til dagsorden for møte i Representantskapet fredag 11. juni 

 

• For det første ønsker arbeidsutvalget tilbakemelding på hvorvidt møtet skal avholdes 

på dagtid, ettermiddag eller kveld. I tillegg til ordfører og varaordfører, deltar en 

opposisjonspolitiker som vil være i en jobbsituasjon - mest sannsynlig på dagtid - fra 

hver kommune. Det bør være enighet om hvordan møtene best kan gjennomføres på 

en måte som gjør at flest mulig kan delta. 

 

Og hva bør tidsrammen være; 3 timer på kveldstid eller en halv dag på dagtid? 

 

• De formelle sakene tas i starten på møtet: godkjenne innkalling, ordførerne signerer 

samarbeidsavtale, godkjenne Follorådets årsmelding og regnskap for 2020 m.m.  

 

Den andre del av møtet ønsker arbeidsutvalget tilbakemelding på innhold og forslag til 

tema og eventuelle innledere. Hensikten må være å løfte blikket samtidig som tema 

skal være aktuelt for alle kommunene. Denne innspillsrunden og diskusjonen i 

representantskapet kan også være forslag til tema som Folloregionen kan jobbe med i 

inneværende periode. Diskusjonen kan også være grunnlag for den strategidiskusjonen 

som Folloregionen skal ha på workshopen etter sommerferien.  

 

Det tidligere Follomøtet der alle formannskapene møtte, hadde gjerne 1 – 2 eksterne 

innledere om et tema; f.eks. velferdsteknologi eller samfunnsutvikling/kommune-

planarbeid i en kommune (Arendal). Dette fikk vi gode tilbakemeldinger på. Nesodden 

kommune har gjennomført et vellykket seminar med sjeføkonom i NHO, Øystein 

Dørum, som holdt innlegg om økonomien etter pandemien. Kunne dette være av 

interesse også for representantskapet? Andre innspill og forslag mottas med takk.  
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