Dato: 10.12.2021

INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET I
FOLLOREGIONEN INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD (IPR)
FREDAG 17. DESEMBER 2021
Sted: Folkvang, Folkvangveien 15, 1440 Drøbak
Tid: Kl. 1300 - 1500

Før møtet settes, inviterer leder representantskapets medlemmer til julelunsj samme sted
kl. 1200-1300.

DAGSORDEN:
SAK 11/21

SAK 12/21
SAK 13/21
SAK 14/21
SAK 15/21
SAK 16/21
SAK 17/21
SAK 18/21

SAK: OPPROP AV TILSTEDEVÆRENDE MEDLEMMER I
REPRESENTANTSKAPET I FOLLOREGIONEN INTERKOMMUNALT
POLITISK RÅD
SAK: GODKJENNING AV INNKALLING
SAK: GODKJENNING AV DAGSORDEN
SAK: GODKJENNING AV REFERAT (UTKAST) FRA MØTE 11. JUNI 2021
SAK: FOLLOREGIONEN IPR – FORSLAG TIL STRATEGISK
PLATTFORM
SAK: FOLLOREGIONEN IPR – BUDSJETTRAMME FOR 2022 OG
ØKONOMIPLAN FOR 2022-2025
SAK: ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER
SAK: EVENTUELT

Med hilsen
Hans Kristian Raanaas
leder
Kari Marie Swensen
daglig leder
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Side 2 av 4

DAGSORDEN:
SAK 11/21

SAK: OPPROP AV TILSTEDEVÆRENDE MEDLEMMER I
REPRESENTANTSKAPET I FOLLOREGIONEN INTERKOMMUNALT
POLITISK RÅD

I henhold til § 5 i samarbeidsavtalen er representantskapet øverste organ i
Folloregionen interkommunalt politisk råd og består av ordfører, varaordfører og en
politisk representant fra opposisjonen fra hver kommune.
Beslutninger fattes ved alminnelig flertall, der en kommune har en stemme.
Vedlagt følger en oversikt over valgte medlemmer fra hver kommune.

Forslag til vedtak:
De av de tilstedeværende kommunene som har gjort vedtak om å slutte seg til
samarbeidsavtale om Folloregionen interkommunalt politisk råd, gis tale-, forslags- og
stemmerett på møtet i representantskapet.

SAK 12/21

SAK: GODKJENNING AV INNKALLING

Det ble sendt ut varsel om møte i representantskapet tirsdag 2. november i Outlook.
Innkalling og dagsorden med saksdokumenter sendes ut fredag 10. desember (en
uke i forkant) pr. epost til medlemmene og til kommunenes postmottak.
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes.

SAK 13/21

SAK: GODKJENNING AV DAGSORDEN

Forslag til vedtak:
Dagsorden for møtet godkjennes.

SAK 14/21

SAK: GODKJENNING AV REFERAT (UTKAST) FRA MØTE 11. JUNI 2021

Det er utarbeidet utkast til referat fra møte i representantskapet 11. juni, jf. vedlegg.
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Forslag til vedtak:
Referat fra møte i representantskapet 11. juni 2021 godkjennes.

SAK 15/21

SAK: FOLLOREGIONEN IPR – FORSLAG TIL STRATEGISK
PLATTFORM

I henhold til samarbeidsavtalen for Folloregionen interkommunalt politisk råd § 5
Representantskapet skal representantskapet blant annet minst én gang pr. fireårsperiode
vedta strategiske føringer for arbeidet i Folloregionen IPR.
Folloregionen har i 2021 gjennomført en strategiprosess som har resultert i et forslag til
strategisk plattform, jf. vedlegg.
Folloregionen IPR behandlet saken på sitt møte den 15. oktober, jf. sak 39/21, og vedtok
følgende:
Vedtak:
1. I forslaget til strategisk plattform tas ut et avsnitt merket gult under «Grønn om stiling i
Follo» (side 3).
2. Folloregionen IPR innstiller til representantskapet om å godkjenne den strategiske
plattformen.

Forslag til innstilling:
Representantskapet godkjenner strategisk plattform for Folloregionen IPR.

SAK 16/21

SAK: FOLLOREGIONEN IPR – BUDSJETTRAMME FOR 2022 OG
ØKONOMIPLAN FOR 2022-2025

I henhold til samarbeidsavtalen for Folloregionen interkommunalt politisk råd § 5
Representantskapet skal representantskapet blant annet fastsette årlig kontingent, jf.
kommunelovens § 18.
Handlingsprogrammet for 2022 ble godkjent av Folloregionen IPR på sitt møte den 15.
oktober og vedlegges derfor til orientering, jf. sak 40/21.
Folloregionen behandlet forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 på sitt
møte den 15. oktober, jf. sak 41/21, og gjorde følgende vedtak:
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Vedtak:
1. Budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 vedtas.
2. Folloregionen IPR innstiller til representantskapet om å vedta rammene (kontingent)
for neste års budsjett, dvs. kr 7 pr. innbygger i overføringer fra kommunene.
3. Folloregionen IPR innstiller til representantskapet om å bruke kr 400 000 av fondet til
drift og prosjekter i 2022.
På denne bakgrunn er det utarbeidet saksfremlegg og budsjettforslag i saken, jf. vedlegg

Forslag til innstilling:
1. Representantskapet vedtar budsjettramme (kontingent) for neste års budsjett, dvs.
kr 7 pr. innbygger i overføringer fra kommunene.
2. Representantskapet godkjenner at det tas kr 400 000 av fondet til drift og prosjekter i
2022.

SAK 17/21

SAK: ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER

Arbeidsutvalget har denne gangen ikke ønsket å sette noe spesielt tema på dagsorden. I
stedet inviteres representantskapet til en diskusjon om hva som er Folloregionen IPR sin(e)
viktigste oppgave(r) og hva som skal prioriteres og gjennomføres i 2022.
Varaordfører Eivind Hoff-Elimari, Nesodden kommune, vil lede gruppearbeidet og
oppsummering i plenum.

SAK 18/21

SAK: EVENTUELT

