Dato: 04.06.2021

INNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE
I REPRESENTANTSKAPET I FOLLOREGIONEN INTERKOMMUNALT
POLITISK RÅD (IPR) FREDAG 11. JUNI 2021
Sted: Reenskaug hotel, Storgata 32, Drøbak
Tid: Kl. 1400 - 1630

Før møtet settes, inviterer leder til sommerlunsj fra kl. 1300 samme sted.

DAGSORDEN:
SAK 01/21

SAK 02/21
SAK 03/21
SAK 04/21
SAK 05/21
SAK 06/21
SAK 07/21
SAK 08/21

SAK 09/21
SAK 10/21

SAK: OPPROP AV TILSTEDEVÆRENDE MEDLEMMER I
REPRESENTANTSKAPET I FOLLOREGIONEN INTERKOMMUNALT
POLITISK RÅD
SAK: GODKJENNING AV INNKALLING
SAK: GODKJENNING AV DAGSORDEN
SAK: GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE FOR FOLLOREGIONEN
INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD
SAK: VALG TIL ORGANER UNDERLAGT FOLLOREGIONEN
SAK: GODKJENNING AV FOLLORÅDETS ÅRSMELDING FOR 2020
SAK: GODKJENNING AV FOLLORÅDETS REGNSKAP FOR 2020
SAK: OVERFØRING AV BUDSJETTMIDLER OG EIENDELER FRA
FOLLORÅDET TIL FOLLOREGIONEN INTERKOMMUNALT POLITISK
RÅD
SAK: ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER
SAK: EVENTUELT

Med hilsen
Hans Kristian Raanaas
leder
Kari Marie Swensen
daglig leder
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DAGSORDEN:
SAK 01/21

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 02/21
SAK: GODKJENNING AV INNKALLING
Det ble sendt ut varsel om møte i representantskapet tirsdag 25. mai i outlook.
Innkalling og dagsorden med saksdokumenter sendes ut fredag 4. juni (en uke i
forkant) pr. epost.
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes.

SAK 03/21

SAK: GODKJENNING AV DAGSORDEN

Forslag til vedtak:
Dagsorden for møtet godkjennes.

SAK 04/21

SAK: GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE FOR FOLLOREGIONEN
INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD
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Kommunestyrene i de seks Follo-kommunene behandlet vinteren 2021 saken «Omdanning
av Follorådet til Folloregionen interkommunalt politisk råd», jf. vedlagte saksfremlegg med
vedlegg.
I henhold til § 12 «Ikrafttredelse» i samarbeidsavtalen er denne gyldig når alle kommunene
har vedtatt den og Folloregionen interkommunalt politisk råd har vedtatt den i konstituerende
møte i representantskapet.
Samarbeidsavtalen ble vedtatt i alle kommunene, der Folloregionen interkommunalt politisk
råd skulle gjelde fra 1. mars d.å.
På grunn av Covid-19-pandemien ble konstituerende møte i representantskapet utsatt fra
primo mars.

Forslag til vedtak:
1. Det nye regionale politiske samarbeidet mellom kommunene i Follo organiseres som
et interkommunalt politisk råd etter kommunelovens kapittel 18 fra og med
01.03.2021. Rådets navn skal være «Folloregionen interkommunalt politisk råd», til
daglig kalt Folloregionen.
2. Dagens Folloråd opphører 28.02.2021, jf. «Samarbeidsavtale/vedtekter for
organisering og drift av Follorådet» pr. 01.01.2012.
Samarbeidsavtalen signeres av alle ordførerne. Hver kommune beholder ett underskrevet
eksemplar av samarbeidsavtalen.

SAK 05/21

SAK: VALG TIL ORGANER UNDERLAGT FOLLOREGIONEN

I tråd med kommunelovens § 18-3 «Representantskap» og § 6 i samarbeidsavtalen kan
representantskapet opprette andre organer til styring av rådet.
I samarbeidsavtalen § 6 heter det:
Representantskapet oppretter et organ – Folloregionen – (regionråd, styre) som består av
ordførerne i de seks deltakerkommunene.
Leder og nestleder i Folloregionen er den samme som leder og nestleder i
representantskapet.
Kommunedirektørene deltar i Folloregionens møter.
I samarbeidsavtalen § 7 heter det:
Representantskapet oppretter et arbeidsutvalg. Leder og nestleder i representantskapet er
også leder og nestleder i arbeidsutvalget. I arbeidsutvalget deltar også leder og nestleder i
kommunedirektørutvalget, samt sekretariatsleder.

Forslag til vedtak:
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1. Representantskapet oppretter Folloregionen. Folloregionen skal vedta årlig budsjett
for rådets virksomhet, fatte beslutninger når myndighet er tillagt rådet og ivareta
Folloregionens interesser løpende mellom møtene i representantskapet.

2. Representantskapet oppretter arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget skal som før
forberede dagsorden og saker til møtene i representantskapet og i Folloregionen.

SAK 06/21

SAK: GODKJENNING AV FOLLORÅDETS ÅRSMELDING FOR 2020

Det er utarbeidet forslag til årsmelding for Follorådet for 2020, jf. vedlagte utkast. Utkastet ble
behandlet på møtet i Folloregionen den 21. mai, jf. sak 18/21.
I henhold til samarbeidsavtalen § 5 er det representantskapet som skal godkjenne
årsmeldingen.
Vedtaket i Folloregionen lyder slik:
«Forslag til innstilling:
1. Folloregionen IPR tar årsmelding for 2020 til orientering.
2. Folloregionen IPR innstiller til representantskapet om å gjøre det samme.»

Forslag til vedtak:
Representantskapet tar Follorådets årsmelding for 2020 til orientering.

SAK 07/21

SAK: GODKJENNING AV FOLLORÅDETS REGNSKAP FOR 2020

Regnskapet for Follorådet 2020 føres som en integrert del av Nordre Follo kommunes
regnskap for 2020, jf. vedlagte saksfremlegg og regnskapsoversikt. Revisjonsuttalelse er
utarbeidet av konsulentselskapet Deloitte, jf. vedlegg.
I henhold til samarbeidsavtalen er det representantskapet som skal godkjenne regnskapet.
Regnskapet for Follorådet 2020 ble behandlet på møtet i Folloregionen den 21. mai, jf. sak
19/21, og gjorde slikt vedtak:
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«Vedtak:
1. Folloregionen IPR tar regnskapet med revisorbekreftelse for 2020 til orientering.
2. Folloregionen IPR innstiller til representantskapet om å godkjenne regnskapet for
Follorådet for 2020.
3. Merforbruket på kr 372 125,04 tas av bundet fond.

Forslag til vedtak:
1. Representantskapet godkjenner Follorådets regnskap for 2020.
2. Merforbruket på kr 372 125,04 tas av bundet fond.

SAK 08/21

SAK: OVERFØRING AV BUDSJETTMIDLER OG EIENDELER FRA
FOLLORÅDET TIL FOLLOREGIONEN INTERKOMMUNALT POLITISK
RÅD

I forbindelse med omdanning av Follorådet til Folloregionen interkommunalt politisk råd
foreslås det at alle budsjettmidler og eiendeler fra Follorådet overføres til det interkommunale
politiske rådet.
Omdanningen innebærer ingen endring av Folloregionens formelle juridiske forpliktelser, i og
med at Folloregionen også etter omdanningen vil være en del av Nordre Follo som
rettssubjekt. Dette inkluderer blant annet inngåtte avtaler med tredjepartsaktører og
personalmessige forhold.

Forslag til vedtak:
Budsjettmidler og eiendeler overføres fra Follorådet til Folloregionen interkommunalt politisk
råd.

SAK 09/21

SAK: ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER

Pandemien har satt sitt store preg på Follo-kommunene i 2020 og 2021. Arbeidsutvalget
ønsker derfor å sette temaet - livet etter Covid-19 – på dagsorden på det første møtet i
representantskapet.
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Arbeidsutvalget har invitert sjeføkonom Øystein Dørum, NHO, til å innlede under tittelen:
«Norsk økonomi og arbeidsliv etter Covid"
Diskusjon om utfordringer og muligheter for Follo-kommunene.

SAK 10/21

SAK: EVENTUELT

