Folloregionen IPR – strategiprosess - program for workshop 19.-20. August
2021 på Oscarsborg festning
I løpet av disse dagene vil vi legge opp til bolker hvor vi jobber og tar gode pauser mellom
bolkene. Erfaring tilsier at gode refleksjoner og diskusjoner også kommer i pausene.
I programmet er det satt inn tidspunkt for lunsj og middag. De andre pausene justerer vi
etter behov og fremdrift i diskusjoner.

Dag 1 torsdag 19. august
09.00

Oppmøte (ferja går fra Sundbrygga kl. 0830)
Arbeidsøkt 1
● Slik legger vi opp samlingen
● Avklaringer knyttet til ulike roller vi har
● Forventninger til hverandre
● Oppsummering og fra intervjuer
○ Styrker
○ Svakheter
○ Muligheter
○ Trusler
● Hva adresseres i denne samlingen
● Hva adresseres ikke i denne samlingen, men som vi er
klar over at vil kunne påvirke effekt av arbeidet

Arbeidsøkt 2
● Ordførere presenterer for hverandre med utgangspunkt
i kommuneplan samfunnsdel og arealdel
○ Behov for omstilling og utvikling
○ Vedtatte mål
● Hva er felles utfordringer og muligheter
● Kobling til formål som er beskrevet i samarbeidsavtalen
12.00 - 13.30

Lunsj

Arbeidsøkt 3
● Innspill fra refleksjoner og diskusjoner i lunsjen
● Identifisere rom for verdiskapning (målområder)

Arbeidsøkt 4
● Vi jobber videre med områdene fra økt 3 og
identifiserer styrker, svakheter, muligheter og trusler
innenfor disse.
18.00

Aperitiff og middag i Hovedfortet
Sosialt

Dag 2 fredag 20. august
09.00

Arbeidsøkt 5
● Konkretisere leveranse, mål og verdier i de definerte
rom for verdiskapning

12.00 – 13.30

Lunsj (vi justerer tiden om nødvendig)
Arbeidsøkt 7
● Identifisere tilgang, tilpasning, support og inspirasjon i
hvert enkelt rom i mindre grupper
● Dele i plenum, jobbe videre i grupper
● Oppsummere
Arbeidsøkt 8
● Tilbakeblikk til styrker, svakheter, muligheter og trusler
som ble oppsummert fra intervjuene dag 1 – hva tenker
vi om dette nå?
● Formålet med samarbeidet - Hvor står vi nå?
● Prosessen videre
● Tilbakemelding

17.00

Aperitiff og middag i Hovedfortet

19.30

Opera (Husk varmt tøy!)

