Dato: 2022-11-11

INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET I
FOLLOREGIONEN INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD (IPR)
FREDAG 25. NOVEMBER 2022
Sted: Nesodden (Tangenten – møterom Agnor) – mulig å delta på Teams (lenke i
innkallingen på epost)
Tid: Kl. 1200-1300

DAGSORDEN:
SAK 1/22
SAK 2/22
SAK 3/22
SAK 4/22
SAK 5/22

SAK: VELKOMMEN/ÅPNING
SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
SAK: ÅRSBERETNING 2021
SAK: REGNSKAP 2021
SAK: FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2023

Med hilsen

Cathrine Kjenner Forsland
leder

Ola Haave
daglig leder
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DAGSORDEN:
SAK 1/22

SAK: VELKOMMEN/ÅPNING

SAK 2/22

SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Forslag til vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.

SAK 3/22
SAK: ÅRSBERETNING 2021
Årsberetning for 2021 er ikke tidligere utarbeidet og lagt frem for representantskapet til
beslutning. Nåværende daglig leder var ikke ansatt i 2021 og har følgelig ikke førstehånds
kjennskap til de saker som ble behandlet dette året. Vedlagte dokument er utarbeidet for å
ha en viss dokumentasjon fra det aktuelle året og er i hovedsak basert på møtekalender,
sakslister og saksdokumenter fra møtene i Folloregionen IPR. I tillegg er denne årsrapporten
noe supplert med nyhetssaker fra hjemmesiden www.follo.no.
Se vedlegg
Forslag til vedtak:
Årsberetning for 2021 vedtas

SAK 4/22
Se vedlegg

SAK: REGNSKAP 2021

Forslag til vedtak:
Regnskapet for 2021 vedtas

SAK 5/22

SAK: FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2023

Folloregionen IPR har hatt forholdsvis lavt aktivitetsnivå i store deler av 2022. Dette skyldes
først og fremst skifte av daglig leder som ikke var på plass før i august. Samtidig foreligger
det en strategiplan som innebærer tydelige ambisjoner og satsingsområder for perioden
frem til 2025.
Det anses som mest hensiktsmessig å beholde kontingenten for 2023 på samme nivå som i
2022. Dette både utfra et prinsipp om at Folloregionen IPR bør levere på vedtatt strategi før
kontingenten eventuelt økes og fordi signalene ved å øke kontingenten i et år med svært
trang kommuneøkonomi kan oppleves negative.
Konsekvensen av å videreføre nivået på kontingenten, vil være at det må brukes penger fra
fond i 2023. Dette kan forsvares utfra mindreforbruk og derigjennom fondsavsetninger for
2022, samt fortsatt fond fra tidligere år, men vil ikke være bærekraftig over tid dersom man
vil opprettholde aktivitetsnivået..
Forslag til vedtak:
Kontingent for Folloregionen for 2023 fastsettes til kr 7,- per innbygger

