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Innkalling til møte i Samarbeidsrådet for Osloregionen og 
representantskapet i Osloregionen interkommunalt politisk råd 
 
Det vises til brev til medlemmene i samarbeidsalliansen Osloregionen 29. juni 2020 med forslag til 
samarbeidsavtale for Osloregionen.   
 
Samarbeidsalliansen Osloregionen skal omdannes til interkommunalt politisk råd i henhold til ny kommunelov. 
Det avholdes møtet i samarbeidsrådet i Osloregionen og konstituerende møte i Osloregionen interkommunalt 
politisk råd den 28. oktober kl. 16.30. Møtet avsluttes senest kl. 19.00. Det var opprinnelig lagt opp til at møtene 
skulle avholdes fysisk. Pga. smittesituasjonen i forhold til Covid-19, er det imidlertid besluttet at møtene 
gjennomføres digitalt.  
 
Innkallingen til Samarbeidsrådet går til alle medlemmer i samarbeidsalliansen Osloregionen. Innkallingen til møte 
i representantskapet gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som har vedtatt samarbeidsavtale for 
Osloregionen interkommunalt politisk råd i kommunestyre eller fylkesting innen 28. oktober, jfr. Kommunelovens 
kapittel18. Hvert medlem har hver én stemme på møtet, men det er anledning til å delta med mer enn en person.  
 
Vi minner samtidig om at Osloregionens sekretariat må underrettes om vedtakene om samarbeidsavtale i 
kommunestyrer/fylkesting fortløpende når disse er gjort.  
 
For å få oversikt over deltagere og sørge for at alle får tilsendt lenke til det digitale møtet, ber vi om at det sendes 
påmelding til møtet for alle som skal delta, senest mandag 26. oktober kl. 12.00. Påmelding skjer via denne 
lenken: https://www.checkin.no/event/23187/representantskapsmoete-for-osloregionen . Arrangementet er 
selvsagt gratis. Det er noen standard formuleringer når det gjelder fakturering i påmeldingssystemet, men dette 
kan man se bort ifra.  
 
For å være vedtaksdyktig, må minst 50 prosent av medlemmene være til stede. Vi ber derfor alle kommunene om 
å prioritere tid til deltagelse.  
 
Vedlagt er sakliste til hhv. møte i Samarbeidsrådet og representantskapet.  
 
Alle sakspapirer til møtene legges ut her: https://www.osloregionen.no/kalender/mote-i-samarbeidsradet-
representantskapet-for-osloregionen/  
 
For eventuelle spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
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