Saksliste og praktisk gjennomføring av møte i samarbeidsrådet og
representantskapet i Osloregionen 28. oktober kl. 16.00 – 19.00
Praktisk gjennomføring
Møtet gjennomføres i Ingeniørenes Hus, i samme rom som BEST-konferansen samme dag.
Det blir servering av Tapas fra kl. 16.00 – 16.30 Møtet begynner kl. 16.30. Vi har lokalene frem til kl.
19.00.
Pga smittevernreglene, er det kun tillat med inntil 110 personer i lokalet. For møtene i
samarbeidsrådet og representantskapet, vil det derfor kun være anledning til å være representert
med 1 representant pr. medlem, samt medlemmene i koordineringsgruppen og sekretariatet i
Osloregionen.
Osloregionens sekretariat sørger for streaming av møtet.
Det skal gjennomføres to møter etter hverandre. På møte i samarbeidsrådet har alle medlemmer i
Osloregionen møterett. Dette møtet skal bl.a. formelt avvikle samarbeidsalliansen Osloregionen i
henhold til Osloregionens vedtekter.
Det foreslås at styreleder i Osloregionen Raymond Johansen leder møtet frem til det eventuelt velges
en annen møteleder under punkt 2 i dagsorden for representantskapet.
Det er ikke valgt noen valgkomite i forkant av møtet i representantskapet. Et mulig forslag er at
dagens styreleder, nestleder og styremedlemmer med varamedlemmer gjenvelges. (Vi mangler
varamedlemmer for enkelte styremedlemmer pt)

Samarbeidsrådet for Osloregionen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden
Protokoll fra møte i Samarbeidsrådet 11. april 2019
Årsrapport for 2019
Oppløsning av samarbeidsalliansen Osloregionen, jfr. Osloregionens vedtekter § 6-2.
Vedtak om overføring av budsjettmidler og eiendeler fra samarbeidsalliansen
Osloregionen til Osloregionen interkommunalt politisk råd.

Møte i representantskapet for Osloregionen interkommunalt politisk råd
1. Godkjenning av fullmakter – opprop av tilstedeværende medlemmer.
2. Valg av møteleder

3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av dagsorden
5. Strategiske føringer for Osloregionen 2021 – 2024, jfr. innstilling fra styret 23. juni
6. Fastsettelse av kontingent for 2021, jfr. innstilling fra styret 23. juni
7. Valg av inntil 20 styremedlemmer med varamedlemmer for 1 år.
8. Valg av leder av Osloregionen og styret for 1 år
9. Valg av nestleder av Osloregionen og styret for 1 år
10. Valg av valgkomite med leder og to medlemmer for 1 år
11. Videutvikling av det regionale samarbeidet i Osloregionen

