
Forslag til saksliste for møte i representantskapet i Osloregionen 
interkommunalt politisk råd, 10. juni 2021 
 

Sak 1/21 Godkjenning av fullmakter – opprop av tilstedeværende medlemmer i Osloregionen 
interkommunalt politisk råd 

 Forslag til vedtak: 

 De av de tilstedeværende kommunene og fylkeskommunene som har gjort vedtak om å slutte 
seg til samarbeidsavtale om Osloregionen interkommunalt politisk råd gis tale og stemmerett 
på møtet i representantskapet.  

 

Sak 2/21 Valg av møteleder 

 

Sak 3/21 Godkjenning av innkalling 

Innkalling ble utsendt pr. e-post XXX 

 

Forslag til vedtak: 

Innkallingen godkjennes  

 

Sak 4/21 Godkjenning av dagsorden 

  Forslag til vedtak: 

  Dagsorden for møtet godkjennes 

 

Sak 5/21 Godkjenning av årsrapport for 2020 

Vedlegg 

  Forslag til vedtak:  

  Årsrapport for 2020 godkjennes 

 

Sak 6/21 Godkjenning av revidert regnskap for 2020 

Vedlegg  

  Forslag til vedtak: 

  Revidert regnskap for 2021 godkjennes 

 



 

Sak 7/21 Fastsettelse av kontingent for 2022 

Vedlegg I henhold til samarbeidsavtalen § 4, skal Representantskapet fastsette årlig kontingent. Styret 
behandlet den 9. april sak XX/21 og avga følgende innstilling til representantskapet:  

  Innstilling til representantskapet:  

 

Sak 8/21 Valg av inntil 20 styremedlemmer med varamedlemmer for 1 år 

I henhold til samarbeidsavtalen § 4, skal Representantskapet velge inntil 20 styremedlemmer 
med varamedlemmer for 1 år.  

Samarbeidsalliansen Osloregionen har i dag følgende styresammensetning:  

Forslag til vedtak:  

Som styremedlemmer og varamedlemmer i Osloregionen velges:  

………………………….. 

 

Sak 9/21 Valg av leder av Osloregionen og styret for 1 år 

I henhold til samarbeidsavtalen §4 skal representantskapet velge leder av Osloregionen og 
styret for 1 år blant styrets medlemmer.  

 

Forslag til vedtak: 

Som leder av Osloregionen og styret for 1 år velges: ………………………………….  

 

Sak 10/21 Valg av nestleder av Osloregionen og styret for 1 år 

I henhold til samarbeidsavtalen §4 skal representantskapet velge nestleder av Osloregionen 
og styret for 1 år blant styrets medlemmer.  

 

Forslag til vedtak: 

Som nestleder av Osloregionen og styret for 1 år velges: ………………………………  

Sak 11/21 Valg til organer underlagt styret 

  I samarbeidsavtalen §6 heter det:  

Representantskapet kan velge et arbeidsutvalg, bestående av leder og nestleder og inntil tre 
medlemmer valgt blant styrets medlemmer. Representantskapet beslutter mandat for 
arbeidsutvalget. 

Representantskapet kan beslutte å opprette permanente eller midlertidige utvalg for å løse 
bestemte oppgaver eller utrede bestemte spørsmål. 



Osloregionen har de senere årene hatt et interessepolitisk utvalg som på styrets vegne har 
koordinert oppfølging av interessepolitiske saker. Osloregionen har tidligere ikke hatt et 
arbeidsutvalg.  

For å sikre dialogen med styret er det en fordel om utvalget velges blant styrets medlemmer.  

Forslag til vedtak: 

1. Det opprettes et interessepolitisk utvalg med fem medlemmer valgt blant styret 
medlemmer.  

2. Som medlemmer velges: 
_____________________ (Leder av utvalget) 
_____________________ (Nestleder for utvalget) 
_____________________ (Medlem) 
_____________________ (Medlem) 
_____________________ (Medlem) 

 

 

Sak 12/21 Valg av valgkomité med leder og to medlemmer for 1 år 

I henhold til samarbeidsavtalen §4 skal representantskapet velge valgkomite med leder og to 
medlemmer for 1 år. 

  Forslag til vedtak:  

  Som leder av valgkomiteen for 1 år velges: …………………………………………… 

  Som medlem 1 av valgkomiteen for 1 år velges: ………………………………………. 

  Som medlem 2 av valgkomiteen for 1 år velges: ……………………………………… 

 

Sak 13/21 Uttalelse fra Osloregionen om tiltak etter korona 

  Forslag til vedtak: 

  Representantskapet vedtar vedlagte uttalelse 

 


