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SAMARBEIDSAVTALE FOR OSLOREGIONEN INTERKOMMUNALT POLITISK 
RÅD 
 
Det vises til brev datert 29. januar og 5. mai 2020 angående høring om samarbeidsavtale i forbindelse med 
omdanning til av samarbeidsalliansen Osloregionen til interkommunalt politisk råd, jfr. Kommunelovens kapittel 
18.  Fristen for høringen var 1. juni 2020.  
 
Styret i Osloregionen behandlet forslaget til samarbeidsavtale og høringssvar fra medlemmene den 23. juni i sak 
36/20 Forslag til samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd – andre gangs behandling, og 
gjorde følgende vedtak:  
 

1. Styret i Osloregionen slutter seg til følgende endringer i utkastet til samarbeidsavtale for Osloregionen 
interkommunalt politisk råd: 

a. Der det står «råd» eller «rådet» erstattes dette med enten «Osloregionen interkommunalt 
politisk råd» eller «Osloregionen». 

b. §4, tillegg til slutt i tredje avsnitt: «Representantskapet skal minst en gang pr fireårsperiode 
vedta strategiske føringer for arbeidet i Osloregionen interkommunalt politisk råd».  

c. § 8: Nåværende formulering; «Saksbehandlingen i representantskapets og styrets møter skal 
være orientert mot å finne omforente løsninger, basert på Osloregionens felles og langsiktige 
interesser.» erstattes med «Saksbehandlingen i representantskapets og styrets møter skal 
være orientert mot å finne omforente løsninger, basert på medlemmenes felles og langsiktige 
interesser». 

2. Styret slutter seg til det helhetlige forslaget til Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk 
råd slik det fremkommer av vedlegget til saken, og oppfordrer kommunestyrene og fylkestingene i 
Osloregionens medlemskommuner og –fylkeskommuner om å gjøre det samme. 

 
I henhold til kommuneloven § 18 – 4 må alle kommuner og fylkeskommuner som skal delta i det interkommunale 
rådet vedta samarbeidsavtalen. Avtalen må behandles av kommunestyret eller fylkesting. Dette kan ikke 
delegeres. Dersom man ønsker å delta i det interkommunale politiske rådet, må alle kommunene og 
fylkeskommunene slutte seg til likelydende avtale. Det er derfor ikke anledning til å foreta endringer i avtalen nå.  
 
Dato for konstituerende møte i representantskapet for Osloregionen interkommunalt politisk råd, der alle 
deltagende kommuner og fylkeskommuner har møterett, er den 28. oktober 2020. Vi ber om at vedtak fra 
behandlingen av samarbeidsavtale i kommunestyre/fylkesting sendes sekretariatet i Osloregionen senest den 20. 
oktober.  
 
Vedlagt er styrets forslag til samarbeidsavtale, samlet saksframstilling av styrets sak 36/20 Forslag til 
samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd – andre gangs behandling, samt skisse til 
saksframlegg til bruk i kommunene og fylkeskommunene.  
 
Styret i Osloregionen har den 23. juni avgitt innstilling i to saker som skal behandles på det konstituerende 
representantskapsmøtet den 28. oktober; Strategiske føringer for Osloregionen 2021 – 2024 samt kontingent for 



 
 
 
 

 

2021. Disse sakene vil også bli sendt medlemmene sammen med innkalling til møte i representantskapet, men 
vedlegges også dette brevet til orientering for Osloregionens medlemmer.  
 
T.o. er også rapport om evaluering av profileringsarbeidet i regi av Osloregionen, behandlet av styret den 23. juni, 
også vedlagt.  
 
Ta gjerne kontakt med undertegnende for eventuelle spørsmål.  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
Øyvind Såtvedt 
Direktør 
Osloregionens sekretariat 
 
Oyvind.satvedt@osloregionen.no 
Tlf. 926 62 986 
 
 
 
 
Vedlegg:  

 Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd vedtatt av styret i Osloregionen 23. juni 
2020 

 Samlet saksframstilling sak 36/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd – 
andre gangs behandling 

 Skisse til saksframlegg i kommunene og fylkeskommunene 

 Styrets innstilling, forslag til Strategiske føringer for Osloregionen 2021 – 2024 
 Styrets innstilling i sak om kontingent 2021 
 Rapport om evaluering av profileringsarbeidet i regi av Osloregionen  
 


