
 

MØTEPROTOKOLL 
Utvalg: Regionrådet for Mosseregionen  
Møtested: Teams-møte 
Møtedato: 17.11.2020 Tid: 12:00 – 13:45 
 
Innkalt til møte   Kommune 

René Rafshol   Råde 

Inger K. Skarpholt Fjeld Råde 

Reidar Kaabbel   Våler 

Benedicte Dyvik  Våler 

Ivar Nævra   Våler 

Hanne Tollerud  Moss 

Sissel Rundblad  Moss  

Hans Reidar Ness  Moss 

Lars Due Pedersen  Viken fylkeskommune 

Simen Nord   Viken fylkeskommune 

Observatør 

Tom Anders Ludvigsen Vestby 

Forfall 

Bente Pedersen  Råde 

Tonje Kristensen   Viken fylkeskommune 

Andre 
Kine Marie Bangsund Råde 
Terje Pettersen  Moss 
Anne Grete Øyehaug Våler 
Yngvar Trandem  MNU 
Lasse Narjord Thue  Viken fylkeskommune 
Hans Kristian Solberg Enebakk 
Kari Marie Swensen  Daglig leder Follorådet 
 
SAKSLISTE  
REGIONRÅDET FOR MOSSEREGIONEN - SAKER TIL DRØFTING 

1. Omdanning av Regionrådet for Mosseregionen til Mosseregionen Interkommunalt 
politisk råd 

 Orientering fra Terje 

 Viktig å få på plass sekretariatet for å nå målene for regionrådet.  

 Godt saksfremlegg og samarbeidsavtale. 

 Spørsmål om Vestby bør behandle dette i sitt kommunestyre sammen med de andre 
kommunene.  

 Folloregionen – må ta noen runder internt før det bestemmes hvordan samarbeidet 
skal gjennomføres.  

 Viktig at kommunestyrenes vedtak er sammenfallende. 

Regionrådets vedtak: 

 Regionrådet for Mosseregionen oversender saksframlegget med tilhørende forslag til 
Samarbeidsavtale for Mosseregionen interkommunale politiske råd til formell 
behandling i kommunene. 

2. Orientering om midler fra kommunale næringsfond i Viken 

 Yngvar Trandem orienterte om status og prosessen med støtteordningen. 

 De som har fått avslag har også fått veiledning på søknaden sin.  

 

 

  

3. Orientering om strategisk næringsplan for Mosseregionen 



 

 Yngvar Trandem orienterte om strategisk næringsplan og plan for opplevelsesnæring.  

 Spørsmål om Vestby skal inkluderes i denne strategisk næringsplan? 

o Handel er en viktig del av Vestbys strategiske plan.  

o Ble fastsatt at arbeidsgruppen jobber videre med planen etter vedtak i 
regionrådet, og at Vestby kan inkluderes i neste rullering av strategisk 
næringsplan.  

 Opplevelsesnæring - Bør vise hva som regionen faktisk har å by på.  

 Bør benytte tilbudet om markedsføring gjennom Osloregionsamarbeidet.  

 Viken: Bør sendes til Viken for innspill/deling.  

o Det jobbes nå med hvordan Viken skal jobbe med næringsutvikling fremover.  

 

4. Eventuelt 

 Møteplan 

Fastsatt møteplan for 2021 

Rådmann-
kollegiets 
formøte 

Innkalling og 
saker sendes ut:  Møteuke:  Møtedato Klokkeslett 

7. januar 18. januar 4 27. januar 08:00-12:00 

18. februar 1. mars 10 9. mars 08:00-12:00 

22. april 3. mai 19 11. mai 08:00-12:00 

12. august 23. august 35 
1. 
september 08:00-12:00 

29. september 4. oktober 41 20. oktober 08:00-12:00 

11. november 22. november 48 
1. 
desember 08:00-12:00 

o Møtene sendes ut som møteinnkalling i Outlook til alle medlemmer og 
administrasjonen. 

 Viken fylkeskommune utlyser midler til mobilisering av kommuner til 
internasjonalt arbeid: 

o Viken fylkeskommune utlyser støtte med 50 000 kroner for å utarbeidet en 
forstudie/kartlegging med formål å redegjøre for mulighetsrommet 
internasjonalt samarbeid kan gi kommunen og dens innbyggere og næringsliv. 
Støtten utbetales på forhånd med krav om en enkel rapport, samt timelister for 
100 timer innen 1. juni 2021. 

o Det ble enighet om at kommunene utarbeider felles søknad om midler til dette.  
o Vestby har fått forespørsel om deltakelse i søknaden.  
o Viken oppfordrer til å gjøre denne kartleggingen.  

 Partnerskapsavtale, generell og spesiell del: 
o Foreslår å starte prosessen med administrasjonen i hver av kommunene, for så 

å behandle hele partnerskapsavtalen i regionrådet i januar. Videre behandling i 
kommunene skjer etter dette.  

o Viken er klar til å delta i denne prosessen. Ligger nå til kommunene å 
gjennomføre arbeidet og bestemme temp.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


