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Bakgrunn for saken
➢Ny kommunelov:

• Regionrådet for Mosseregionen må iht ny kommunelov omdannes til 
interkommunalt politisk råd innen 4 år.

• Samarbeidsavtale til erstatning for dagens vedtekter
• Må vedtas av alle kommunestyrene

➢Viken fylkeskommune:
• Ønsker å samarbeide med kommunene regionvis
• Opp til kommunene å definere kommuneregionenes geografi
• Samarbeidet organiseres gjennom partnerskapsavtaler

➢Eget behov for å revitalisere det interkommunale samarbeidet
• Arbeidsverksted i regionrådet 25.08.2020



Kommuneloven 



Mosseregionmodellen 2006 - 2011



Perioden 2012- 2020



Samarbeidsavtale for 
Mosseregionen interkommunalt politisk råd



Konsensusbasert!



Organisering

• Kommunestyrene
• Fatter overordnede vedtak 

• Representantskapet
• Møtes 1 gang i året
• Lederverv går på omgang
• Fastsetter strategi, årlig kontingent og godkjenner 

regnskap og årsberetning for rådet

• Regionråd
• Utøvende råd
• Møtes 6-8 ganger i året
• Ordførere og 1 opposisjonspolitiker
• Vedtar budsjett og handlingsplan
• Samme ledere som i Representantskapet

• Rådmanns-/kommunedirektørutvalg
• Innstiller i saker til Regionrådet

• Sekretariat
• Tilrettelegger saker – ivareta løpende drift
• Fast ressurs m. sekretariatsgruppe
• Arbeidsgiveransvaret lagt til Moss 



Formål (§ 1)

Dagens vedtekter

Regionrådet har som formål å utvikle 
regionen til beste for innbyggerne og for 
de samarbeidende kommunene i 
henhold til den til hver tid gjeldende 
strategidokument.

Forslag
• skal bidra til å styrke regionen som en 

bærekraftig, attraktiv og 
konkurransedyktig region, basert på lokale 
fortrinn.

• skal bidra til å utvikle regionen til beste for 
innbyggerne og for de samarbeidende 
kommunene i henhold til den til hver tid 
gjeldende strategidokument.

• skal arbeide for utvikling av regionen 
gjennom forpliktende samarbeid og ivareta 
interessene til regionen overfor fylket, stat 
og andre organer på regions-, fylkes- og 
riksplan.

• skal synligjøre regionen som et attraktivt 
boområde, arbeidsmarked og 
opplevelsesregion.



Oppgaver og myndighet

• Oppgaver
a) Drøfte felles saker på tvers av kommune- og fylkesgrensene
b) Utarbeide felles rådgivende strategier
c) Planlegge og gjennomføre prosjekter i regi av Mosseregionen
d) Arbeide interessepolitisk, herunder avgi høringsuttalelser, der det er felles 

regionale interesser.
e) Bidra i samarbeidsprosjekter og partnerskap der det er felles regionale interesser.
f) Gjennomføre aktiviteter med sikte på erfaringsoverføring, læring, og styrking av 

felles identitet innenfor samarbeidet

• Myndighet til å fatte vedtak om interne forhold i rådet

• Ikke myndighet til å fatte enkeltvedtak, jf. kommuneloven § 18-1 annet 
ledd.



Aktuelle tema for samarbeid

• For eksempel:
• Samferdsel, arealforvaltning, næringsutvikling, kompetanseutvikling, 

omdømmebygging m.m.

• Fastsettes gjennom årlige mål- / strategi-/ handslingsplaner

• Kobles etter behov mot partnerskapsavtale med Viken FK



Eierskap og økonomi

• Alle kommunene eier en lik andel hver

• Økonomisk ansvar fordeles slik: 
• Finansieres av den enkelte kommunes bidrag pr. innbygger.

• Årlig kontingent dekker utgifter til drift av sekretariatet, samt utgifter 
til regionrådets møtevirksomhet.

• Kontingentens størrelse avklares i forkant av innkallingen til 
representantskapsmøtet



Geografi

• Orientere seg nordover

• Vestby kommune som fullverdig medlem

• Videre samtaler med øvrige kommuner i 
Follo for å avklare samarbeidsbehov

• Ellers løpende kontakt med 
omkringliggende kommuner og 
kommuneregioner



Mosseregionkonferansen videreføres



Innstilling og videre framdrift


