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Kommunestyrets behandling 12.04.2021:
Votering:
Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 12.04.2021:
1. Vestby kommunestyre vedtar samarbeidsavtale for Mosseregionen interkommunalt
politisk råd (MIPR) og tiltrer i samarbeidet som fullverdig medlem.
2. Til å representere Vestby i Mosseregionrådet velges ordfører og Pål Engeseth (H).

Saksutskriften bekreftes
Vestby, 13.april 2021
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Tidligere behandlinger

Formannskapets behandling 22.03.2021:
Repr. Kenneth Lien Steen (Frp) fremmet følgende forslag til pkt 2: Pål Engeseth (H).
Votering:
Rådmannens innstilling pkt 1 ble vedtatt mot 1 stemme (Frp).
Repr. Kenneth Lien Steens forslag pkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 22.03.2021:
1. Vestby kommunestyre vedtar samarbeidsavtale for Mosseregionen interkommunalt
politisk råd (MIPR) og tiltrer i samarbeidet som fullverdig medlem.
2. Til å representere Vestby i Mosseregionrådet velges ordfører og Pål Engeseth (H).

Saksfremlegg
Rådmannens innstilling:
1. Vestby kommunestyre vedtar samarbeidsavtale for Mosseregionen interkommunalt
politisk råd (MIPR) og tiltrer i samarbeidet som fullverdig medlem.
2. Til å representere Vestby i Mosseregionrådet velges ordfører og …

Vedlegg:
Samarbeidsavtale, utkast
Saksfremlegg fra Regionrådet for Mosseregionen
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SAKSUTREDNING:
Bakgrunn for saken:
Hensikten med saken er å vedta om Vestby kommune skal tiltre Mosseregionen
interkommunalt politisk råd (MIPR) som fullverdig medlem. MIPR er en omdanning av
Regionrådet for Mosseregionen, bestående av Moss, Råde og Våler kommuner. Vestby
har per dato observatørstatus.
Viken fylkeskommune har signalisert at det ønskes et formalisert samarbeid med fylkets
51 kommuner gjennom kommuneregioner. Det er opp til kommunene selv å definere
kommuneregionene. Basert på drøftingene i regionrådets arbeidsverksted 25.8.2020
synes det å være bred enighet om at Mosseregionen er best tjent med å orientere seg
nordover. I første omgang inviteres Vestby kommune med som fullverdig medlem.
Regionrådet for Mosseregionen vedtok i møtene 17.11.2020 og 9.2.2021 å oversende
ny samarbeidsavtale til formell behandling i kommunene. Kommuneloven § 18-4
fastslår at kommunestyrene selv skal vedta selskapsavtalen. Et mer utfyllende
saksframlegg fra Regionrådet for Mosseregionen ligger som vedlegg til saken.
Økonomiske konsekvenser:
Kostnadene til driften finansieres av deltakerkommunene i henhold til folketall.
Kontingenten skal dekke driften av sekretariatet og MIPRs møtevirksomhet.
Deltakerkommunene dekker selv øvrige utgifter. De økonomiske konsekvensene vil bli
nærmere avklart i forbindelse med innkalling til konstituerende møte i
representantskapet. Basert på innbyggertallene per 1.1.2020 vil Vestby stå for 28 % av
utgiftsdekningen.
Vurdering:
Denne saken har mange likhetstrekk med saken knyttet til omdanning av Follorådet
som ble behandlet i forrige kommunestyremøte. Endring i rammebetingelsene og
forventningene fra fylkeskommunen er felles for begge rådene, og gir grunnlaget for den
organisering og de oppgaver som er valgt.
Deltakelse i Folloregionen interkommunale politiske råd er ikke til hinder for at Vestby
også kan delta i MIPR, og rådmannen anbefaler deltakelse.
Formål, oppgaver og hovedsatsningsområder er i hovedsak sammenfallende i begge
råd. Rådmannen merker seg at én av oppgavene er å avgi felles høringsuttalelser, men
legger til grunn at Vestby kan avgi egen uttalelse om ønskelig.
Representantskapet i MIPR består av formannskapene i kommunene. Beslutninger
fattes med alminnelig flertall. Ettersom det er ulikt antall formannskapsmedlemmer i
deltakerkommunene gis én kommune én stemme i organet. Leder og nestleder velges
for to år av gangen. Videre fremgår det av § 6 i samarbeidsavtalen at
«Representantskapet oppretter et Mosseregionråd (styre) av det interkommunale
politiske rådet som består av ordførerne og opposisjonspolitiker i
deltagerkommunene.». Rådmannen leser denne dithen at opposisjonspolitikeren må
være medlem av formannskapet.
Styret består av ordfører og én valgt opposisjonspolitiker fra hver kommunene.
Beslutninger fattes ved alminnelig flertall. Stemmefordelingen er ikke nedfelt i
samarbeidsavtalen. Ettersom dette er et organ med likt antall medlemmer fra
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deltakerkommunene gis hver enkelt én stemme. Mellom styrets møter har
regionrådsleder fullmakt til å uttale seg på vegne av MIPR.
Kommunedirektørutvalget består av rådmennene/kommunedirektørene fra
deltakerkommunene. Vervet som leder av går på omgang med to års funksjonstid.
MIPR har eget sekretariat med sekretariatsleder, med Moss kommune som
administrativt ansvarlig. I § 10 fremgår det at sekretariatet for øvrig er satt sammen av
administrative ressurser fra deltakerkommunene. Det presiseres at disse ikke er ansatt i
sekretariatet.
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at samarbeidsavtalen vedtas og at Vestby kommune tiltrer MIPR
som fullverdig medlem.
Rådmannen anbefaler at det samtidig foretas valg av én opposisjonspolitiker til styret.
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