
  

 

Samarbeidsavtale for Mosseregionen interkommunalt politisk råd  

Forslag datert 10.11.2020 

§1 Formål 

Mosseregionen interkommunalt politisk råd (Mosseregionrådet) er et samarbeids- og interesseorgan 

for de deltakende kommunene som skal bidra til å styrke regionen som en bærekraftig, attraktiv og 

konkurransedyktig region, basert på lokale fortrinn. Mosseregionrådet skal bidra til å utvikle regionen 

til beste for innbyggerne og for de samarbeidende kommunene i henhold til den til hver tid gjeldende 

strategidokument. 

Mosseregionrådet 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. 

Mosseregionen interkommunalt politisk råd skal synligjøre regionen som et attraktivt boområde, 

arbeidsmarked og opplevelsesregion.  

§ 2 Samarbeids navn og rettslig status 

Mosseregionen interkommunalt politisk råd stiftes som et interkommunalt politisk råd i henhold til 

lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 18.  

Deltakerne er følgende kommuner: Moss, Råde, Våler og Vestby.   

Andre kommuner og fylkeskommuner kan etter vedtak i Interkommunalt politisk råd for 

Mosseregionen tas inn som medlemmer. 

Mosseregionen interkommunalt politisk råd er ikke eget rettssubjekt. 

§ 3 Den enkelte deltakerens eierandel i samarbeidet og ansvarsandel for fellesskapets forpliktelser 

hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen 

Hver deltagerkommune har en eierandel på 1/4 av Mosseregionens interkommunale politiske råd. 

Ansvar for kostnadene til drift av rådet fordeles følgende prinsipp: 

 Samarbeidsorganet finansieres av den enkelte kommunes bidrag pr. innbygger.  

I den årlig kontingent dekkes de utgifter til drift av sekretariatet, samt utgifter til regionrådets 

møtevirksomhet. Deltakerkommunene dekker selv utgiftene til møte, reise, diett m.v. i forbindelse 

med regionrådsmøter og tilstøtende arbeid. 

Rammene for omfanget av Regionrådets aktivitet bestemmes i en årlig mål- og handlingsplan som 

legges frem til drøfting og vedtas av regionrådet. 

§ 4 Oppgaver og myndighet lagt til det interkommunale politiske rådet 

Mosseregionen interkommunalt politisk råd har følgende oppgaver innenfor rammene av 

samarbeidsavtalens formål: 

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 

Mosseregionen interkommunalt politisk råd har myndighet til å fatte vedtak om interne forhold i 

rådet. 

Mosseregionen interkommunalt politisk råd har ikke myndighet til å fatte enkeltvedtak, jfr. 

kommuneloven § 18-1 annet ledd.  

§ 5 Representantskapet 

Representantskapet er øverste organ i Mosseregionen, og består av formannskapene i kommunene. 

Representantskapet fastlegger strategier for arbeidet i rådet, fastsetter årlig kontingent og 

godkjenner regnskap og årsberetning for rådet. 

Beslutninger fattes ved alminnelig flertall, der en kommune har en stemme. 

Representantskapet ledes av rådets leder. Ved leders fravær ledes rådet av nestleder. Dersom verken 

leder eller nestleder er til stede velges en møteleder av og blant tilstedeværende medlemmer. 

Leder og nestleder av representantskapet velges for to år av gangen og vervet går på rundgang etter 

følgende rekkefølge: 

 2020 2022 2024 2026 

Leder Råde Moss Vestby Våler 

Nestleder Moss Vestby Våler Råde 
 

På første møte i Regionrådet etter valget, i år med kommune- eller stortingsvalg, skiftes leder og 

nestleder i Representantskapet og i Regionrådet. 

Medlemmene i representantskapet utøver sin rett til medbestemmelse ved tale-, forslags- og 

stemmerett representantskapet. 

Representantskapet møtes minst én gang hvert kalenderår. Representantskapet kan sammenkalles 

ekstraordinært når styret har fattet beslutning om dette eller når et forslag om slik innkalling støttes 

av minst 1/3 av deltakerne i samarbeidet. Representantskapets møter holdes for åpne dører. 

Representantskapet oppretter et Regionråd (styre) av det interkommunale politiske rådet som består 

av ordførerne i deltagerkommunene jf. Kommuneloven kapittel 18.3. Leder og nestleder i 

Mosseregionrådet er den samme som leder og nestleder i Representantskapet. 

§ 6 Regionråd 

Mosseregionrådet er det utøvende organ for Mosseregionen og består av ordfører og en -1- valgt 

opposisjonspolitiker i kommunene. Det politiske flertallet i den enkelte kommune, representert ved 

ordføreren og opposisjonspolitiker, forvalter kommunens stemmerett i Mosseregionrådet. De øvrige 

politiske medlemmene har møte- og talerett. 

Mosseregionrådet har fullmakt til å fatte beslutninger innenfor de arbeidsområder og i tråd med de 

strategier for rådet som er besluttet av representantskapet. 



Mosseregionrådet vedtar årlig budsjett for rådets virksomhet, fatter selv beslutninger når myndighet 

er tillagt rådet og ivaretar ellers løpende Mosseregionens interesser mellom møtene i 

representantskapet. 

I Mosseregionrådets møter har kun valgte representanter og møtende vararepresentanter tale-, 

forslags- og stemmerett. Beslutninger fattes ved alminnelig flertall. Mosseregionrådet kan bestemme 

at også andre kan delta og gis talerett i møtene. Mosseregionrådets møter holdes for åpne dører, 

men unntak av de tilfellene det følger av lov at en sak skal behandles for lukkende dører. 

Mosseregionrådet holder møte når Regionrådslederen beslutter det eller når minst 1/3 av 

rådsmedlemmene krever det. 

Mosseregionrådet utarbeider innstilling i alle saker som ordinært skal behandles av 

representantskapet og kommunestyrer. 

Mellom styrets møter har regionrådsleder fullmakt til å uttale seg på vegne av Mosseregionen. 

Mosseregionrådet har i hovedsak ett møte hver annen måned. Det skal settes opp møteplan for et år 

av gangen.  

Politiske representanter fra Viken fylkeskommune møter med møte og talerett.  

En gang i året arrangeres en felles konferanse i regi av kommunene.  

§ 7 Kommunedirektørutvalg 

Kommunedirektørutvalget for Mosseregionen består av rådmennene/kommunedirektørene fra 

medlemskommunene. Vervet som leder av kommunedirektørutvalget går på omgang med to års 

funksjonstid. Rådmennene/kommunedirektørene deltar i Rådets møter med møte- og talerett.  

§ 8 Samarbeidets avgjørelser Konsensusprinsippet legges til grunn 

Samarbeidet er basert på konsensus medlemmene i mellom. 2 - to - eller flere kommuner kan 

samarbeide om løsning av felles oppgaver. 

§ 9 Forankring 

Det gjøres en evaluering av samarbeidet mot slutten av hver valgperiode, inkludert en vurdering av 

medlemsavgiftens størrelse i kommende valgperiode. Ut fra evalueringen skal det vurderes om det 

skal gjøre endringen i samarbeidets innhold og prioriteringer. Denne evalueringen skal behandles av 

kommunestyrene ved starten av hver valgperiode. 

§ 10 Sekretariat 

Mosseregionrådet skal ha en egen sekretariatsordning med sekretariatsleder, men er ikke et eget 

rettssubjekt. Moss kommune er administrativ ansvarlig kommune med kontorhold for sekretariatet 

på vegne av medlemskommunene. Moss kommune har ansettelses-, lønns- og personalansvar for 

ansatte og ivaretar regnskap og revisjon. Interkommunalt politisk råd fastsetter sekretariatets 

ansvarsområde, oppgaver og ressursbruk etter behov. 

§ 11 Saksbehandling 

Kommunedirektørutvalget skal utrede felles saker for regionrådet. Saker til Interkommunalt politisk 

råd skal behandles på grunnlag av saksutredninger/vedtaksforslag framlagt av sekretariatet. Saker 

som krever beslutning i kommunestyrer/formannskap skal sendes disse for tiltredelse før saken tas 

opp til vedtak i Mosseregionrådet.  



Saksbehandlingen i representantskapets og mosseregionrådets møter skal være orientert mot å finne 

omforente løsninger, basert på regionens felles og langsiktige interesser. 

For saksbehandling i sekretariatet gjelder bl.a. forvaltningslovens bestemmelser om habilitet og om 

taushetsplikt, samt offentlighetslovens bestemmelser om dokumentoffentlighet. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne samarbeidsavtalen er gyldig når alle kommunene og Mosseregionrådet har vedtatt den i 

konstituerende møte i Representantskapet. Vedtektsendringer forutsetter konsensus og skal til 

behandling i kommunestyrene.  

§ 13 Endring av samarbeidsavtalen 

Endringer i samarbeidsavtalen som omfattes av kommunelovens § 18 – 4, fjerde ledd, må besluttes 

av alle kommunestyrene som omfattes av samarbeidsavtalen. 

§ 14 Uttredelse og oppløsning 

Den enkelte kommune kan tre ut av Mosseregionrådet etter vedtak i kommunestyre/bystyre eller 

fylkesting. Uttredelse får virkning fra utgangen av kommende budsjettår etter at melding om 

uttredelse er gitt.  

Mosseregionrådet kan oppløses av et flertall på 2/3 av deltakerkommunene. Endelig oppløsingen 

vedtas i deltakeres kommunestyrer. 

Ved oppløsning har Moss kommune ansvar for oppbevaring av arkivene til Mosseregionrådet. 

 

 


