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Konstituering av Mosseregionen interkommunalt politisk råd 
 
Regionrådets vedtak: 

 Mosseregionrådet blir enig om dato for representantskapsmøte høsten 2021. 

 Agenda for møte blir å formelt konstituere Mosseregionen interkommunalt politisk råd 
og skifte av lederskap, samt forankring av samarbeidet gjennom strategidokumentet. 

 
Kommunedirektørenes forslag til vedtak: 

 Mosseregionrådet blir enig om dato for representantskapsmøte høsten 2021. 

 Agenda for møte blir å formelt konstituere Mosseregionen interkommunalt politisk råd 
og skifte av lederskap, samt forankring av samarbeidet gjennom strategidokumentet. 

 
 

Bakgrunn for saken og historikk: 
Regionrådet for Mosseregionen behandlet i møte 17.11.2020 sak om Omdanning av 
Regionrådet for Mosseregionen til Mosseregionen interkommunalt politisk råd med slikt 
vedtak: 
 
Regionrådet for Mosseregionen oversender saksframlegget med tilhørende forslag til 
Samarbeidsavtale for Mosseregionen interkommunale politiske råd til formell behandling i 
kommunene.  
 
Saken ble etter en ny runde i regionrådet 09. februar oversendt kommunene til endelig 
behandling og ble vedtatt uten endringer i alle kommunestyrene mars og april 2021.  
 
Saksopplysninger og vurdering: 
Ved overgang til et interkommunalt politisk råd er nå det interkommunale samarbeidet i 
Mosseregionen hjemlet i den nye kommunelovens § 17-1. 
 
Konstituering av Mosseregionrådet 
Den nye samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i kommunelovens kapittel 18, hvor 
det blant annet står at representantskapet er det øverste organet i et interkommunalt politisk 
råd. Det vurderes dermed at det er representantskapet som formelt konstituerer 
Mosseregionen interkommunalt politisk råd.  
I samarbeidsavtalen står det at Representantskapet skal møtes minst én gang hvert 
kalenderår. Representantskapet skal etter samarbeidsavtalen i tillegg fastlegge strategier for 
arbeidet i rådet, fastsette årlig kontingent og godkjenne regnskap og årsberetning for rådet.  
I tillegg skal også leder og nestleder velges i første møte etter stortingsvalget 13. september 
etter § 6 i samarbeidsavtalen. 
 
Det foreslås at konstitueringen av Mosseregionen interkommunalt politisk råd og skifte av 
leder og nestleder skjer i et representantskapsmøte som holdes høsten 2021. 
 



Samarbeidsområder 
Selv om det interkommunale samarbeidet er vedtatt i kommunene, bør det nå settes i gang 
et arbeid for å konkretisere hvilke områder regionen skal samarbeide om. Her foreslår 
kommunedirektørutvalget at det utarbeides et strategidokument som kan behandles i det 
fremtidige konstituerende representantskapsmøtet.  
 
Det foreslås at prosessen med strategidokumentet tar utgangspunkt i det som allerede ble 
diskutert på verkstedsmøtet i 2020. Strategidokumentet bør også sees i sammenheng med 
partnerskapsavtalen med Viken fylkeskommune, men behøver ikke være sammenfallende.  
 
Konklusjon:  
Mosseregionrådet fastsetter dato for representantskapsmøte høsten 2021. 
Agenda for møte blir å formelt konstituere Mosseregionen interkommunalt politisk råd og 
skifte av lederskap, samt forankring av samarbeidet gjennom strategidokumentet.  
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