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Oppfølging av Representantskapets oppgaver  
 
 
Kommunedirektørenes forslag til vedtak: 
 
1. Årskontingenten for Mosseregionen interkommunalt poltisk råd fastsettes til kr 7,50 pr 

innbygger.  
 
2. Det avholdes nytt representantskapsmøte i løpet av første kvartal 2022 for å behandle 

strategier, regnskap og årsberetning for Mosseregionen interkommunalt politisk råd. 
 
 

Bakgrunn for saken: 
Kommunestyrene i Moss, Råde, Våler og Vestby har gjennom behandling og vedtak av 
Samarbeidsavtalen for Mosseregionen interkommunalt politisk råd (MIPR) i mars og april 
2021 vedtatt at det interkommunale samarbeidet skal organiseres som interkommunalt 
politisk råd i henhold til Kommunelovens kapittel 18.  
 
Vedtatt samarbeidsavtale datert 09.02.2021 med vedtaksdato i kommunestyrene er vedlagt. 
 
Samarbeidsavtalen for MIPR fastlegger i §§ 1 – 5 samarbeidets formål, navn, ansvar, 
oppgaver og myndighet i tråd med Kommunelovens kapittel 18. Det er i § 4 presisert at 
konsensusprinsippet skal legges til grunn for samarebidet. 
 
Representantskapets sammensetning og oppgaver framgår av samarbeidsavtalens § 6. 
Representantskapet er det øverste organet i Mosseregionen interkomunalt politisk råd og 
består av formannskapene i kommunene. Representantskapet fastlegger strategier for 
arbeidet i rådet, fastsetter årlig kontingent og godkjenner regnskap og årsberetning for rådet. 
Leder- og nestlederansvaret for representantskapet er angitt i samarbeidsavtalen og går på 
rundgang mellom kommunene med to års varighet. I møte 28.09.2021 er det ordfører i Moss 
som tiltrer som leder med ordfører i Vestby som nestleder for to-årsperioden 2021-2023. 
Representantskapet skal møtes minst 1 gang pr kalenderår. 
 
Samarbeidsavtalen beskriver videre sammensetning og oppgaver for samarbeidets øvrige 
faste organer; Mosseregionrådet (styret), Kommunedirektørutvalget og Sekretariatet.   
 
 
 

https://lovdata.no/nav/lov/2018-06-22-83/kap18


 
Vurdering: 
Det er ikke behov for å foreta valg av posisjoner i representantskapets oppstartsmøte da 
dette allerede er fastsatt i samarbeidsavtalen. 
 
Representantskapet skal fastlegge strategier for samarbeidet. Det er ikke utarbeidet slike 
strategier til representantskapets første møte. Det vurderes at strategiarbeidet blant annet 
bør sees i sammenheng med det igangsatte arbeidet med partnerskapsavtale med Viken 
fylkeskommune som vil pågå utover høsten 2021. Det foreslås derfor at det avholdes et nytt 
representantskapsmøte i løpet av første kvartal 2022 med sikte på å behandle overordnede 
strategier og godkjenne regnskap og årsberetning for samarbeidet i samsvar med 
samarbeidsavtalen § 6.  
 
Representantskapet skal i henhold til samarbeidsavtalens § 6 også fastlegge samarbeidets 
årskontingent. Det foreslås at det gjøres i dette første møtet i representantskapet slik at 
kostnadene allerede nå kan innarbeides i kommunenes budsjetter for 2022. 
 
I samarbeidsavtalens § 3 framgår det at årskontingenten skal dekke utgifter til drift av 
sekretariatet, samt utgifter til MIPR´s møtevirksomhet. Det framgår også at utgiftene skal 
foredeles på kommunene i henhold til innbyggertall. I samarbeidsavtalens § 10 framgår det 
at MIPR skal ha en egen sekretariatsordning med ansatt koordinator i 50 % stilling. Med 
bakgrunn i estimerte kostnader for drift av sekretariatet og MIPR’s møtevirksomhet foreslås 
det en årskontingent for MIPR på kr 7,50 pr innbygger. Basert på innbyggertallet i 
kommunen pr 1.7.2021 gir dette følgende fordeling: 
 

 
 
Konklusjon:  
 
Årskontingenten for Mosseregionen interkommunalt poltiiske råd fastsettes til kr 7,50 pr 
innbygger. Det avholdes nytt representantskapsmøte i løpet av første kvartal 2022 for å 
behandle strategier, regnskap og årsberetning for Mosseregionen interkommunalt politisk 
råd. 
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9.2.2021 Vedtatt samarbeidsavtale for Mosseregionen interkommunalt politisk råd 

 


