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REGIONRÅDET FOR MOSSEREGIONEN - SAKER TIL DRØFTING 25.08.2020  
 
 

1. Høring av KVU for godsterminalstruktur 

- Orientering av Terje Pettersen 

Regionrådets vedtak: 

Det gis tilslutning til KVU-rapportens hovedkonklusjon om en trinnvis utvikling av Alnabru. 
For å sikre nødvendig kapasitet og nærhet til næringslivet bør det i tillegg planlegges en 
løsning med avlastning av Alnabru gjennom en mindre avlastningsterminal utenfor Oslo. 
Konsept K4A Alnabru og Vestby har høyest måloppnåelse, og det bes om at jernbane til 
Moss Havn inkluderes i dette konseptet i det videre arbeidet. 

 

Forslag til vedtak:  

Det gis tilslutning til KVU-rapportens hovedkonklusjon om en trinnvis utvikling av Alnabru. 
For å sikre nødvendig kapasitet og nærhet til næringslivet bør det i tillegg planlegges en 
løsning med avlastning av Alnabru gjennom en mindre avlastningsterminal utenfor Oslo. 
Konsept K4A Alnabru og Vestby har høyest måloppnåelse, og det bes om at jernbane til 
Moss Havn inkluderes i dette konseptet i det videre arbeidet. 

 

2. Høring av Regional planstrategi 

- Orientering av Terje Pettersen og Lasse Narjord Thue 

Regionrådets vedtak 

Regionrådet anbefaler kommunene å slutte seg til følgende vedtak:   

Forslag til planstrategi for Viken fremstår som kunnskapsbasert og konsekvent i forhold til 
oppfølging av FNs bærekraftsmål, og kommunen støtter de foreslåtte utviklingsmålene i 
planstrategien. Det er foreslått grep og prioritert planer som bidrar til å sikre en helhetlig 
og bærekraftig samfunnsutvikling.  

Det er avgjørende at samhandlingen med kommunene utvikles for å gjøre det mulig å 
iverksette ønskede tiltak og nå målene. Det vises for øvrig til vurderingene i 
saksutredningen. 

 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet anbefaler kommunene å slutte seg til følgende vedtak:   

Forslag til planstrategi for Viken fremstår som kunnskapsbasert og konsekvent i forhold til 
oppfølging av FNs bærekraftsmål, og kommunen støtter de foreslåtte utviklingsmålene i 
planstrategien. Det er foreslått grep og prioritert planer som bidrar til å sikre en helhetlig 
og bærekraftig samfunnsutvikling.  

Det er avgjørende at samhandlingen med kommunene utvikles for å gjøre det mulig å 
iverksette ønskede tiltak og nå målene. Det vises for øvrig til vurderingene i 
saksutredningen. 

 

3. Ny krisepakke for å motvirke effektene av koronatiltak - fordeling av tildelte midler 
- Orientering av Yngvar Trandem 

Regionrådets vedtak: 
Moss, Råde og Våler kommuner inngår avtale med Mosseregionens Næringsutvikling AS 
om å forvalte midlene ihht. kriteriene, og innenfor allerede gitte økonomiske rammer til 
MNU fra kommunene. 
Det orienteres til formannskapet/kommunestyret ved en referatsak. 
 
Forslag til vedtak:  
Midlene forutsettes å gi positiv effekt for å motvirke negative virkninger av 
koronavirusutbruddet, herunder betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk 
aktivitet. Det forutsettes utlysing av midlene i portalen «regionalforvaltning.no» så raskt 



 

som mulig. Beløpene er imidlertid små, jussen er komplisert, rapporteringen er 
omfattende og søknadsvurderinger er tidkrevende.  
 
To alternative løsninger anbefales vurdert. 

- Moss og Råde kommune forvalter hver sine tildelinger lokalt. 
- Moss, Råde og Våler kommuner inngår avtale med Mosseregionens 

Næringsutvikling AS om å forvalte midlene i hht kriteriene, og avtaler nivå/prinsipp 
for honorering. 

 
4. Eventuelt 

- Partnerskapsavtalen, generell del 
o Orientering om arbeidet ved Lasse Narjord Thue 
o Arbeidet med partnerskapsavtalen vil henge sammen med arbeidet med 

organisering av regionrådet.  
o Det er ønskelig at både den generelle og spesielle delen av avtalen vedtas 

samtidig.  
- Verksted om regionrådet 

o Før regionrådsmøtet ble det gjennomført et veksted om hva regionrådet skal 
være i tiden fremover.  

o Kari Anne Sand, ordfører i Kongsberg og Annette Finnerud, daglig leder 
Kongsbergregionen holdt et innlegg om deres erfaringer med 
Kongsbergregionen. 

o Temaer som ble gjennomgått her var: 
 Hvorfor ha et regionråd? 

 Et behov for samarbeid: Hvilke samarbeidsområder er det viktig å 

fokusere på? Hvilke problemstillinger peker seg ut ifra disse 

samarbeidsområdene? 

 Forutsigbare møteplasser og struktur 

 Mosseregionens relasjoner til omverden 

o Etter verkstedet ble det bestemt at rådmannskollegiet sammen med 

kommuneplanleggerne skal bruke innspillene fra verkstedet til å utarbeide et 

saksfremlegg til som skal behandles ved neste regionrådsmøte. Saken skal 

inneholde avklaringer om organisering, sekretariatet, forankring i 

kommunene, gjennomgang av vedtektene og forslag til fremtidig 

møtekalender. 

 

 
 

 
 
 
 


