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Partnerskapsavtale med Viken fylkeskommune – orientering og drøfting 
 
 
Kommunedirektørenes forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. Det videre arbeidet med partnerskapsavtalen samordnes med 
arbeidet med strategier og handlingsprogram i Mosseregionen IPR. 
 
 

Bakgrunn for saken: 

Regionrådet behandlet i møte 25.05.2021 sak 06/2021 «Partnerskapsavtalen med Viken 

fylkeskommune – aktuelle samarbeidsområder og videre prosess» med slikt vedtak: 
 
Det tas initiativ til et snarlig administrativt samhandlingsmøte med Viken for å drøfte mulig 
innhold i partnerskapsavtalens spesielle del. Samhandlingsmøtet gjennomføres med et 
åpent mandat. Det legges opp til at resultatet fra møtet legges fram for drøfting og eventuell 
behandling i regionrådets første møte høsten 2021. 
 
Det ble avholdt slikt digitalt møte med Viken fylkeskommune og Mosseregionen 08.09.2021. 
I møtet deltok representanter fra Vikens ulike rådsområder. Fra Mosseregionens side deltok 
kommunedirektørutvalget, sekretariatsgruppa samt daglig leder i MNU. 
 
Presentasjonen fra Viken fylkeskommune i møtet 08.09.2021 følger som vedlegg. 
 
Saken legges med dette fram for orientering og drøfting i Mosseregionrådet. 
 
Vurdering: 
 
Møtet med Viken fylkeskommune om partnerskapsavtalens spesielle del synliggjorde hvilke 
samarbeidsområder som de ulike rådsområdene i fylkeskommunen ser som aktuelle i en 
partneskapsavtale med Mosseregionen. Forslagene var i liten grad samordnet og prioritert 
på tvers av de ulike rådsområdene. 
 
Fra Mosseregionens side ble det i møtet påpekt at man nå går inn i arbeidet med strategier 
og handlingsprogram for Mosseregionen IPR og at man på det nåværende tidspunkt ikke 
kan være for spesifikk på hvilke samarbeidsområder som kan være aktuelle i 
partnerskapsavtalen. Det ble som en generell tilbakemelding påpekt at samarbeidsområder / 
felt som allerede er hensiktsmessig organisert (f.eks. Digi Viken Øst) neppe behøver å tas 
inn i avtalen. 



 
Fra Viken fylkeskommunes side ble det i møtet påpekt at framdriften av arbeidet med 
partnerskapsavtalen vil tilpasses kommunenes behov. Det kan underveis i arbeidet være 
nødvendig med bilaterale møter mellom kommuneregionen og aktuelle rådsområder i 
fylkeskommunen. 
 
Konklusjon:  
Saken legges fram til orientering og drøfting som grunnlag for det videre adminstrative 
arbeidet med partnerskapsavtalen. Framdriften bør samordnes med arbeidet med strategier 
og handlingsprogram for Mosseregionen IPR. 
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