
 
 

1 

 

 
 

 
Sakspapir 

 
SAKSGANG 

Styre, utvalg, komité m.m. Møtedato Saksnr. 

Mosseregionrådet   

 

Saksbeh. 
Koordinator Terje Pettersen i samarbeid med 
Sekretariatsgruppa 

Arkiv  
 

Arkivsaknr. 
      

 

Internasjonalt samarbeid i Mosseregionen - forstudie 
 
 
Kommunedirektørenes forslag til vedtak: 
 
Rapporten Internasjonalt samarbeid . en forstudie datert september 2021 oversendes 
kommunene som kunnskapsgrunnlag for vurdering av eventuelle internasjonale 
samarbeidsprosjekter / -initativ.  
 
Rapporten legges til grunn som kunnskapsgrunnlag for det forestående arbeidet med 
strategier og handlingsprogram i Mosseregionen interkommunalt poltisk råd. 
 
 

Bakgrunn for saken: 
 
Med utgangspunkt i Viken fylkeskommunes støtteordning overfor kommunene i fylket, har 
initierte  Regionrådet for Mosseregionen i møte 9.02.21 en forstudie om internasjonalt 
samarbeid. I prosjektplanen for arbeidet heter det:  
 
«Forstudien skal utforske og redegjøre for de mulighetsrom internasjonalt samarbeid kan gi 
kommunene og som kan bidra til å løse deres utfordringer og derav til positiv regional 
utvikling. Hensikt og nytteeffekt med internasjonalt samarbeid/partnerskap skal synliggjøres 
og vurderes. Lokale, regionale og nasjonale samarbeidspartnere og deres mulig roller/bidrag 
skal beskrives. Videre skal studien gi et relevant grunnlag for og et oppspill til en eventuell 
strategiutvikling for hver enkelt kommune, herunder beskrive mulig prosessforløp for en 
strategiutvikling.»  
 
Arbeidet er forankret i regionrådet (prosjekteier) og kommunedirektørutvalget i regionen har 
godkjent prosjektplanen for arbeidet. Prosjektansvarlig er MNU v/ adm.dir. Yngve Trandem.  
 
Kommunene Moss, Råde, Vestby og Våler har alle vært representert i en prosjektgruppe:  
- Terje Pettersen, Moss  

- Kine Marie Bangsund, Råde  

- Oddveig Hallingstad Trovik, Vestby  

- Anne Grete Øyehaug, Våler  
 
Finess-Smart-Rådgivning AS v/siv.ing. Ole Petter Finess har vært prosjektleder for arbeidet.  
 



Arbeidet har vært finansiert gjennom tilskudd fra Viken fylkeskommune. 
 
Rapport datert september 2021 med tilhørende vedlegg legges med dette fram til behandling 
i Mosseregionrådet. 
 
Vurdering: 
 
Rapporten Internasjonalt samarbeid – forstudie gir en god oversikt over aktuelle virkemidler 
og muligheter i internasjonalt samarbeid. Rapporten er et godt kunnskapsgrunnlag for at 
virksomheter innen alle kommunalområder kan ta eventuelle initiativ til internasjonale 
samarbeidsprosjekter som har relevans og bidrar til utvikling av kommunens 
tjenesteproduksjon. Slike eventuelle initiativ må naturligvis forankres og avklares i 
kommunenes ledelse i forhold til prioritering, ressursbruk og nytteeffekt. 
 
Rapporten vil være et nyttig grunnlag for det forestående arbeidet med strategigrunnlag og 
handlingsprogram for Mosseregionen interkommunale politiske råd. Konkrete vurderinger av 
eventuelle internasjonale samarbeidsprosjekter / - initativ i Mosseregionen vil i så fall gjøres i 
tilknytning til dette arbeidet. Rapportens vedlegg 5 skisserer noen viktig avklaringer som må 
foretas i den sammenheng. 
 
Konklusjon:  
Rapporten Internasjonalt samarbeid . en forstudie oversendes kommunene som 
kunnskapsgrunnlag for vurdering av eventuelle internasjonale samarbeidsprosjekter / -
initativ. Rapporten legges til grunn som kunnskapsgrunnlag for det forestående arbeidet med 
strategier og handlingsprogram i Mosseregionen interkommunalt poltisk råd. 
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