
 
 

 

 

 

 

 
 

MØTEPROTOKOLL 
 
 
Utvalg: Regionrådet  
Møtested: Samfunnssalen, Moss rådhus  
Møtedato: 28.9.2021 Tid: 12:00 – 15:00  
 
Til stede: 

Hanne Tollerud   Moss kommune  
Sissel Rundblad  Moss kommune 
Hans Reidar Ness  Moss kommune 

Tom Anders Ludvigsen Vestby kommune 
Pål Engeseth   Vestby kommune 

René Rafshol   Råde kommune 
Inger K. Skarpholt Fjeld Råde kommune 
 
Reidar Kaabel   Våler kommune 
Benedicte Dyvik  Våler kommune 
Ivar Nævra   Våler kommune 
 
Tonje Brenna   Viken fylkeskommune (i første del av møtet) 
Simen Nord   Viken fylkeskommune 
 
Andre deltakere: 
Terje Pettersen  Moss kommune 
Oddveig H. Trovik  Vestby kommune 
Kine M. Bangsund  Råde kommune 
Anne Grete Øyehaug  Våler kommune 
Yngvar Trandem  Mosseregionens næringsutvikling AS 
Linda Irene K. Duffy  Viken fylkeskommune 
Maria Helene Bjørnsen Viken fylkeskommune 
Bjørn Siem Knudsen  Viken fylkeskommune 
Åse Gunn Reierth  Viken fylkeskommune 
Ole Petter Finnes  Finess-Smart-Rådgivning AS 
Victoria H. Borg  Moss kommune 
Jon E. Fløgstad  Politiet 
Henning Dalbye  Politiet 
Halvard Askilsrud  Politiet 
 
  



 
 

 

 

 

Saksliste: 

Sak nr Sak 
09/2021 Protokoll fra regionrådets møte 25.05.2021 
10/2021 Strategisk næringsplan for Mosseregionen - sluttbehandling 
11/2021 Strategier og handlingsprogram for MIPR – prosess 
12/2021 Internasjonalt samarbeid i Mosseregionen - forstudie 
13/2021 Partnerskapsavtale med Viken fylkeskommune – orientering og drøfting 
14/2021 Møteplan for 2022 
15/2021 Eventuelt 
  
Orienteringer:  
Ca kl 1400 1 % MC-klubber - Trusler mot offentlig orden, sikkerhet og alminnelig 

trygghet  
Orientering v/ Henning Dalbye, Halvard Askilsrud og Jon Erland Fløgstad, 
Øst Politidistrikt 

Ca kl 14.30 Status for arbeidet med etablering av batterifabrikk i Våler  
v/ kommunedirektør Ivar Nævra og plan- og utviklingssjef Anne Grete 
Øyehaug 

 

Siden fylkesrådsleder Tonje Brenna kun hadde anledning til å delta i møtets første del, ble 
behandlingen av sak 13/2021 Partnerskapsavtale med Viken fylkeskommune – orientering 
og drøfting og orienteringen om Status for arbeidet med etablering av batterifabrikk i Våler 
fremskyndet. For øvrig ble sakene behandlet i henhold til sakslisten. 

 

Sak 13/2021 Partnerskapsavtale med Viken fylkeskommune – orientering og drøfting 

• Kommunedirektør Hans Reidar Ness og koordinator Terje Pettersen orienterte kort om 
det avholdte administrative dialogmøtet mellom Viken fylkeskommune og kommunene i 
Mosseregionen 8.9.2021. 

• Tonje Brenna redegjorde for fylkesrådets ambisjoner med partnerskapsavtalene og 
påpekte at dette er en invitasjon til å tenke kreativt om felles utvikling og oppgaveløsning 
i kommuneregionene. Behovet for god politiske forankringen av arbeidet i 
fylkeskommunen og primærkommunene ble trukket fram.  

 

Regionrådets vedtak: 

Saken tas til orientering. Det videre arbeidet med partnerskapsavtalen samordnes med 
arbeidet med strategier og handlingsprogram i Mosseregionen IPR. 

 

Orientering: Status for arbeidet med etablering av batterifabrikk i Våler  

• Ordfører Reidar Kaabel orienterte.  
• I drøftingene ble det påpekt at Mosseregionen bør stå samlet i arbeidet med etablering 

av batterifabrikken i Våler 



 
 

 

 

 

 

• Det ble påpekt at Viken fylkeskommune må bidra til å sikre en rask og god planprosess. 
Det innebærer bla.a. behov for prioritering av arkeologiske undersøkelser og avklaring ift 
fylkesplanens rammer og føringer.  

• På bakgrunn av drøftingene ble det i løpet av møtet utarbeidet følgende felles uttalelse 
fra Mosseregionen IPR: 

 

MIPR stiller seg bak arbeidet for å etablere batterifabrikk i Våler. 

MIPR anser videre etableringen til å være i tråd med fylkesplanen. 

MIPR ber om støtte til å gjennomføre et raskt planarbeid. 

 

Sak 9/2021 Protokoll fra regionrådets møte 25.05.2021 

Regionrådets vedtak: 

Protokoll fra regionrådets møte 25.05.2021 godkjennes 

 

Sak 10/2021 Strategisk næringsplan for Mosseregionen - sluttbehandling 

• Yngvar Trandem, MNU orienterte kort om høringsprosessen og det fremlagte forslaget til 
Strategisk næringsplan til sluttbehandling i kommunene. 

• Tom A. Ludvigsen påpekte behovet for en rask rullering av planen slik at man får en 
felles strategisk for alle fire kommuner. 

• Det ble påpekt at det i forslaget til vedtak bør presiseres at planen oversendes Moss, 
Råde og Våler til sluttbehandling. 

 

Regionrådets vedtak: 

Revidert forslag til Strategisk næringsplan for Mosseregionen 2021-2024 datert 8.9.2021 
anbefales oversendt Moss, Råde og Våler til politisk sluttbehandling. 
 
 
Sak 11/2021 Strategier og handlingsprogram for MIPR – prosess 
 
• Kort orientering ved Terje Pettersen. 
 

Regionrådets vedtak: 

Arbeidet med strategier og handlingsprogram for MIPR gjennomføres i henhold til skissert 
prosess.  
 

 



 
 

 

 

 

 

Sak 12/2021 Internasjonalt samarbeid i Mosseregionen – forstudie 

• Ole Petter Finnes, Finess-Smart-Rådgivning AS, orienterte om arbeidet med forstudien. 
 

Regionrådets 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. 
 

Sak 14/2021 Møteplan for 2022 

• Terje Pettersen orienterte om at kommunenes og Vikens fylkeskommunes møteplaner for 
2022 ennå ikke foreligger og at konkret møteplan for Mosseregionen IPR må tilpasses 
disse når de foreligger. 

• I drøftingene ble behovet for samordning av møteplanene påpekt for å sikre god 
forankring av arbeidet i Mosseregionen IPR 

• Det ble uttrykt ønske om en fellessamling for alle kommunene i tilknytning til 
Representantskapets planlagte møte i første kvartal 2022 

 

Regionrådets vedtak  

Det fastsettes dato for møter i Mosseregionrådet og Representantskapet tilpasset 
kommunenes møteplaner  
 
 
Sak 15/2021 Eventuelt 
 

Ingen saker under eventuelt. 

 

Orientering:  
 

1 % MC-klubber - Trusler mot offentlig orden, sikkerhet og alminnelig trygghet  

Orientering v/ Jon Erland Fløgstad, Henning Dalbye, Halvard Askilsrud, Øst Politidistrikt 

 

• Representantene fra Politiet orienterte om arbeidet med 1% MC-klubbene i 
Mosseregionen.  

 



 
 

 

 

 

 

 

• Håndboken «Forebygge og bekjempe kriminalitet fra ènprosentmiljøet og kriminelle MC-
gjenger» utgitt av Politidirektoratet og KS ble presentert. Håndboken oversendes 
kommunene t.o. og eventuell oppfølging. 

 

 

Møtet hevet kl 15:00. 

 

 

 


