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PARTNERSKAPSAVTALEN MED VIKEN FYLKESKOMMUNE – AKTUELLE 
SAMARBEIDSOMRÅDER OG VIDERE PROSESS 
 
Regionrådets 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. 
 
Kommunedirektørenes forslag til 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. 
 
 

Bakgrunn for saken og historikk: 
 
Fylkesrådet i Viken behandlet i møte 15.10.2020 sak om «Partnerskapsavtale 
kommuneregionene - status generell del og prosess spesiell del» med slikt vedtak: 
 
1. Fylkesrådet godkjenner partnerskapsavtalens generelle del slik den fremkommer i vedlegget.  
2. Fylkesrådet gir sin tilslutning til prosess for spesiell del slik det fremkommer i saksframlegget.  
3. Fylkesrådet vil behandle partnerskapsavtalene, generell og spesiell del for alle 

kommuneregionene før de legges fram for fylkestinget til orientering 

 
Saksframlegget samt partnerskapsavtalens generelle del er vedlagt saken. 
 
Regionrådet for Mosseregionen ble orientert om fylkesrådets vedtak i møte 19.11.2020.  
 
I møte med kommuneregionenes kontaktpersoner 08.12.2020 utdypet Viken fylkeskommune 
opplegget for det videre arbeidet med partnerskapsavtalen, jfr vedlagt presentasjon. 
 
I Mosseregionen er det valgt å avvente det videre arbeidet med partnerskapsavtalen i 
påvente av kommunestyrenes sluttbehandling av samarbeidsavtalen om omdanning av 
regionrådet til interkommunalt Politisk Råd (IPR). Nå som dette er avgjort, fremmes denne 
saken om aktuelle samarbeidsområder og prosess for sluttbehandlingen av 
partnerskapsavtalen. 
 
Saksopplysninger: 
Som det framgår av sakens vedlegg ønsker Viken fylkeskommune å inngå gjensidige 
partnerskapsavtaler med kommuneregionene for å formalisere samhandlingen mellom 
fylkeskommunen og kommuneregionene i Viken. Partnerskapsavtalen består av en generell 



del som er lik for alle kommuneregionene («rammeverk») og en spesiell del tilpasset den 
enkelte kommuneregion («skreddersøm») 
 
Partnerskapsavtalene skal primært omhandle saksfelt hvor Viken fylkeskommune 
samhandler med mer enn en kommune. Partnerskapsavtalene skal ikke erstatte 
fylkeskommunens ordinære kontakt med den enkelte kommune. Enkeltsaker og 
enkeltrelasjoner med kommunene går som vanlig. 
 
De fleste kommuneregionene har gitt uttrykk for at de ønsker å se de to delene av 
partnerskapsavtalen i sammenheng og behandle dem under ett i de interkommunale 
politiske rådene og kommunestyrene. 
 
Viken fylkeskommune har skissert følgende rammer for arbeidet med den spesielle delen av 
partnerskapsavtalen: 
 

 Utarbeides i prosess og i tett dialog med den enkelte kommuneregion 

 Kunnskapsbasert  

 Tar utgangspunkt i regionens utfordringer og muligheter 

 Strategiske planer i den enkelte kommuneregion legges til grunn 

 Regional planstrategi legges til grunn 

 Skreddersøm 

 Vikens egen portefølje 

 Felles muligheter som pådrivere 
 
Viken fylkeskommune presiserer at kommuneregionene selv bestemmer framdriften på 
prosessen for arbeidet med partnerskapsavtalen og hvilke samarbeidsområder de ønsker å 
prioritere.  
 
Viken fylkeskommune tilbyr et første administrativt samhandlingsmøte der Viken stiller med 
representasjon for alle sine rådsområder og hvor kommuneregionen stiller med tilsvarende 
bred administrativ representasjon. I dette møtet presenteres og drøftes hvilke 
samarbeidsområder som kan være aktuelle i partnerskapsavtalen. Det er også mulighet for 
oppfølgende bilaterale møter med enkelte rådsområder og kommuneregionen dersom det er 
ønskelig. I den vedlagte presentasjonen datert 08.12.2020 skisseres på generelt grunnlag 
mulige samarbeidsområder fra fylkeskommunens rådsområders side. I partnerskapsavtalen 
defineres felles samarbeidsområder, forpliktelser og samarbeidsformer. 
 
Når det er enighet om innholdet i den spesielle delen av partnerskapsavtalen, fremmes både 
generell og spesiell del til formell politisk behandling i fylkesrådet og kommunestyrene. 
 
 
Vurdering: 
Partnerskapsavtalen med Viken fylkeskommune vurderes som en viktig formalisering av 
samhandlingen mellom Mosseregionen og fylkeskommunen. 
 
Det er viktig at partnerskapsavtalen brukes som et verktøy for å skape forutsigbarhet om 
viktige samarbeidsoppgaver og at samarbeidet er til gjensidig nytte. Det er viktig at 
samarbeidsoppgavene er knyttet opp mot Mosseregionens prioriterte satsinger. 
 
Mosseregionen Interkommunale Politiske Råd har ennå ikke utarbeidet eget strategigrunnlag 
for samarbeidet. Dette arbeidet vil bli prioritert med sikte på behandling i representantskapet i 
løpet av høsten 2021.   
 
Basert på regionrådets samling i august 2020 og arbeidet med den vedtatte 
samarbeidsavtalen, er det allikevel enkelte områder som allerede nå vil kunne peke seg ut 
som aktuelle i partnerskapsavtalen med Viken: 
 



 FN’s bærekraftsmål (som felles grunnlag for avtalen) 

 Næringsutvikling (inkl. opplevelsesnæringene) 

 Kompetanseutvikling (inkl. fagskoler) 

 Areal og transport 

 Klima og miljø 

 Kultur, idrett og friluftsliv 

 Folkehelse 
 
Det anbefales at man går inn i forhandlingene med Viken fylkeskommune med et bredt og 
åpent mandat slik at man ikke utelukker aktuelle samarbeidsområder på forhånd. Det vil 
være viktig at samarbeidsområdene kobles opp mot arbeidet med de tre nye regionale 
planene som Viken iverksetter og at fylkeskommunens og kommunenes prioriteringer og 
virkemidler kan sees i sammenheng. 
 
Det vises for øvrig til Viken fylkeskommunes henvendelse om organisering av 

etablerertjenesten i Viken, jfr egen orientering i regionrådets møte 25.08.2021. Det legges 

opp til at endelig fremforhandlet samarbeidsavtale om etablerertjeneste i Mosseregionen 

inntas i partnerskapsavtalens spesielle del som er en konkretisering av 

samarbeidsområdene mellom interkommunalt politisk råd for Mosseregionen og Østfold 

regionen og Viken fylkeskommune.  

 
På bakgrunn av regionrådets drøfting av denne saken 25.05.2021 anbefales det at det 
gjennomføres et administrativt samhandlingsmøte med Viken fylkeskommunes fagområder 
like før eller etter sommeren for å klargjøre og drøfte mulig innhold i partnerskapsavtalen. 
Resultatet legges fram til en første drøfting og behandling i regionrådets møte 01.09.2021. 
Det bør være et aktuelt mål å sluttbehandle partnerskapsavtalen i fylkesrådet og 
kommunestyrene i løpet av inneværende år. 
 
Arbeidet med partnerskapsavtalen vil i nødvendig grad bli koordinert med utarbeidelsen av 
nytt strategigrunnlag for Mosseregionen interkommunale politiske råd. Partnerskapsavtalens 
økonomiske forpliktelser og konsekvenser vil bli utredet og ivaretatt i arbeidet med 
regionrådets handlingsprogram.  
 
Konklusjon:  
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. 
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