
 

MØTEPROTOKOLL 
Utvalg: Regionrådet for Mosseregionen  
Møtested: Teams-møte 
Møtedato: 25.05.2021 Tid: 08:00 – 09:15 
 
Innkalt til møte   Kommune 

René Rafshol   Råde 

Inger K. Skarpholt Fjeld Råde 

Reidar Kaabbel   Våler 

Ivar Nævra   Våler 

Tom Anders Ludvigsen Vestby  

Sjur Authen   Vestby  

Hanne Tollerud  Moss 

Sissel Rundblad  Moss  

Hans Reidar Ness  Moss 

Simen Nord   Viken fylkeskommune  

Tonje Kristensen   Viken fylkeskommune 

Forfall 

Benedicte Dyvik  Våler  

Lars Due Pedersen  Viken fylkeskommune 

Andre 
Kine Marie Bangsund  Råde 
Terje Pettersen  Moss 
Anne Grete Øyehaug  Våler 
Yngvar Trandem  MNU 
Lasse Narjord Thue  Viken fylkeskommune 
Maria Helene Bjørnsen Viken fylkeskommune 
Line Begby    Viken fylkeskommune 
Jon Moxnes Steineke  Viken fylkeskommune 
     
 
SAKSLISTE  
REGIONRÅDET FOR MOSSEREGIONEN - SAKER TIL DRØFTING 

5. Konstituering av Mosseregionen interkommunalt politisk råd 

• Innlegg fra Kine Marie Bangsund 

Regionrådets vedtak: 

• Mosseregionrådet blir enig om dato for representantskapsmøte høsten 2021. 

• Agenda for møte blir å formelt konstituere Mosseregionen interkommunalt politisk råd 
og skifte av lederskap, samt forankring av samarbeidet gjennom strategidokumentet. 

 

6. Partnerskapsavtalen med viken fylkeskommune – aktuelle samarbeidsområder og 
videre prosess 

• Innlegg fra Terje Pettersen 

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. 

 

 

 

 

 



 

7. Økte kostnader for tjenester fra visit østfold knyttet til eksponering av reiselivsaktørene 
i mosseregionen på visit-plattformene (web-plattformer)  

• Innlegg fra Terje Pettersen 

Regionrådets vedtak: 

Moss kommune signerer på vegne av Råde, Våler og Moss kommuner ny avtale med Visit 

Østfold for drift av web-løsning for reiselivet i Østfold (se vedlagte avtale). Kostnadene 

fordeles i tråd med tidligere avtale – etter andel av befolkningen i regionen. 

 

8. Orientering om ny modell for etablerertjenesten i viken  

• Orientering fra Yngvar Trandem 

Regionrådets vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 
9. Eventuelt 

• Orientering om vedtatt langtidsplan for Forsvaret 

o Orienteringen utsettes til neste møte. 

• Innlegg om Vikens bærekraftsarbeid og regionalt planarbeid v/ Viken fylkeskommune 
o Tonje Kristensen og Jon Moxnes Steineke orienterte om bærekraftsarbeidet og 

regionalt planarbeid.  

• Orientering om trafikksikkerhetsmidler – fordeling av midler innad i regionen 
o Kine Marie Bangsund orienterte om prosessen rundt Viken fylkeskommunes 

midler til ikke-fysiske tiltak om trafikksikkerhet. 
o Administrative kontakter fra alle kommunene er involvert i arbeidet for å skape 

en ny modell for samarbeidet om trafikksikkerhet i fylket.  

• Race to Zero-kampanje – invitasjon fra Osloregionen 

o Kine Marie Bangsund orienterte kort om invitasjon til kommunene om å 
delta på denne kampanjen.  

o Det lages en sak om dette til neste regionrådsmøte. 

• Orientering om strategisk næringsplan - videre planprosess og innkomne innspill 
o Yngvar Trandem orienterte om hvilke innspill strategisk næringsplan har fått inn 

ila. høringsperioden.  
o Planen blir nå bearbeidet av arbeidsgruppen og vil komme til endelig 

behandling i første regionrådsmøte etter sommeren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


