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Orientering om deltakelse i Osloregionens administrative grupper 
 
Regionrådets vedtak:  
Saken tas til orientering. 
 
Kommunedirektørenes forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 

Bakgrunn for saken og historikk: 
Sekretariatet i Osloregionen interkommunalt politisk råd orienterte i e-post datert 02.12.20 til 
kommuneregionene om etablering av en ny administrativ faggruppe for miljø og klima og ba 
kommuneregionene om å utpeke deltakere i gruppen. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Sekretariatet og kommunedirektørutvalget har benyttet denne anledningen til å foreta en 
gjennomgang av Mosseregionens deltakelse i de administrative faggruppene for å sikre at 
regionen deltar i alle gruppene og har blitt enige om følgende deltakelse:   
 

Gruppe Koordineringsgruppa Areal og transport Miljø og klima Næring 

Deltaker Kine M Bangsund, 
Råde  

Vibeke Arnesen, 
Moss 

Charlotte Aune Bryne, 
Moss 

Yngvar Trandem, MNU 

Vara Terje Pettersen, 
Moss 

Råde eller Moss Kristine Bergseng, 
Råde 

Terje Pettersen, Moss 

 
Våler kommune har valgt å ikke delta med administrative representanter i faggruppene.  
 
Koordineringsgruppa forbereder saker til styret i Osloregionen, og i denne gruppa deltar 
koordinatorene for regionrådssekretariatene. Hanne Tollerud sitter i styret i Osloregionen. 
 
MNU har i flere år deltatt i næringsgruppa og det er lagt opp til at dette videreføres siden 
MNU representerer alle kommunene. 
 
Det er åpnet for at kommuneregionene kan delta med både fast deltaker og vara i møtene 
siden møtene nå i stor grad avholdes digitalt, 
 
Vurdering: 
Mosseregionen vil med dette delta i alle de administrative faggruppene i Osloregionen. Det 
legges til grunn at informasjon om faggruppene arbeid og aktiviteter deles mellom 
kommunene i Mosseregionen for å sikre gode forberedelser og godt utbytte av deltakelsen. 
 



Vestby kommune er ikke satt opp med representanter i faggruppene. Det må foretas en ny 
vurdering av dette når Vestby evt. går inn med fast deltakelse i det interkommunale 
samarbeidet i Mosseregionen.  
 
Konklusjon:  
Saken tas til orientering 
 
 
Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Tittel 

02.12.20 E-post fra Osloregionens sekretariat 
13.11.20 Saksframlegg for Osloregionens styre om administrative grupper  
  
  

 


