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Fornyet behandling av samarbeidsavtalen for Mosseregionen interkommunalt politisk 
råd 
 
Regionrådets vedtak: 

 Justert forslag til samarbeidsavtale for Mosseregionen interkommunalt politisk råd 
datert 01.02.21 anbefales oversendt kommunestyrene for formell behandling. 

 Ved formell behandling av samarbeidsavtalen i kommunestyrene foretas det valg av 
opposisjonspolitiker til Mosseregionrådet. 

 
Kommunedirektørenes forslag til vedtak: 

 Justert forslag til samarbeidsavtale for Mosseregionen interkommunalt politisk råd 
datert 01.02.21 anbefales oversendt kommunestyrene for formell behandling. 

 Ved formell behandling av samarbeidsavtalen i kommunestyrene foretas det valg av 
opposisjonspolitiker til Mosseregionrådet. 

 
 
 

Bakgrunn for saken og historikk: 
Regionrådet for Mosseregionen behandlet i møte 17.11.2020 sak om Omdanning av 
Regionrådet for Mosseregionen til Mosseregionen interkommunalt politisk råd med slikt 
vedtak: 
 
Regionrådet for Mosseregionen oversender saksframlegget med tilhørende forslag til 
Samarbeidsavtale for Mosseregionen interkommunale politiske råd til formell behandling i 
kommunene.  
 
Saken ble oversendt kommunene til behandling i e-post av 15.12.2020. I e-post datert 
17.12.2020 kom Vestby kommune med flere administrative kommentarer til teksten i 
samarbeidsavtalen. 
 
På bakgrunn av innspillet fra Vestby fant sekretariatet det riktig å foreta en gjennomgang og 
justering av enkelte formuleringer i samarbeidsavtalen. Den justerte samarbeidsavtalen ble 
drøftet i Kommunedirektørutvalget i møte 10.02.2021 og fremmes nå til fornyet behandling i 
regionrådet før saken fremmes til formell behandling i kommunene. 
 
 
Saksopplysninger: 
Tilbakemeldingene fra Vestby kommune gikk i hovedsak på behovet for en klargjøring og 
presisering av samarbeidsavtalens omtale av navnebruk, deltakelse, stemmegivning og 
saksbehandlingsprosedyrer.  
 
Innspillet fra Vestby er søkt imøtekommet i det reviderte forslaget til samarbeidsavtale datert 
19.01.2021. De vesentligste endringene går på at hele samarbeidet (representantskap, 



regionrådet/styret, kommunedirektørutvalg og sekretariat) nå er omtalt som Mosseregionen 
interkommunalt politisk råd (forkortet MIPR), mens regionrådet/styret omtales som 
Mosseregionrådet. I tillegg er tidligere § 8 om samarbeidets avgjørelser 
(konsensusprinsippet) flyttet opp som ny § 4 siden dette er en generell paragraf for hele 
samarbeidet. Nummereringen av de øvrige paragrafene er justert i henhold til dette. Det er 
også foretatt enkelte andre, mindre justeringer for å klargjøre innholdet i samarbeidsavtalen. 
 
I det reviderte forslaget datert 19.01.2021 er endringene i samarbeidsavtalen vist med 
gjennomstreking for tekst som er strøket og rød skrift for ny tekst. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektørutvalget anser kommentarene fra Vestby som imøtekommet i det justerte 
forslaget til samarbeidsavtale. Innspillet og justeringene har medført en klargjøring og 
presisering av samarbeidsavtalens innhold.  
 
Kommunedirektørutvalget finner det hensiktsmessig å fremme det justerte forslaget til 
samarbeidsavtale til fornyet behandling i regionrådet før saken fremmes til formell 
behandling i kommunestyrene. Det minnes om at likelydende avtale må vedtas av alle 
kommunestyrene før konstituering av Mosseregionen interkommunalt politisk råd (MIPR) kan 
foretas. 
 
Konklusjon:  
Justert forslag til samarbeidsavtale for Mosseregionen interkommunalt politisk råd datert 
19.01.21 anbefales oversendt kommunestyrene for formell behandling. 
 
Ved formell behandling av samarbeidsavtalen i kommunestyrene foretas det valg av 
opposisjonspolitiker til Mosseregionrådet. 
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