
Teamsmøte 13.5.2020 

Referat fra fellesmøtet 13.5.2020 i Ring 4 samarbeidet mellom politisk- og 

administrativt arbeidsutvalg        

 

Sted; Teamsmøte  Dato; 13.5.2020 

Tilsted 

Politisk arbeidsutvalg;  

Sakse Frøshaug, ordfører Indre Østfold kommune 

Knut Kvale, ordfører Øvre Eiker kommune 

Morten Lafton, ordfører Jevnaker kommune 

 

Administrativt arbeidsutvalg, 

Anne-Bjørg Aspheim, Modum kommune 

Inger Kammerud, Ringerike kommune 

Jon Gunnar Weng, Indre Østfold kommune 

 

Saxe Frøshaug ledet møtet. 

 

Sak 4 Gjennomgang av referat fra oppstartet 5.3.2020. 

 Utgangspunkt i at alle hadde lest. 

Sak 5.  Avtale mellom kommunene i nettverkssamarbeidet Ring 4. 

Forslag til tekst ble tilsendt før møtet. Innholdet ble diskutert. 

Avtale rettes til «Plattform for samarbeidet». Plattformen bekrefter intensjonen fra 

oppstartmøtet 5.3.2020 om at Ring 4 nettverket gjennomføres som et uformelt samarbeid 

mellom kommunen.  

Plattformen sendes alle kommunene sammen med referat fra dette møtet med mulighet til å 

kommentere. 

Kartskissen over Ring 4 traseen viser ikke deltrase for strekningen sørover fra Lillestrøm via 

E18 og til E6. På møtet ble det klarlagt at arbeid for å påvirke hvor denne traseen skal ligge 

ikke er en oppgave for Ring 4 samarbeidet. 

Vedlegg: 

• Samarbeidsplattform av 5.3.2020 

 

Sak 6. Framdrift til diskusjon 

Oppgaver  

En hovedoppgave er å befeste Ring 4 som begrep 

Ny operativ nettside 

IØK får i oppdrag å opprette en nettside Ring 4. Administrativt arbeidsutvalg får i oppdrag å 

lage innhold til nettsiden og å oppdatere denne. Nettsiden er et viktig ledd for å befeste Ring 

4 som et begrep. Er Ring 4 traseen kjent vil dette kunne lette påvirkningsarbeidet gjennom 



ulike kanaler slik at deltraseen blir realisert og kommer inn i samferdselsbudsjetter regionalt 

og nasjonalt.  

Høring 1.7.2020 til innspill fra transportsektor til NTP 2022-2033 

Samferdselsdepartementet har gitt deloppdrag til transportvirksomhetene på tema som er 

viktige for neste NTP. Svarene som er innkommet utgjør virksomhetenes faglige innspill til 

stortingsmeldingen om NTP. Samferdselsdepartementet har inviterer til høring av 

transportvirksomhetenes svar.  

Det lages ikke et felles innspill til samferdselsdepartementet om dette. Hver av kommune gir 

eventuelt innspill direkte. IØK har dette til politisk behandling i begynnelsen av juni. 

Innspillene kommer i tillegg til de som kommunene allerede har sendt via Viken 

fylkeskommune.  

Status/faktagrunnlag for deltraseene i Ring 4  

Deltakeren på møtet gå uttrykk for manglende kunnskap om deltraseene utenfor egen 

region. Dette gjelder deltraseenes status for planarbeid, KVU-er, påbegynt oppgradering/nye 

traseer, ferdige strekninger mm. Utvalgene vil derfor gjennomføre en busstur på Ring 4 i 

løpet av juni.  

Den administrative arbeidsgruppa vil framskaffe dette. Mye bør være på plass til et 

fellesmøte for arbeidsgruppene til høsten. 

Utfordringer som ble nevnt på møtet, men uten konklusjon og tas opp til høsten: 

• Fastsette møterekke for fellesmøter for arbeidsutvalgene. Arbeidsform for den 

administrative arbeidsgruppa. 

• Internt arbeid overfor kommunen som er med i Ring 4 samarbeidet. 

• Hvem representere samarbeidet og hvor skal vi delta? Møter, fagsamlinger, høringer 

mm. 

• Egne initiativ til møter for påvirkning. 

• Kanaler for påvirkning.  

• Aktuelt å vurdere et kickoff/team-building/styrking av lagånd internt i Ring 4 og 

ansvarlige i fylkeskommunen - Våpensystemet Hvor står vi, hvor skal vi – 

virkelighetsoppfatning?   

• Henvendelse til kommunene i Ring 4 og be om status i for deltraseen som berører de. 

 

Arbeidet mot politiske kanaler; 

Østlandssamarbeidet, Fagpolitisk utvalg for samferdsel. (Leder Olav Skinnes) 

Viken fylkeskommune, Fylkesråd for distrikt og fylkesveier. (Leder Olav Skinnes) 

Stortinget, Transport--og-kommunikasjonskomiteen. (Leder Helge Orten) 

  

Staten vegvesen. Aktuelt med et fellesmøte for alle kommunene i samarbeidet for å 

befeste Ring 4 og oppdatering av status sett fra SVVs side. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken. (Klimagassutslipp, ivaretakelse av naturmangfold og 

jordvern) 

 

Informasjon via nettet om Ring 4 er tatt opp ovenfor. 

 

Foreløpig er det ikke aktuelt med avtale med egen lobbyist. Kommunene er lobbyister 

hver for seg og framsnakker hverandre. 


