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1) Innledning
Presentasjon 

Kort runde fra hver kommune om pågående prosesser 
som påvirker ring 4

2) Mulige samarbeidsformer

3) Påvirkningsarbeid

4) Etablering

5) Mulighet til å benytte samarbeidet på 
andre områder
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Grunnide i Osloregionen: Flerkjernet region

• Vekst gir muligheter

• Sterke sentra for verdiskaping
i hele regionen

• Regionalt mangfold basert på
lokale fortrinn

• Bedre balansei forhold til
Oslo
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OVERSKRIFT

• Punkt1

• Punkt2

• Punkt3

• Punkt4

• Punkt5
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Mulige 
samarbeidsformer:

• Det er en rekke mulige 
samarbeidsformer som kan 
benyttes fra de mer formelle 
(IKS, vertskommunesamarbeid, 
AS) til med uformelle nettverk 
uten eget org.nummer.

• Det foreslås at dette 
samarbeidet tar utgangspunkt i 
en enkel organisering og heller 
formaliseres ytterligere om det 
skulle vise seg hensiktsmessig 
på et senere tidspunkt.  



Styringsmodell

Mange muligheter - en mulig modell: 

• Årsmøte med ordførere og aktuell komiteleder fra kommunene. 
• Velger arbeidsutvalg på 3 personer som styringsorgan gjennom året og som 

kan fronte «Ring4» i ulike forum.   

• Rådmannsmøte / rådmannens representant og eventuelt en representant til for 
hver kommune. 
• Forbereder årsmøtet og velger et arbeidsutvalg med 3 personer som foretar 

den løpende styring av arbeidet. 

• De to arbeidsutvalgene arbeider i det vesentlige via skype og mail. 

Sekretariat

• Flere slike samarbeid har en form for sekretariat og / eller betalt lobbyist.  

• Mange kommuner langs Ring 4 jobber aktivt med deltraseer og benytter 
ressurser på dette i dag. Det foreligger også omfattende utredninger knyttet til 
delstrekninger.

• Det anbefales i oppstarten en enkel sekretariatsfunksjon som koordinerer en 
arbeidsgruppe bestående av 4 til 6 personer fra enkeltkommuner. Indre Østfold 
kommune tilbyr seg å ha sekretariatsfunksjonen / koordinere en slik 
arbeidsgruppe i oppstarten.



Økonomi 

Dersom forslagene nevnt over blir lagt til 
grunn trengs det ikke noen egen økonomi i 
samarbeidet. 

Det foreslås derfor at alle parter dekker sine 
kostnader. 

Eventuelle seminarer, informasjonsmøter, 
markedsføringsmateriell e.l. kan dekkes av 
partene direkte etter innbyggertall. 



Påvirkningsarbeid

«Ring 4-samarbeidet» bør:

• Delta aktivt på alle relevante høringer, seminarer o.l. 

• Ha tett kontakt med Viken Fylkeskommune, Statens Vegvesen o.l.

• Drive påvirkningsarbeid ovenfor aktuelle politiske miljøer på nasjonalt plan. 

• Avholde fagseminarer.

• Utarbeide grafiske illustrasjoner og en samling av grafer med nøkkeltall og 
poenger som kan benyttes i arbeidet både av samarbeidet og av 
enkeltkommuner. 

• Gjennom facebook, avisinnlegg o.l. bidra til å få Ring4-begrepet til å feste seg.

• Jobbe strategisk med Osloregionen og andre regionale samarbeid for å få frem 
budskapet gjennom flest mulig kanaler. 

• På høringer, fagsamlinger o.l. bør «Ring 4-samarbeidet» delta i tillegg til berørte 
kommuner for å få frem traseens regionale betydning.  



Mulighet for å benytte 
samarbeidet på andre 
områder i fremtiden.

Selv om det ikke er tema nå kan 
det være aktuelt å se på om 
«Ring4-samarbeidet» kan danne 
en dialogplattform som 
kommunene langs traseen over 
tid kan bruke på andre relevante 
områder. 

F.eks. kan disse kommunene ha 
stort utbytte av en felles 
holdning i arbeidet med areal og 
transportplan i Viken for å sikre 
at kommunene i «randsonen» 
rundt Oslo får ivaretatt sine 
ønsker og behov i den regionale 
planleggingen. 



Etablering

Forslag til fremdriftsplan:

1. November 2019: Utarbeidelse av saksunderlag.

2. Desember / januar: Politisk behandling i den enkelte kommune

3. Februar: Rådmannsmøte. Etablering av arbeidsutvalg. 
Forberedende avklaringer før årsmøtet. Møtet søkes avholdt 
sammen med KS kommunedirektørsamling 10. februar.

4. Mars «Stiftelsesmøte» / årsmøte. Etablering av arbeidsutvalg. Viken 
fylkeskommune og politisk ledelse i departementet inviteres til 
årsmøtet. 


