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- Plattform mellom kommunene i nettverkssamarbeidet Ring 4.

Mål
Hensikten med kommunenes samarbeid er å sikre en alternativ og effektiv veiforbindelse av riks- og

Europaveier, en Ring 4, rundt Oslo for person- og godstrafikk som binder Viken sammen.

Målet er at samarbeidet skal bidra til:

• Bedre balanse i forhold til Oslo innen samferdsel.

• Sikre avlastnings- og en beredskapstrase for trafikken gjennom Oslo.

• En bærekraftig nærings- og befolkningsvekst.

• Et mangfold basert på lokale fortrinn.

Området

Den delen av Osloregionen som berøres av veitraseen Ring4 går fram av kartskissen.
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Deltagere
De deltagende kommunene:

Frogn, Asker, Lier, Øvre Eiker, Modum, Ringerike, Lunner, Jevnaker, Nannestad, Nittedal, Lillestrøm

og Indre Østfold

Oppgaver
Hovedoppgaven er å gjennomføre påvirkning mot regionale- og statlige myndighetet for å etablere

og videreutvikle ring 4 som en viktig rute i Viken rundt Oslo.



Hver av kommunene har allerede et stort engasjement for hvordan samferdselen skal løses i sin

region og uttaler seg til dette ved regionale- og nasjonale høringer.

Ring 4 samarbeidet tar sikte på å:

• delta aktivt og støtte hverandre i relevante høringer og seminarer for å få frem traseens

regionale betydning

• drive påvirkningsarbeid overfor aktuelle politiske miljøer på regionalt og nasjonalt plan

• ha tett kontakt med Viken Fylkeskommune, Statens Vegvesen, Bane NOR mfl.

• jobbe strategisk med Osloregionen og andre regionale samarbeid for å få fram budskapet

gjennom flest mulig kanaler

• avholde fagseminar

• utarbeide et faktagrunnlag som viser betydningen av Ring 4 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

Kommunenes engasjement, slik de allerede har arbeidet, vil fortsatt være bærebjelken i arbeidet.

Samarbeidsform
Samarbeidet gjennomføres som et uformelt nettverk. AIie kommuner som ønsker det, kan delta i

samarbeidet. Nye kommuner melder dette til sekretariatet.

Det gjennomføres et årsmøte hvert år. Årsmøtet består av en politiker og rådmann fra hver av

kommunene. Årsmøtet velger et politisk arbeidsutvalg på tre medlemmer, og velger hvem som skal

lede utvalget gjennom året blant disse. Årsmøtet velger et administrativt arbeidsutvalg på fem

medlemmer som skal fungere som sekretariat, og velger leder blant disse. De to lederne bør være fra
samme kommune.

'
Det politiske arbeidsutvalget leder arbeidet gjennom året, og har ansvaret for å innkalle til årsmøtet.

Det administrative arbeidsutvalget har ansvaret for å gjennomføringen av alle møter, herunder
rsmotet.

Medlemmer i utvalgene og de to lederne skal alternere mellom kommunene med en periode på et år
/

av gangen. Det gjennomfores arlig minimum et fellesmote for arbeidsutvalgene. Utover dette

gjennomfores det fellesmoter, eller sermoter etter behov.

Informasjon om samarbeidet legges ut på alle kommunenes hjemmesider med blant annet en

deltagerliste. Ansvaret for å oppdatere informasjonen tillegges det administrative arbeidsutvalget.

konomi
Det legges opp til at kommunene dekker kostnadene av egen økonomi.


