
REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGETS TELEFONMØTE 20/2 - 2020  

Følgende deltok: Vidar Eltun, Jon Askeland, Even Aleksander Hagen, Åshild Kjelsnes, Eirik           
        Haga, Jan Geir Solheim, Per Berger, Jørand Ødegård Lunde og Arne Bang.             

 Det vises til sak 16/19 i arbeidsutvalget  der leder, nestleder, arbeidsutvalg og sekretær ble 
bedt om å opprettholde sine funksjoner inntil det nye stamvegutvalget for perioden 2020 -
23 hadde konstituert seg. 

Det var enighet om at det avtroppende arbeidsutvalg tar stilling til årsmelding og regnskap 
for 2019 før disse legges fram til godkjenning i det nye stamvegutvalget. 

Det er også naturlig at det avtroppende arbeidsutvalg foreslår dagsorden til det 
konstituerende møtet.. 

Utfra dette forelå følgende saker til behandling: 

  01/20: Protokoll 
  02/20: Regnskap 2019 
  03/20: Årsmelding 2019 
  04/20: Det konstituerende møtet – dato og dagsorden 
              05/20: Eventuelt 

01/20: PROTOKOLL 
               Protokollen fra stamvegutvalgets årsmøte 28 juni 2019 ble utsendt etter møtet-og 

følger vedlagt.                                                                                                                      
Sekretæren har ikke mottatt merknader til protokollen – som også er utlagt på    
www.stamvegutvalget.no 

                                                                VEDTAK:                                                    

                Det avtroppende arbeidsutvalget godkjenner protokollen fra stamvegutvalgets  
 møte 28 juni 2019. 

02/20: REGNSKAP 2019 
 Vedlagt følger stamvegutvalgets årsregnskap for 2019 og revisorrapport av 12/2-20  
  Regnskapet viser et årsoverskudd på kr. 191434 idet medlemskontingenter på i alt 

kr. 235000 ble innbetalt og forbruket var kr. 43566. 
 Dette innebærer at egenkapitalen i løpet av 2019 ble økt fra kr. 13398 til kr. 205417. 
 Forrige innbetaling av kontingent skjedde i 2014. 

                                                                 VEDTAK: 

 Det avtroppende arbeidsutvalget vil ovenfor Stamvegutvalget fremme følgende 
forslag til vedtak: 

                                        Stamvegutvalget godkjenner regnskapet for 2019. 



 

 

03/20: ÅRSMELDING 2019 
. Vedlagt følger utkast til stamvegutvalgets årsmelding for 2019.                                       

I dette siste år i kommunevalgperioden 2016-19 er det i årsmeldingen også  gitt  
tilbakeblikk på hele kommunevalgperioden.    

                                                                      VEDTAK: 

 Det avtroppende arbeidsutvalget vil overfor stamvegutvalget fremme følgende 
forslag til vedtak: 

Stamvegutvalget godkjenner årsmeldingen for 2019. 

04/20: DET KONSTITUERENDE MØTE – DATO OG DAGSORDEN. 
 I det avtroppende arbeidsutvalget fungerer inntil nytt er valgt, legges det også opp 

til å drøfte dato og dagsorden for det konstituerende møte. 
 
               Datoen bør tidligst være ca en uke etter at SVV den 13 mars offentliggjør sine 

prioriteringer, og senest slik at det nye arbeidsutvalg utfra drøftelser i 
Stamvegutvalget får tid til å utforme et endelig innspill til NTP (2022-33) til hhv de 
to fylkeskommunene og Departementet. 

                Viktig at datoen passer flest mulig. Etter å ha gått gjennom møteplanene for alle 
medlemsfylkene og kommunene er bare følgende 3 datoer ledige før påske i 
forhold til fylkesting/fylkesutvalg/kommunestyre/formannskap: mandag 23 mars, 
mandag 30 mars og fredag 3 april. 

                Vi må også drøfte hvor møtet skal avholdes. 
 
                Forslag til dagsorden til drøftelse: 

• Referatsaker 
• Regnskap 2019 
• Årsmelding 2019 
• NTP –endringer i organisering og prosess 
• Konstituering 
• Orientering om status for E-16 i de ulike regioner 
• Stamvegutvalgets mål, strategier og arbeidsform (2020-23) 
• Stamvegutvalgets innspill til NTP 2022-33) 
• Spørsmål om befaring langs hele E16 
• Arbeidsutvalgsmøte i april (oppfølgning) 
• Eventuelt 

 



Det kan også vurderes å legge inn en nærmere orientering/befaring på det ferdige 
Filefjell prosjektet, hvorvidt vi skal invitere eksterne innledere vedrørende NTP 
prosess mv. 
 
Vedrørende konstitueringen har det vært slik sammensetning av arbeidsutvalget: 

En fra hver av de 3 fylkeskommunene + en fra hver av regionene «Ringerike» (inkl. 
Bærum), «Valdres», «Indre Sogn» og «Hordaland» (Bergen, Vaksdal, Voss), 

 men dette kan stamvegutvalget endre. Det blir nå bare to fylkeskommuner,  
 

Det foreslås uansett at representantene fra de respektive «4 regioner» bes om å 
avklare seg imellom hvem som skal representere regionene i arbeidsutvalget.   
Leder og nestleder velges av stamvegutvalget blant arbeidsutvalgets medlemmer. 
Valg av ny sekretær bør delegeres til det nye arbeidsutvalget. 

                                                        VEDTAK: 

1. Arbeidsutvalget slutter seg til det skisserte forslag til dagsorden saksframstilling  
for det konstituerende møte, som blir å avholde på «Tyinkrysset Fjellstue» den 
30 mars. 

2. Det konstituerende møte ledes av Vidar Eltun som også sørger for eventuelle 
presentasjoner og saksframlegg. 

3. Representantene fra de respektive regioner bes samsnakke om valg av 
kandidater til arbeidsutvalg , og om hvem  skal  orientere om status for E-16 i 
sine respektive regioner. 

05/20: EVENTUELT 
                Her kom følgende innspill: 

a) Det bør inviteres representant for Statens Vegvesen til stamvegutvalgets møte 
for å orientere om reguleringsplan for Arna-Stanghelle. 

b) Innlandet og Vestlandet fylkeskommuner bør ha samme representant i 
stamvegutvalget som i Nasjonal Rassikringsgruppe.  

c) Det bør opprettes kontakt med den nye statssekretæren John Ragnar Årseth, 
og også vurderes andre kontaktpersoner. 

d) Det bør vurderes å invitere Jevnaker kommune til medlem i Stamvegutvalget – 
viktig med god forbindelse østover fra Hønefoss 

e) Jon Askeland og Vidar Eltun orienterte fra innspillskonferanse til NTP  i 
Vestlandet FK den 19.02 - der E16 var høyt prioritert.  
 


