Møtereferat
Arbeidsområde/Prosjekt : Adhoc-utvalg for E18
Møtereferat november 2011
Dato/tid

: 4. november

Sted

: Asker rådhus, møterom Asker

Deltagere:

kl. 8-10

Lene Conradi, Leif Frode Onarheim, Lars Bjerke,
Ole Willy Sandbekk, Erling Bergsaker, Ole Jacob Johansen,
Lars Bjerke, Tor Arne Midtbø, Toril Skovli, Ellen Svendsvoll

Forfall

:

Referent

: Toril Skovli

Kopi

: Stortingets transport- og kommunikasjonskomité
(Knut Arild Hareide), Marianne Aasen, Jan Tor Sanner, Borghild
Tenden, Morten Høglund, forum for E18 vest (Nils Åge Jegstad),
sekretæriatet for Oslopakke 3 (Olav Fosli) og ordfører i Bærum
kommune (Lisbeth Hammer Krog)

L.nr./Saknr./Arkivkode
6762511/109182/GBNR 101/1

Sted
Asker

Dato
06.12.2011

1. Godkjenning av forrige referat
Referat fra oktober godkjennes og sendes kopimottakere i listen ovenfor.
2. Gjennomgang av kommunikasjonsstrategi
Hovedbudskap: E18 er et nasjonalt anliggende
Stakeholder-kart ble presentert.
Det foreslås lokalt samarbeid på den politiske arena (tverrpolitisk), en mulighet er å utnevne
talspersoner som reiser rundt og foreteller om «prosjektet». Her bør man spille på allianseparter,
LO og transportindustriens Landsforening.
Dokumentasjon av E18 sin betydning som nasjonal transportåre er viktig.
Informasjonsmateriell bør lages, både for utdeling og som elektroniske nyhetsbrev.
Det ble foreslått å arrangere en E18-konferanse for politikere og næringsliv.
Det ble besluttet at Rådmannen forbereder en oppdragsbeskrivelse for samfunnsøkonomisk
rapport for E18 Vestkorridoren hvor man også vurderer veiens betydning for brukere utenom
Osloregionen, særlig næringstransport.
Rådmannen foreslår at det etableres en organisasjon for å lede arbeidet med oppfølging av
kommunikasjonsstrategien. Rådmannen fremmer en sak til Plan, Samferdsel og Næringsutvalget
hvor organisasjon, fremdrift, økonomi, samarbeid med Bærum kommune og behov for nye
utredninger etc omtales.
Første milepel blir sommer 2012, nemlig innspill til Oslopakke 3 og NTP 2014-2023.
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Møte med Lier, Drammen, Bærum, Røyken og evnt Oslo planlegges i neste utvalgsmøte.
3. Møte med Akershusbenken på Stortinget
Møtet avholdes 14. november kl 9-10. Utvalgsmedlemmene melder sin deltakelse til ordfører,
administrasjonen lager presentasjon.
4. Møte med Bærum kommunes politikere
Bærum kommune er i ferd med å etablere sitt E18-utvalg. Rådmann og ordfører avholder møte
med Bærum kommune for å orientere om arbeidet, samt diskutere samarbeidsform.
5. Neste møte
8. desember kl 8-10
12. januar 2012 kl 9:25: møte med hele Akershusbenken på Stortinget
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