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Asker

Dato
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1. Godkjenning av referat
Referat fra mai er godkjent og sendes Stortingets transport- og kommunikasjonskomité
(Knut Arild Hareide), forum for E18 vest (Nils Åge Jegstad), sekretæriatet for Oslopakke 3
(Henrik Berg) og ordfører i Bærum kommune (Odd Reinsfelt).
2. Asker kommunes kommunikasjonsstrategi for arbeidet med ny E18
Asker kommune ser behov for å profesjonalisere og systematisere arbeidet med å påvirke
beslutningsprosessene rundt E18 i Vestkorridoren. Det skal derfor utarbeides en kommunal
kommunikasjonsstrategi for ny E18.
Hovedmål i kommunikasjonsstrategien: Sikre at en samlet planlegging og gjennomføring av E18
gjennom hele Vestkorridoren kommer med i Nasjonal Transportplan 2014-23.
Et delmål i denne sammenheng vil være å sikre at omleggingen av E18 forbi Asker sentrum
kommer med i Nasjonal Transportplan 2014-23.
Rådmannen presenterte forslag til oppbygging og utarbeidelse av kommunikasjonsstrategien.
Det var enighetom å utarbeide kommunikasjonsstrategien gjennom to delprosjekter:
1. Faktagrunnlag for E18 gjennom Vestkorridoren. Det utarbeides et faktadokument der
relevant informasjon samles i en oversiktlig og anvendelig form.
2. Kommunikasjonsstrategi. Basert på faktagrunnlaget utarbeides en strategi for å
kommunisere kommunens budskap mot beslutningstakere, berørte aktører og almennhet.
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Administrasjonen sender ut tilbudsforespørsel for de to delprosjektene i begynnelsen av august.
Det tas sikte på at oppdragene kan leveres inn i oktober. Utvalget ønsker å invitere Bærum
kommune og Vestregionen inn i arbeidet med oppfølging av kommunikasjonsstrategien.
Formannskapet orienteres om arbeidet.
3. Møte med byrådslederen i Oslo 24. juni kl 11
Utvalgsmedlemmer som har anledning til å møte byrådsleder Stian Berger Røsland melder dette
til Lene Conradi.
Ettertekst: møtet er utsatt pga sykdom.
4. Høringsuttalelse til forslag til handlingsprogram for Oslopakke 3 i perioden 2012-2015
Administrasjonen vil fremlegge sak om høringsuttalelse for formannskapet 23. august. E18utvalget orienteres om saksfremlegget i neste møte 19. august. De viktigste innspillene til Asker
kommune er å sikre planleggingsmidler til E18 gjennom Asker, midler til innfartsparkering i
Asker kommune og øke budsjettposten for etablering og vedlikehold av støyskjermer.
Høringsfristen er satt til 1. september.
5. Referat fra Spikkestadutvalget
Innhold ble referert og følger dette referatet (vedlegg).
6. Eventuelt
Oppfølgingsbrev er sendt Asker- og Bærumspolitikerne på Stortinget. Lene Conradi har fremmet
ønske om et møte med Akershusbenken overfor Jan Tore Sanner. Tilbakemelding avventes.
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