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

: 13. mai 2011

Sted

: Asker Rådhus, møterom Asker

Deltagere:

kl. 8:00-9:00

Lene Conradi, Leif Frode Onarheim, Ole Willy Sandbekk,
Erling Bergsaker, Tor Arne Midtbø, Toril Skovli

Forfall

: Ole Jacob Johansen

Referent

: Toril Skovli

Kopi

: 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).

L.nr./Saknr./Arkivkode
2239311/109182/GBNR 101/1

Sted
Asker

Dato
26.05.2011

1. Godkjenning av referat
Referat fra april 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. Oppsummering og oppfølging av møtet i Stortinget
Lene Conradi presenterte utvalget og dets fokusområder.
Asker kommune påpeker viktigheten av å utarbeide en samlet plan for hele Vestkorridoren. Det
bør satses på en samlet utbygging av korridoren for raskt å oppnå effekt ved nytt veisystem,
redusere anleggsperioden og derved minske ulemper for trafikantene. Økonomisk er det også
gunstig med en samlet utbygging.
E18-utvalget takker for at Stortingsrepresentantene tok seg tid til møtet.
Stortingsrepresentantene ønsker et nyhetsbrev hvert kvartal. Første nyhetsbrevet ble utdelt i
møtet (vedlegges referatet).
3. Møteplan med eksterne parter
 E18-utvalget ber om at Asker og Bærumspolitikerne koordinerer et oppfølgingsmøte med
Akershusbenken i løpet av juni 2011. Det er ønskelig at fylkesordfører Nils Aage Jegstad
blir invitert og eventuelt Martin Kolberg fra Buskerud arbeiderparti
 Oslo kommune ved Røsland og Folke Fredriksen. Ordfører i Bærum inviteres med på
møtet
 Møte med Buskerudbenken
 Møte med næringsinteresser, transportorganisasjoner etc
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4. Innspill Oslopakke 3
E18-utvalget vil gi innspill til styringsgruppen for Oslopakke3 i løpet av juni.
Rapport fra GLP-arbeidet (grunnlag for langsiktig planlegging av O3-midlene) vil foreligge i
løpet av juni. Kommunens administrasjon vil avgi uttalelse til rapporten, med kopi til
fylkesordfører Jegstad. Forslag til uttalelse vil oversendes E18-utvalget for gejnnomgang.
5. Rammer for strategi- og kommunikasjonsplan for utvalgets videre arbeid
Ordfører og rådmann har hatt en samtale med et kommunikasjonsselskap vedrørende fremtidig
strategi for arbeidet med ”ny E18 gjennom Vestkorridoren”. Det ble diskutert innholdet i et
eventuelt konsulentoppdrag. Konklusjonen ble at administrasjonen utarbeider forslag til
prosjektbeskrivelse som legges frem for politisk behandling hvor man synliggjør hvordan
arbeidet og prosessen er tenkt løst.
En strategi- og kommunikasjonsplan inneholder flere ulike elementer, administrasjonen
beskriver disse, med fokus på elementene som skal ut på anbud. Kommunens
kommunikasjonsansvarlig og næringssjefen vil bli involvert.
6. Eventuelt
Ingen saker.
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