Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø - 12.06.2018
Behandling:
Bjørg Lund (H) fremmet forslag til vedtak:
1. Som en forsøksordning tillates midlertidige uteserveringer i tråd med skisse fra SG
arkitekter.
2. Ytterligere 20 parkeringsplasser fjernes fra den nordligste delen av Torvet, som en del av
forsøksordningen.
3. Dagens kjøremønster på Torvet endres ikke.
4. Rådmannen legger fram en sak med rammer for en idékonkurranse rundt framtidig bruk
av Torvet som et sted for opplevelser og kultur. Historisk identitet og beplantning skal
være en del av idékonkurransen, og det bes om at rådmannen i denne saken også legger
frem en vurdering av fremtidig parkeringsbehov i området.
5. Forsøksordningen evalueres etter endt sesong.
Arve Sigmundstad (AP) fremmet tilleggsforslag til forslaget fra Lund:
6. Storgata, fra gangbrua til havna, stenges for trafikk etter klokken 16:00 på hverdager og
på lørdager, søndager og helligdager. Kjøring til eiendommene tillates.
Kathrine Walthinsen (MDG) fremmet rådmannens innstilling:
Prosessen rundt utviklingen av torvet settes i gang. Det etableres midlertidige
uteserveringer og kjøremønsteret på torvet endres.
Ved votering ble forslaget fra Lund satt opp mot rådmannens innstilling. Rådmannens
innstilling fikk 1 stemme (MDG) og falt. Forslaget fra Lund ble vedtatt.
Ved votering over tilleggsforslaget fra Sigmundstad fikk dette 5 stemmer (MDG, AP, V) og ble
vedtatt.

Vedtak:
1. Som en forsøksordning tillates midlertidige uteserveringer i tråd med skisse fra SG
arkitekter.
2. Ytterligere 20 parkeringsplasser fjernes fra den nordligste delen av Torvet, som en del av
forsøksordningen.
3. Dagens kjøremønster på Torvet endres ikke.
4. Rådmannen legger fram en sak med rammer for en idékonkurranse rundt framtidig bruk
av Torvet som et sted for opplevelser og kultur. Historisk identitet og beplantning skal
være en del av idékonkurransen, og det bes om at rådmannen i denne saken også legger
frem en vurdering av fremtidig parkeringsbehov i området.
5. Forsøksordningen evalueres etter endt sesong.
6. Storgata, fra gangbrua til havna, stenges for trafikk etter klokken 16:00 på hverdager og
på lørdager, søndager og helligdager. Kjøring til eiendommene tillates.

