Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.04.2019
Behandling:
Roar Lund (H) fremmet forslag til vedtak:
1. Administrasjonens rolle endres i sluttbehandlingen av Kommuneplanens arealdel
gjennom at den politisk valgte styringsgruppen avvikles.
2. Rådmannen bes legge fram en sak for formannskapet med forslag til hvordan
planarbeidet skal sluttføres. Saken skal også inneholde forslag på føringer og
retningslinjer for arealvalg. En viktig føring er på en balansert måte å svare opp målene i
samfunnsplanen.
3. Sluttbehandlingen av kommuneplanens arealdel utsettes derfor til nytt kommunestyre har
tiltrådt etter kommunevalget i september 2019.
Øivind Holt (MDG) fremmet forslag til vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen omgående fortsette arbeidet med arealplanen med sikte
på å legge fram et høringsutkast iht vedtatt framdriftsplan.
Forslag til høringsutkast behandles i neste Formannskapsmøte den 2. mai.
Ved votering ble de to forslagene satt opp mot hverandre. Forslaget fra Holt fikk 12 stemmer
(MDG, 8AP, SV, Rødt) og falt. Forslaget fra Lund ble vedtatt.
Øivind Holt (MDG) ba om protokolltilførsel.
Per Kristian Dahl (PP) ba om protokolltilførsel.
Vedtak:
1. Administrasjonens rolle endres i sluttbehandlingen av Kommuneplanens arealdel gjennom at
den politisk valgte styringsgruppen avvikles.
2. Rådmannen bes legge fram en sak for formannskapet med forslag til hvordan planarbeidet
skal sluttføres. Saken skal også inneholde forslag på føringer og retningslinjer for arealvalg.
En viktig føring er på en balansert måte å svare opp målene i samfunnsplanen.
3. Sluttbehandlingen av kommuneplanens arealdel utsettes derfor til nytt kommunestyre har
tiltrådt etter kommunevalget i september 2019.
Protokolltilførsel fra Øivind Holt (MDG):
Styringsgruppa for Arealplanen er nå i slutt fasen med utarbeidelse av Kommuneplanens
arealdel, som skal legges ut til første gangs offentlig ettersyn.
Innkalt styringsgruppe møte den 13. mars ble utsatt på grunn av sykdom hos saksbehandler. Til
møtet var blant annet utsendt oppdaterte planbestemmelser, opplegg for spredt boligbygging i
LNF områder, oversikt over reguleringsplaner som håndteres i Kommuneplanen, justert
tettstedsgrense, rapport fortettingsstrategier, KU utredninger for gjenstående områder, rapport
om massedeponi.
Disse temaene har også tidligere vært behandlet av styringsgruppa og bare sluttbehandling
gjenstår, noe som vil tilsi 1-2 møter i styringsgruppa.

Grunnlaget for å ferdigstille høringsutkastet er derfor på plass.
Arbeidsopplegget har vært basert på de føringer som ble lagt i Samfunnsdelen, vedtatt av
kommunestyret i fjor høst. Det er derfor ikke noe ekstraarbeid for administrasjonen å vurdere
arealplanen i forhold til Samfunnsplanen eller det arealbudsjett Fylkesplanen angir; det er
gjennomført fortløpende.
For å sikre at kommunens innbyggere, de som har sendt inn innspill, næringslivet og
organisasjoner og ikke minst overordnede myndigheter skal kunne få tilstrekkelig med tid til å
vurdere planforslaget, må planforslaget gjøres klart for å legges ut til offentlig ettersyn så raskt
som mulig.
Høringsfristen, som er minimum 6 uker, må settes til før sommerferien. Det betyr at
Formannskapet senest den 2. mai må behandle planen og vedta at den legges ut til offentlig
høring.
Sluttbehandling kan gjøre i det ekstraordinære Kommunestyremøtet i slutten av august, hvis det
ikke kommer innsigelser eller må gjøres vesentlige endringer som krever ny høringsrunde.
Protokolltilførsel fra Per Kristian Dahl (PP):
Pensjonistpartiet og de uavhengige støtter ordførerens forslag, men vi vil at formannskapet som
overordna planutvalg får løpende rapporter vedrørende det arbeidet som skjer i
administrasjonen i denne sammenheng. Det for at ikke det blir lagt en kurs som det politiske
nivået er uenig i. Føringene for det administrative arbeidet må ha en politisk forankring. Ellers
kan det bli store problemer i sluttfasen når planen skal vedtas. Hvilken politisk retning det nye
kommunestyret vil velge avgjøres i september, derfor denne kontakten med det «nye»
formannskapet like etter valget.

