Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:
Helge Bergseth Bangsmoen (AP) fremmet forslag til vedtak:
1. Det opprettes en styringsgruppe for sluttføring av kommuneplanens arealdel.
2. Et høringsutkast legges ut til høring primo februar og sluttbehandling av planen bør
være foretatt innen sommeren.
3. Mandat:


Oppnevnt styringsgruppe i Kommunestyret 12.12.19 sak 2019/140 legger
strategiske føringer og anbefaler retninger i arbeidet med araldelen i henhold til
planprogrammet.



Styringsgruppa holder formannskapet orientert og legger frem forslag til
kommuneplanens arealdel for formannskapet.



Styringsgruppa skal lede og delta i medvirkningsprosessene rundt utarbeidelse og
høring av planforslaget.



Styringsgruppas arbeid er ferdig ved femleggelse av planforslag til behandling i
kommunestyret etter høring av planforslaget.

4. Følgende oppnevnes som medlemmer: Øivind Holt, Gunn Mona Ekornes og Helge
Bergseth Bangsmoen (vara: Jens Bakke og Linn Rokke Andersen). Leder Øivind
Holt.
Per Kristian Dahl (PP) fremmet kommunaldirektørens innstilling:
Planarbeidet fortsettes i tråd med føringer fra samfunnsplan 2018 – 2050 og vedtatt
planprogram.
Planarbeidet sluttføres av kommunedirektøren på bakgrunn av føringene.
Elin Lexander (H) fremmet forslag til vedtak:
Som medlemmer i styringsgruppen for kommuneplanens arealdel fra Høyre fremmes
følgende personer:
Medlemmer:
 Håvard Tafjord
 Ragnhild Løchen
Vara:
 Bjørg Lund.
Ved voteringen ble forslagene fra Bangsmoen, pkt 1-3, satt opp mot forslaget fra Dahl.
Forslaget fra Dahl fikk 19 stemmer (H, KrF, UAVH, PP, FrP) og falt.
Det ble votert samlet over forslaget fra Lexander og pkt 4 i forslaget fra Bangsmoen, og begge
ble enstemmig vedtatt.
Jan-Erik Herft (H) ba om protokolltilførsel.

Vedtak:
1. Det opprettes en styringsgruppe for sluttføring av kommuneplanens arealdel.
2. Et høringsutkast legges ut til høring primo februar og sluttbehandling av planen bør være
foretatt innen sommeren.
3. Mandat:


Oppnevnt styringsgruppe i Kommunestyret 12.12.19 sak 2019/140 legger strategiske
føringer og anbefaler retninger i arbeidet med araldelen i henhold til planprogrammet.



Styringsgruppa holder formannskapet orientert
kommuneplanens arealdel for formannskapet.



Styringsgruppa skal lede og delta i medvirkningsprosessene rundt utarbeidelse og høring
av planforslaget.



Styringsgruppas arbeid er ferdig ved femleggelse av planforslag til behandling i
kommunestyret etter høring av planforslaget.
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4. Følgende oppnevnes som medlemmer:
Øivind Holt (leder), Gunn Mona Ekornes og Helge Bergseth Bangsmoen (vara: Jens
Bakke og Linn Rokke Andersen).
Håvard Tafjord, Ragnhild Løchen (vara: Bjørg Lund).
Protokolltilførsel fra Jan-Erik Herft (H):
Det er kommunedirektørens oppgave å utarbeide forslag til kommuneplan som fremlegges for
politisk behandling.
Fagetatenes rolle og funksjon under kommunedirektøren er nettopp å ivareta det faglige
ansvaret for utarbeidelse av planen. Kommunedirektørens forslag skal fremlegges for politisk
behandling.
I behandlingen kan politikerne velge å forkaste, vedta eller vedta planen med endringer. Det er
ikke en politikers oppgave å utarbeide forslag til kommuneplanen og gjennom dette være
ansvarlig for at de prosessuelle emnene i Plan- og bygningsloven overholdes. Plan- og
bygningsloven stiller krav til forslagsstiller om å dokumentere planfaglig kompetanse ved
utarbeidelse av reguleringsplaner. Det vil være naturlig å stille de samme krav til en politiker
om han eller hun skal delta aktivt i utarbeidelse av en kommuneplan som premissgiver for en
kommende reguleringsplan.
Politisk innblanding i utarbeidelsesfasen undergraver fagetatens rolle og sier indirekte at etaten
ikke er kompetent til å utføre de oppgaver som fremgår av deres stillingsbeskrivelser.

