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Styringsgruppa for kommuneplanens arealdel - mandat.
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.

Sammendrag av saken:
Formannskapet vedtok i sak 2018/58 å igangsette arbeidet med rullering av kommuneplanens
arealdel. Vedtaket er varslet. Styringsgruppa er oppnevnt og det foreslås mandat for
styringsgruppas arbeid.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018
Behandling:
Eirik Milde (H) fremmet rådmannens innstilling.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Mandat Styringsgruppa for kommuneplanens arealdel:
•

Oppnevnt styringsgruppe i formannskapet 7.6.2018 sak 2018/58 styrer arbeidet med
utarbeidelse av planforslaget.

•

Arbeidet med prinsippavklaringer som er gjennomgått av styringsgruppa igangsettes snarest
evt. avklares med formannskapet før de iverksettes.

•

Styringsgruppa orienterer formannskapet om fremdrift i arbeidet fortløpende.

•

Styringsgruppa legger strategiske føringer og anbefaler retninger i arbeidet med arealdelen i
henhold til planprogrammet.

•

Styringsgruppa 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 fremleggelse av planforslag til behandling i
kommunestyret etter høring av planforslaget.

Rådmannens innstilling:
Mandat Styringsgruppa for kommuneplanens arealdel:
Oppnevnt styringsgruppe i formannskapet 7.6.2018 sak 2018/58 styrer arbeidet med utarbeidelse
av planforslaget.
Arbeidet med prinsippavklaringer som er gjennomgått av styringsgruppa igangsettes snarest evt.
avklares med formannskapet før de iverksettes.
Styringsgruppa orienterer formannskapet om fremdrift i arbeidet fortløpende.
Styringsgruppa legger strategiske føringer og anbefaler retninger i arbeidet med arealdelen i
henhold til planprogrammet.
Styringsgruppa 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 fremleggelse av planforslag til behandling i kommunestyret
etter høring av planforslaget.
Saksutredning:

Bakgrunn
I forbindelse med behandling av planprogram for kommuneplanens arealdel i formannskapet sak
2018/58 vedtok formannskapet flg:
Formannskapet vedtar oppstart av arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel.
Arbeidet varsles og kunngjøres i iht. plan- og bygningslovens § 11-12.
Formannskapet vedtar iht. plan- og bygningslovens § 11-13 å sende forslag til
planprogram på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen settes til 15.
august 2018.
Styringsgruppens medlemmer:
Terje Lie, H, Gerd Berit Odberg, KrF, Geir H. Sandsmark, V, Kirsti Brække
Myrli, Ap og Øivind Holt, MDG.
Styringsgruppens leder: Terje Lie
Varamedlemmer:
Fredrik Holm, H, Anne Kari Holm, Sp og Helge Bergseth Bangsmoen, Ap

Utvalget er oppnevnt og rådmannen foreslår at mandatet for styringsgruppen er noe likt det man
har arbeidet etter i de fleste plansammenhenger der det har vært oppnevnt styringsgruppe de siste
periodene. Mandatet er diskutert med styringsgruppens leder.
Mandat:
Oppnevnt styringsgruppe i formannskapet 7.6.2018 sak 2018/58 styrer arbeidet med utarbeidelse
av planforslaget.
Arbeidet med prinsippavklaringer som er gjennomgått av styringsgruppa igangsettes snarest evt.
avklares med formannskapet før de iverksettes.
Styringsgruppa orienterer formannskapet om fremdrift i arbeidet fortløpende.
Styringsgruppa legger strategiske føringer og anbefaler retninger i arbeidet med arealdelen i
henhold til planprogrammet.
Styringsgruppa 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 fremleggelse av planforslag til behandling i kommunestyret
etter høring av planforslaget.

