Møteprotokoll

Nærøysund kommune

Utvalg:

Formannskapet

Møtested:

Rørvik Samfunnshus - kantina

Dato:

09.06.2020

Tidspunkt:

08:30 - 13:00

Til stede:
Navn
Amund Hellesø
Terje Settenøy
Mildrid Finnehaug
Ingunn Lysø
Thor Bugge Lanesskog
Espen Lauritzen
Stian Aleksander Aakre
Marit Dille
Tordis Fjær Solbakk

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem

Medl.
AP
FRP
AP
AP
KRF
SP
SP
H
V

Varamedlem for

Anette Laugen

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Anette Laugen

Funksjon
MEDL

Medlem
SP

Følgende fra administrasjonen og andre som møtte:
Navn
Stilling
Hege Sørlie
kommunedirektør
Roy Harald Ottesen
ass. kommunedirektør
Fred Moen
økonomisjef
Håvard Hernes
kommunalsjef teknisk
Camilla Vågan
strategi- og samfunnssjef
Morten Wengstad
kommunikasjonsrådgiver
Eli Egge
enhetsleder
Anne Lene F. Gregersen
folkehelsekoordinator
Ragnhild Wendelbo Melgård
planlegger
Martin Lauten
samfunnsplanlegger
Ivar Kvalø
spesialrådgiver
Tore Livik
ingeniør
Eva Kristin Fuglmo Nubdal
konsulent
1

Innkalling og sakliste:
Det fremkom ingen merknader til innkallingen og saklisten.

Trafikksikkerhetsutvalg:
Forslag til trafikksikkerhetsutvalget fra Thor Lanesskog (KrF) og Terje Settenøy (FrP):
Bakkegata på Rørvik er smal og bratt, dette kombinert med mange barn som går her til og fra skolen,
samt at det er mye gjennomgangstrafikk av foreldre som kjører barna til skolen i samme tidsrom.
Fører til veldig mange nesteulykker og trafikkfarlige situasjoner. Vi mener at det er bare flaks som gjør
at ingen barn har blitt skadd her enda. Derfor foreslår vi at administrasjonen ser på muligheten for å
sperre veien mellom Skolegata og Bakkegata for gjennomkjøring. Enten med fysisk sperre eller skilt
med gjennomkjøring forbudt. Dette har også i lengre tidsrom blitt etterspurt av mange beboere i
området. Deretter ønsker vi at planutvalget skal få en politisk sak på dette.
Utvalg for næring og natur er trafikksikkerhetsutvalg iht. delegasjonsreglementet pkt. 2.3.1
Saken oversendes kommunedirektøren til videre behandling.

Orienteringer:
 Presentasjon planarbeid, planprogram kommuneplanens samfunnsdel og FNs bærekraftsmål
v/strategi- og samfunnsjef Camilla Vågan, folkehelsekoordinator Anne Lene F. Gregersen,
samfunnsplanlegger Martin Lauten, planlegger Ragnhild W. Melgård, og spesialrådgiver Ivar
Kvalø.
 Digerholmen v/enhetsleder byggesak/oppmåling/plan Eli Egge
 Rørvik Spektrum - fasader v/Blom Arkitekter og Hent.
o Formannskapet vedtar alternativ 2.

Møteprotokollen er godkjent
Nærøysund, 09.06.2020
Eva Kristin Fuglmo Nubdal
konsulent
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Saksliste
Utvalgssaksnr.

UOFF
(Lukket)

Tittel

PS 90/20
PS 91/20

Saker til behandling:
Endelig behandling kommunal planstrategi 2020-2023
Endelig behandling planprogram for kommuneplanens samfunnsdel
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PS 90/20 Endelig behandling kommunal planstrategi 2020-2023
Utvalg for næring og naturs behandling av sak 54/2020 i møte den 19.05.2020:
Behandling
Martin Lauten orienterte om saken.
Ingen andre forslag til vedtak.
Vedtak
1.Kommunestyret vedtar forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020-2023, jf. plan
og bygningsloven §10-1.
2.Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal utarbeides iht. forslag til planstrategi 2020
– 2023.
Utvalg for folks behandling av sak 16/2020 i møte den 25.05.2020:
Behandling
Ingen andre forslag til vedtak.
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Utvalget for FOLK vedtar forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020-2023, jf.
plan og bygningsloven §10-1.
2. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal utarbeides iht. forslag til planstrategi
2020 – 2023.
Formannskapets behandling av sak 86/2020 i møte den 02.06.2020:
Behandling
Saken ble ikke behandlet. Tas opp til behandling i formannskapet 9. juni.
Vedtak
Saken ble ikke behandlet. Tas opp til behandling i formannskapet 9. juni.
Formannskapets behandling av sak 90/2020 i møte den 09.06.2020:
Behandling
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020-2023, jf.
plan og bygningsloven §10-1.
2. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal utarbeides iht. forslag til planstrategi
2020 – 2023.

4

PS 91/20 Endelig behandling planprogram for kommuneplanens samfunnsdel
Formannskapets behandling av sak 87/2020 i møte den 02.06.2020:
Behandling
Saken ble ikke behandlet. Tas opp til behandling i formannskapet 9. juni.
Vedtak
Saken ble ikke behandlet. Tas opp til behandling i formannskapet 9. juni.
Formannskapets behandling av sak 91/2020 i møte den 09.06.2020:
Behandling
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling.
Vedtak
Kommunestyret vedtar iht. plan- og bygningslovens §11-13 forslag til planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi for Nærøysund kommune 2021-2033
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