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SAKSPROTOKOLL 

 
Forslag til kommunal planstrategi 2019-2023 
 

 
Planutvalget har behandlet saken i møte 05.06.2019 sak 25/19 
 
Planutvalgets behandling 05.06.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Helge Tryggeseth (MDG), Helge Haukeli (Ap), utvalgsleder Roger Nyhus (GBL), Kari-Anne Jønnes (H), Pål 
Tingelstad (Sp), Vemund Viken (Ap), Kommunalsjef Leif Arne Vesteraas 
 
Helge Tryggeseth ba om gruppemøte 
 
Helge Tryggeseth MDG fremmet følgende forslag: 
Følgende endringer i sak 25/19: 

  

På side fire under overskriften: "Noen av de viktigste o.s.v." må følgende nye 

kulepunkt inn: 

Plan for biologisk mangfold 

  

Punkt 6 i kap fire strykes 

  

Følgende tillegg etter siste setning i punkt 5.1: 

Tiltakene i den vedtatte Klima- og Energiplanen skal prioriteres slik at tiltak 

som reelt kutter kommunens klimagassutslipp løftes frem. 

  

Punkt 5.3 i kap fem endres til: Et levende bærekraftig kulturlandskap, og da spesielt 

det nasjonalt verdifulle kulturlandskapet Granavollen, Tingelstad og Røykenvik samt vårt 

biologiske mangfold skal sikres i Planarbeidet 

Nytt punkt 5.4: Starte arbeidet med Plan for biologisk mangfold  

  

I Kap 6 strykes punkt 6.1 og punkt 6.2 endres til 6.1 

  

Følgende endringer på side 8 - 4. Planbehov i perioden 2019 - 2023 

- Overskriften under hovedpunkt 1 endres til: Pågående og nye planarbeider 

- Siste setning i Punkt 1.1 strykes 
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- Nytt punkt 1.2 - Arbeidet med ny Samfunnsdel i Kommuneplanen skal starte i 

2019, senest 2020 

- Nytt punkt 1.3 - Arbeidet med ny Plan for biologisk mangfold skal starte i 2019, 

senest 2020. 

 
Helge Tryggeseth MDG trakk sitt opprinnelige forslag og fremmet nytt korrigert forslag: 
Følgende endringer i sak 25/19: 

  

På side fire under overskriften: "Noen av de viktigste o.s.v." må følgende nye 

kulepunkt inn: 

Plan for biologisk mangfold 

  

Punkt 6 i kap fire strykes 

  

Følgende tillegg etter siste setning i punkt 5.1: 

Tiltakene i den vedtatte Klima- og Energiplanen skal prioriteres slik at tiltak 

som reelt kutter kommunens klimagassutslipp løftes frem. 

  

Punkt 5.3 i kap fem endres til: Et levende bærekraftig kulturlandskap, og da spesielt 

det nasjonalt verdifulle kulturlandskapet Granavollen, Tingelstad og Røykenvik samt vårt 

biologiske mangfold skal sikres i Planarbeidet 

Nytt punkt 5.4: Starte arbeidet med Plan for biologisk mangfold  

  

Følgende endringer på side 8 - 4. Planbehov i perioden 2019 - 2023 

- Overskriften under hovedpunkt 1 endres til: Pågående og nye planarbeider 

- Siste setning i Punkt 1.1 strykes 

- Nytt punkt 1.2 - Arbeidet med ny Samfunnsdel i Kommuneplanen skal starte i 

2019, senest 2020 

- Nytt punkt 1.3 - Arbeidet med ny Plan for biologisk mangfold skal starte i 2019, 

senest 2020. 

 
Helge Haukeli (AP) ba om gruppemøte 
Det ble avholdt gruppemøte 
 
Vemund Viken (AP) foreslo:  
For å få en mer hensiktsmessig kommunal tjenesteyting kan det i planperioden være ønskelig å vurdere 
tjenestestrukturen. 
 
Helge Tryggeseth (MDG) trakk setningen «Siste setning i Punkt 1.1 strykes». 
Helge Tryggeseth (MDG)  ba om punktvis avstemning, 
 
Votering 
På side fire under overskriften: "Noen av de viktigste o.s.v." må følgende nye 

kulepunkt inn: 

Plan for biologisk mangfold 

Enstemmig vedtatt 
 
Helge Tryggeseths forslag: Punkt 6 i kap fire strykes 

Ble satt opp mot  opp mot forslag fra Vemund Viken  
Vemund Vikens forslag  falt mot 4 stemmer.  
HT forslag til punkt 6 ble satt opp mot rådmannens forslag til pkt 6 Helge Tryggeseths forslag ble vedtatt 
med 5 mot 4 stemmer 
 

Tiltakene i den vedtatte Klima- og Energiplanen skal prioriteres slik at tiltak 

som reelt kutter kommunens klimagassutslipp løftes frem. 

Vedtatt mot 1 stemme 
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Punkt 5.3 i kap fem endres til: Et levende bærekraftig kulturlandskap, og da spesielt 

det nasjonalt verdifulle kulturlandskapet Granavollen, Tingelstad og Røykenvik samt vårt 

biologiske mangfold skal sikres i Planarbeidet 

Nytt punkt 5.4: Starte arbeidet med Plan for biologisk mangfold  

Enstemmig vedtatt 
 
Følgende endringer på side 8 - 4. Planbehov i perioden 2019 - 2023 

- Overskriften under hovedpunkt 1 endres til: Pågående og nye planarbeider 

- Nytt punkt 1.2 - Arbeidet med ny Samfunnsdel i Kommuneplanen skal starte i 

2019, senest 2020 

- Nytt punkt 1.3 - Arbeidet med ny Plan for biologisk mangfold skal starte i 2019, 

senest 2020. 

Enstemmig vedtatt 
 
Rådmannens innstilling med de vedtatte endringer enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 05.06.2019: 
 

Forslag til kommunal planstrategi med for neste kommunestyreperiode (2019-2023) med vedtatte 
endringer sendes på høring til de statlige og fylkeskommunale fagmyndighetene. I tillegg bekjentgjøres 
saken slik at innbyggere, lag og foreninger kan komme med synspunkter på forslaget. 
 
 
 


