
Fast møte med nærutvalget i kommunedel 8                         

Dato og tidspunkt: 06.05.2021 19:30 – 21.00. 

Sted: teams 

 

 

 

Til stede 

Innbyggere: 

 Nina Ladehaug Hopland 

 Vibeke Meyer Schjelderup 

 Auduns Støren. 

 Helle Collett Reffhaug 

 

 

Folkevalgte: 

 MDG Kari Palm 

 Arbeiderpartiet Per Olav Horne 

 

Administrasjon 

 Thea Risvik Stokke 

 

Frafall: 

 Bawan Abdullkadir 

 Muharrem Emeci 

 V Maud Vestnes 

 Ine Hatleberg Knutsen 

 Ole J. Gustavsen 

 Høyre Kjell Arne Hermansen 

 

 

 

 

 



Sak 09/21 Grønn byutvikling 

Kort beskrivelse: 

 

Vedlagt innspill til Kommunedelsutvalget fra det av kommunedelsutvalgets nedsatte 

arbeidsutvalg ifm. blågrønn byutvikling. Nærutvalgte har som helhet valgt å stille seg bak 

dette dokumentet.  

 

 

Ønsker at politikerne skal lytte til dette. Kommuneplanens samfunnsdel tar ingen valg i 

dokumentet. Ønsker at man skal velge mer spesifikt, styrke grønt/blått miljø og 

oppvekstsvilkår.  

 

Nærutvalget ønsker at jobbe mot at kommunedelen blir mer attraktiv. Mer levelig å bo i. 

Bydelen er full av vann. Etablere flere grønne områder. Alle nye bygg bærekraftige. Bruke 

det som er gammelt på nytt. Kommunedelen sett seg lei på dårlig byutvikling. 

Utfordrende prosess - hvordan skal dette tas hensyn til. Hvordan jobbe med arealplan - 

kan dette bli vurdert.  

 

Hvordan spre budskapet:  

 Bruke nettside, kommunal plattform.  

 Avisa.  

 Sosial plattform sendes til politikere på post.  

 Ønsker å være tett på planprosesser i kommunedelen.  

 Ønsker å lage en liste over saker man er opptatt av. 

  Usikker på hvilke saker man kan komme med innspill på. 

 Ønsker dialog med politikerne.  

 Ønsker å inviterer i formannskapet og kommunestyret. Hvordan kan man 

presentere sine saker.  

Hva er nærutvalgtes handlingsrom - Thea følger opp dette.  

 

 

Sak 17/21  Samarbeidsavtale 

Kort beskrivelse:  

I forhold til dokumentet som nå er utarbeidet ønsker nærutvalget å jobbe med en 

samarbeidsavtale og hvilken profil man har. Nærutvalget ønsker å møtes igjen i et 

arbeidsmøte for å bestemme seg for hvordan man kan jobbe videre. 
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Sak 08/21  Sak fra FAU kommunedel 8 

Kort beskrivelse:  

Nærutvalget diskuterer saken på mail. 

Sak 16/21 Sykehustomta 

Kort beskrivelse:  

Kort om saken fra arealplan: 

Dette planforslaget (endring av detaljregulering for nytt sykehus, for Tomtegata 64) har 

ikke vært på høring. Det var til førstegangsbehandling i formannskapet 27. april 2021. 

Planforslaget ble sendt tilbake, med vedtak om å gjøre endringer i planforslaget før det 

legges fram til ny førstegangsbehandling. Endringene formannskapet vedtok er blant 

annet reduksjon av maksimal høyde til 55 meter og reduksjon av høyden mot 

Fjordparken.  

 Planforslaget må nå omarbeides av forslagsstiller, før det kan legges fram til ny 

førstegangsbehandling i formannskapet. Hvis formannskapet vedtar at det skal på høring 

og offentlig ettersyn, blir det sendt ut på høring, før det legges fram til sluttbehandling i 

formannskapet og kommunestyret. 

 

Sak 04/21 Kommuneplanens samfunnsdel 

Skape oppmerksomhet og dialog rundt kommuneplanen. Høringsinnspill, på bakgrunn av 

en breiere involvering av lokalmiljøet. 

Rammer i planleggingen:  

 Korona - nærutvalgene må til enhver tid følge de smittevernhensyn som er 

gjeldende.  

 Begrenset med administrative/politiske ressurser i sommerferien (uke 21-33).  

 Nærutvalgene oppfordres i størst mulig grad å finne løsninger som nærutvalgene 

kan gjennomføre på egenhånd.  

 Nærutvalgene må innen 11. juni komme med et forslag på hva man ser for seg. 

 Se vedlagt presentasjon for mer informasjon 

 



 

 

Referat: 

 

 

Thea Risvik Stokke 

Godkjent av: Audun Støren 

 


