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Viser til sak 79 20 «Øvre Storgate 45 D, Bruksendring og riving av eksisterende bygg og 2 nye 
leilighetsbygg - Orientering om videre behandling av saken» fra møtet i teknisk hovedutvalg den 12.mai 
og Rådmannens svar på mitt spørsmål i sist møte den 10.juni 2020. 
 
I framlegget fra møtet i mai skriver rådmannen: «De aktuelle dispensasjonssøknadene er fortsatt 
gjeldende og må behandles på nytt, da formannskapets vedtak er opphevet, og dispensasjonene 
dermed per i dag er å anse som ubehandlet. Selve dispensasjonssaken vil bli fremmet til hovedutvalgets 
møte 9. juni 2020.»   
 
På mitt spørsmål til rådmannen i møtet 10.juni om det er to dispensasjoner vi skal behandle, svarte han 
bekreftende på dette. Jeg spurte hvorfor vi da ikke får saken til behandling slik lovet i juni, hverken i 
møtet den 10. eller 18. juni fikk jeg til svar at det hadde de ikke lovet. 
 
All den tid Rådmannen kjente til at det skulle avholdes befaring den 10.juni fremstår det fortsatt uklart 
for meg hvorfor vi ikke får saken til behandling før sommeren. 
 
1. Hva er det egentlig som skjer fra nå og frem til september, som gjør at vi ikke kan behandle saken 

nå?    
 

2. Hva gjenstår å avklare før Rådmannens innstilling foreligger? 
 

3. Er det allikevel noe mer enn de to dispensasjonene som skal behandles?   
 

Denne saken er svært belastende for partene som er involvert og Rådmannen bes prioritere 
behandlingen av denne saken.  
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Svar 
 
Innledningsvis ønsker rådmannen å bemerke at det er helt riktig at den aktuelle dispensasjonssaken 
opprinnelig var planlagt fremmet til utvalgets junimøte. Rådmannen oppfattet det som et politisk ønske 
å gjennomføre befaringen i møterunden før saken skulle tas opp til behandling, og kom derfor i samråd 
med hovedutvalgsleder fram til at dispensasjonssaken forberedes for behandling i påfølgende ordinære 
møterunde, dvs september. Arbeidet med å skrive ferdig og kvalitetssikre den politiske saken pågår frem 
til rådmannens ordinære skrivefrist i august.  
 
Her følger svar på de spørsmål som er stilt. 
 

1. Rådmannen vil alltid gjennomgå en sak på nytt, når saken skal opp til ny behandling. I dette 
tilfellet er det også gitt noen politiske signaler som skal hensyntas. 
Slik det ble informert om på befaringen i Øvre Storgate 45, vil rådmannen i dette tilfellet 
fremme to alternative forslag til vedtak. Saken må dermed skrives slik at det vedtaket som til 
slutt gjøres er tilstrekkelig begrunnet. 

2. Som nevnt over, skal saken gjennomgås på nytt, og de aktuelle vedtak understøttes med 
tilstrekkelig argumentasjon. 
Det er i tillegg bedt om at konsekvenser av de aktuelle vedtakene skal belyses. Dette er så langt 
ikke fullt ut vurdert. 

3. Rådmannen har ikke planlagt å fremme andre problemstillinger enn de to 
dispensasjonssøknadene. 
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