MØTEREFERAT
ADMINISTRATIVT PLANFORUM I GOL KOMMUNE

Møtedato
Tid og stad
Referent
Neste møte

08.01.2018
Møte nr.
1/18
Kommunehuset – kommunestyresalen kl. 13.00-15.00
Svein Eide
Neste møte blir halde når endeleg utakst til plankart ligg føre til 1.
gongsbehandling våren 2018.

Deltagere (faste medlemmer)
Hege Mørk (HM)
Hallvor Lilleslett (HL)
Aud Torill Sæbø (ATS)
Svein Eide (SE)
Hanne C. Nes (HCN)
Gunn-Marit Aarset (GMA)
Ingunn Håverstad (IH)
Andre:

Saknr

1

Funksjon
Rådmann
Kommunalsjef
Kommunalsjef
Kommunalsjef
Avd.leiar Utbyggingsavdelinga
Barnerepresentant i plansaker
Folkehelsekoordinator

Tilstades
x
x
x
x
x
x
x

Tekst

Ansv.

Frist

Administrativt planforum
Dette er det første møte etter at adminstrativt planforum vart
oppretta. Planforumet har faste medlemmar som består av
rådmannsgruppa (rådmann og kommunalsjefar), leiar for
Utbyggingsavdelinga, barnerepresentant i plansaker og
folkehelsekoordinator.
Plan- og bygningslovens § 5-1, andre ledd:
«Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra
grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.
Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres
gode muligheter for medvirkning på annen måte.»

Forumet blir utvida etter behov og faser i planprosessar.
Forumet skal drøfte planarbeid som omfattar kommuneplan
(arealdel og samfunnsdel) og kommunedelplanar. Oppgåva er å
drøfte, samordne og legge føringar for planarbeidet på eit
overordna nivå.

2

Kommunalsjef for Samfunn og utvikling kallar inn til møter og
skriv referat.
Status og framdrift kommundelplan Gol tettstad
Sweco har laga utkast til plankart, konsekvensutgreiing (KU) og
føresegner. Det blir gjennomgang av framdriftsplanen i
prosjektmøte med Sweco den 17. januar. Framdriftsplanen
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3

4

5.

8

tilseier 1 gongsbehandling av planen i april mnd., men det er
trulig behov for å justere dette til mai-juni-18.Formannskapet
(planutval) vil bli orientert om planarbeidet og eventuell justert
framdriftsplan i møtet den 18.januar.
Gjennomgang av innspel og utkast til plankart med føresegner
Dei mest omfattande innspela og arbeidsutkast til plankart med
føresegner vart døfta. Innspela er sila og vurdert med bakgrunn i
mellom anna egnetshetskart/hensynssoner og politiske føringar
vedtatt av kommuneplanutvalet i sak F53/17 den 21.09.17.
Det er kome inn i overkant av 20 innspel til planarbeidet og der
dei fleste er konsekvensvurdert. Planforum gjekk gjennom
utkast til plankart og det vart notert ned forhold/tema som må
følgjast opp/avklarast vidare i planarbeidet. Desse punkta blir
tatt med til prosjektmøte med Sweco.
Regionalt planforum
Gol kommune vil drøfte utkast til plan med regionalt planforum
(fylkeskommunale og statlige instansar) i februar/mars.
Kommunalsjef SU og avd.leiar UB-avdelinga deltek frå Gol
kommune.
Kommuneplanes samfunnsdel
Utkast til plandokument skal etter planen leggast fram for 1.
gongsbehandling i planutvalet i mars-18. Det er halde politiske
og administrative arbeidsøkter i planarbeidet. Planutvalet har
fått orientering undervegs og utkast til dokument vil bli
orientert om i formannskapet i februarmøtet i år.
Eventuelt
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