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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 11.08.2020 

Sak: 220/20 
  

Tittel: Saksprotokoll - Kvalitetsprogram for Nyhavna  

Resultat: Annet forslag vedtatt 

Arkivsak: 20/53341 
 
Vedtak: 
1. Formannskapet vedtar at forslag til Kvalitetsprogram for Nyhavna sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn. Ettersom Kvalitetsprogram for Nyhavna er en viktig plan for 
mange aktører forlenges høringsfristen og settes til 1. oktober 2020. 

2. Hvordan skape attraktive næringsareal og legge til rette for etablering av maritime 
næringer og småskala industri skal være en del av høringen. 

3. På listen over tidligere vedtak som nevnes spesifikt mangler den vedtatte 
husbåtstrategien. Vedtaket om husbåtstrategi må tas med i kvalitetsprogrammet og bli en 
del av høringsrunden. 

 
FLERTALLSMERKNAD - Sp, H, Ap, MDG, FrP, V, Uavh: 
Formannskapet mener arbeidet med klart og tydelig språk må fortsette i alle enheter i 
kommunen, plansaker som skal ut på høring der man ønsker stort engasjement hos 
innbyggere bør ha bedre og tydeligere språk enn det er i denne saken. Arbeidet bør også 
inkludere å få ned antall sider totalt, formannskapet har forståelse for at høringer som har så 
stort volum er utfordrende for innbyggerne å forholde seg til. 
 
 
Behandling: 
Elin Marie Andreassen (FrP) alternativt forslag på vegne av FrP, H: 
Innstillingen punkt 2 strykes. 
 
Roar Aas (Ap) tilleggsforslag på vegne av Ap, SV, MDG, Sp: 
Hvordan skape attraktive næringsareal og legge til rette for etablering av maritime næringer 
og småskala industri skal være en del av høringen. 
 
Ola Lund Renolen (MDG) tilleggsforslag på vegne av MDG: 
På listen over tidligere vedtak som nevnes spesifikt mangler den vedtatte husbåtstrategien. 
Vedtaket om husbåtstrategi må tas med i kvalitetsprogrammet og bli en del av 
høringsrunden. 
 
Mona Berger (SV) tilleggsforslag på vegne av SV, MDG: 
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Tilleggsforslag “prinsipper for å tilrettelegge for et godt hverdagsliv”, vedlegg 1, side 73, 
øverste punkt: Det bør tilrettelegges for selvbyggerboliger, utvidelse av det byøkologiske 
området på Svartlamoen og utleieboliger i den tredje boligsektor. 
 
Marte Løvik (Sp) merknad på vegne av Sp, H, Ap, MDG: 
Formannskapet mener arbeidet med klart og tydelig språk må fortsette i alle enheter i 
kommunen, plansaker som skal ut på høring der man ønsker stort engasjement hos 
innbyggere bør ha bedre og tydeligere språk enn det er i denne saken. Arbeidet bør også 
inkludere å få ned antall sider totalt, formannskapet har forståelse for at høringer som har så 
stort volum er utfordrende for innbyggerne å forholde seg til. 
 
Votering: 
Innstillingen punkt 1 ble vedtatt mot 1 stemme (1Uavh). 
Ved alternativ votering mellom innstillingen punkt 2 og Andreassens forslag ble Andreassens 
forslag enstemmig vedtatt. 
Aas’ forslag ble vedtatt mot 1 stemme (1Uavh). 
Renolens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (1Uavh). 
Bergers forslag fikk 2 stemmer (1 SV, 1MDG) og falt. 
FrP, V, Uavh sluttet seg til merknaden fra Sp, H, Ap, MDG. 
 
 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift


