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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Askøy kommune oppnevner følgende representanter som politisk referansegruppe til arbeidet
med interkommunal næringsarealplan for Askøy, Fjell, Sund og Øygarden kommuner:
Representant ….............................
Representant ….............................

SAMMENDRAG
Arbeidet med interkommunal næringsarealplan for kommunene i region vest ble igangsatt i
2014. Status for arbeidet er fastsatt planprogram, og arbeidet med å utarbeide planforslag
pågår. Forventet 1. gangsbehandling er desember 2016. Planarbeidet er finansiert med midler
fra Fylkesmannen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune og egeninnsats fra
deltakerkommunene.
Som følge av resultatet fra kommunevalget i 2015, må det nå velges nye representanter til den
politiske referansegruppen.
Avgjøres av: F

Behandles i følgende utvalg: UTM

Saksopplysninger:
Regionrådet Vest, vedtok i 2013 at kommunene Askøy, Fjell, Sund og Øygarden kommuner skal
utarbeide en felles kommunedelplan for næringsareal.
Sund kommune administrerer arbeidet med planen. Det er nedsatt en egen prosjektgruppe
bestående av representanter fra både administrativt og politisk nivå fra samtlige kommuner.

Fra Askøy kommunes administrasjon deltar fagsjef Areal og samfunn, leder Plan og utvikling og
næringssjef. Politisk deltakelse til nå har vært Helge Andreassen og Viggo Kristiansen, jf vedtak
i F-sak 9/14 datert 14.1.2014:
«Følgende ble valgt som representanter til politisk referansegruppe fra Askøy
kommune:
Representant: Helge Andreassen Vara: Thorleif Thorsen
Representant: Viggo Kristiansen Vara: Nina Fauskanger.»
Status for planarbeidet er fastsatt planprogram, jf F-sak 163/15. Planprogrammet lister blant
annet opp temaene planen skal omhandle og nødvendig utredningsarbeid. Det arbeides nå med
å utarbeide et planforslag. Videre fremdrift tilsier planutkast til 1. gangsbehandling innen
utgangen av 2016.
Som følge av resultatet fra kommunevalget i 2015, må det nå velges nye representanter til den
politiske referansegruppen.

Økonomi:
Ved igangsetting av prosjektet var det en forutsetning at planarbeidet skulle være fullfinansiert.
Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland fylkeskommune har begge bevilget kr. 300.000 i
skjønnsmidler til planarbeidet. Utover dette bidrar samtlige kommuner med egen
arbeidsinnsats.
Vedlegg:
1 Melding om vedtak. Regionalt samarbeid - Arealdisponering næringsareal og strandsone
2 Regionalt samarbeid - Arealdisponering næringsareal og strandsone
3 Særutskrift - Forslag til planprogram - Interkommunal næringsarealplan for Askøy, Fjell,
Sund og Øygarden
4 Særutskrift Fastsetting av planprogram - Interkommunal næringsarealplan for Askøy, Fjell,
Sund og Øygarden
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