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Saksprotokoll 
 
 

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 

Saksbehandler:  Liv Marit Søyseth Saksnr.:  14/01980 
Behandlet av  Møtedato 

1 Formannskapet 77/14 19.11.2014 
2 Kommunestyret 83/14 19.11.2014 
3 Formannskapet 83/14 03.12.2014 
4 Kommunestyret 92/14 10.12.2014 
 

 
 
Formannskapets behandling 03.12.2014: 
Hovedutvalgsledere og gruppeleder fra MDG var invitert til å delta i møtet. 
Det ble ikke mottatt forslag fra partiene for utsending før møtet. 
 
Plan- og utviklingssjef Greta Løkhaug orienterte. 
 
Forslag fremmet av partiene, jf. vedlegg: 

 Arbeiderpartiet, fremmet av Johan Alnes 25.11.2014 

 Fremskrittspartiet, fremmet av Arne Hillestad 25.11.2014 

 Venstre, fremmet av Jorunn Nakken 03.12.2014 

 SV, fremmet av Hege Opedal 03.12.2014 

 KrF, fremmet av Morten Lillemo 03.12.2014 
 

Formannskapet drøftet høringsutkastet til og med punkt 1.4 og konkluderte foreløpig 
slik, jf. vedlagte forslag og høringsutkastet: 
side 4:  FrP’s forslag nr. 3 ble enstemmig tiltrådt. 
side 5:  KrF’s forslag nr. 5 ble enstemmig tiltrådt.  
side 6:  V’s forslag nr. 1 ble enstemmig tiltrådt. 
side 7:  V’s forslag nr. 2 ble enstemmig tiltrådt. 
 "    :  V’s forslag nr. 3 med endret innledning om at «veksten skal i hovedsak skje», 
  ble enstemmig tiltrådt. 
 "    :  V’s forslag nr. 4 ble enstemmig tiltrådt. 
    "    :  FrP’s forslag nr. 6 ble tiltrådt 6-3 (1Ap, V, Sp). 
     "    :  KrF’s muntlige forslag til pkt. 1.2, første kulepunkt om at «for kommunens 
  ansatte» endres til «i kommunal virksomhet», ble enstemmig tiltrådt. 
side 8: Ap’s muntlige forslag til pkt.1.2 siste kulepunkt om å stryke «med minimum 
  10 %»  ble tiltrådt 5-4 (V,Sp,SV, ?) 
 "    : SV’s forslag nr. 2 ble tiltrådt 7-2 (FrP). 
 "    : SV’s forslag nr. 4 ble tiltrådt 8-1 (1Ap). 
 "    : Ap’s muntlige forslag til punkt 1.4, femte kulepunkt om tilføyelse av «innen 
  kommunale tjenester», ble enstemmig tiltrådt. 
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 "    : Ap’s muntlige forslag til punkt 1.4 siste kulepunkt om å endre «mellom Ski, 
  Solberg og Nordby» til «innad i kommunen og Follo», ble enstemmig tiltrådt.
  
Ordfører foreslo at behandlingen fortsetter på formannskapets førstkommende møte i 
januar. Rådmannen bes sammenfatte tiltrådte endringer og evt. foreslå 
omformuleringer på aktuelle deler av høringsdokumentet. 
 
Votering: Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 03.12.2014: 
Behandling av saken fortsetter på førstkommende møte i formannskapet. 
Rådmannen bes sammenfatte tiltrådte endringer og eventuelt foreslå 
omformuleringer på aktuelle deler av høringsdokumentet. 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 8. desember 2014 
 
 
  
Vibeke Berggård 
Konsulent  
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