Behandling i Kommunestyre - 20.05.2021
Kommunedirektørens innstilling
Hustadvika kommunestyre fastsetter jf. plan- og bygningsloven §4-1 og § 11- 13
planprogram for utarbeiding av kommuneplanens arealdel, datert 22.04.2021, med
de endringer som er gjort rede for i saken.

Representanten Tom Grunde Malme (KrF) ønsket å få sin habilitet vurdert.
Han fratrådte under habiltetsbehandlingen.
Bakgrunn: Ett næringsområde hvor varaordføreren har eierinteresser, er en
av få områder direkte nevnt i saken. Det gjelder Holamyra næringsområde i
Malmefjorden.
Kommunedirektørens vurdering: Slik vedtaket er utformet nå, så skal det
mye til for å være inhabil. Men skulle det foreslås endringer i
planprogrammet som berører forhold som en selv er omfattet av, så vil
vurderingen kunne endre seg.
Votering - 36 representanter til votering: Kommunestyret vedtok
enstemmig varaordfører Malme (KrF) som habil med 36 representanter til
votering.
Representanten tiltrådte igjen møtet under behandling av denne saken.
Varaordfører Malme (Krf) fremmet følgende endringsforslag:
Forslag om å stryke setning:
«Nye restriksjoner på nedbygging av myr tilsier at utvidelse av Holamyra II
Næringspark heller bør skje mot øst eller mot nord.»
Siste setning side 62 i sakspapirene/ side 12 i «Planprogram for
kommuneplanens arealdel – Hustadvika kommune Til vedtak – 22.4.2021»
Varaordfører fremmet på ny ønske om habilitetsvurdering med bakgrunn i
fremmet endringsforslag. Varaordfører Malme (KrF) fratrådte møtet under
habilitetsbehandlingen.
Kommunedirektørens vurdering: Kommunedirektør vurderte på
ny habiliteten med bakgrunn i fremsatt forslag, og la forvaltningsloven § 6,
andre ledd til grunn.
Votering - 36 representanter til votering: Kommunestyret vedtok med 32
stemmer (7 Ap, 1 KrF, 4 H, 1 FrP, 16 Sp, 1 SV, 1 MDG, 1
FrP) representanten som inhabil, mot 4 stemmer (3 FrP: Johnny Varhol,
Inger Lise N. Skogstad, Ola Kallmyr, 1 H: Vidar Hals).
Varaordfører fratrådte møtet under behandling av denne saken - 36
representanter til votering.

Representant Ronald C. Slemmen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag:
I arealplana bør det også inngå en beitebruksplan.
Votering - 36 representanter til votering
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering: enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fremmet av representant Slemmen (Sp) ble tatt opp til
votering: vedtatt med 35 stemmer for, mot 1 stemme. Disse stemte imot
forslaget: Vidar Hals (H).
Vedtak
Hustadvika kommunestyre fastsetter jf. plan- og bygningsloven §4-1 og §
11- 13 planprogram for utarbeiding av kommuneplanens arealdel, datert
22.04.2021, med de endringer som er gjort rede for i saken.
I arealplana bør det også inngå en beitebruksplan.

