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Saken gjelder/sammendrag:
Offentlig høring av til kommuneplanens samfunnsdel er avsluttet, og endelig forslag til
kommuneplanens samfunnsdel legges frem for sluttbehandling. Det er gjennomført mindre
justeringer av planforslaget for å imøtekomme høringsuttalelser og innspill fra åpent møte.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.05.2018
Enstemmig vedtak
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel vedtas med mindre endringer:


Under punkt 2.1, s 12 «Sørge for universell utforming».
Siste ord – «funksjonsfriske» erstattes med «innbyggerne for øvrig».



Under punkt 1.4 står det følgende:
«Gjerdrum kommune vil styre boligbyggingen mot Ask sentrum og kollektivaksen langs
åskanten med gangavstand til kollektivtilbud.» Her tilføyes «primært» mellom
«kollektivaksen» og «langs».



Punkt 1.2 Befolkningsprognoser s. 5:
«Det er også verdt å nevne at samarbeidserklæringen for posisjonspartiene i
kommunestyret har en målsetning om maksimalt 2,5% gjennomsnittlig årlig vekst i
perioden», erstattes med:
«Kommunestyret ønsker en målsetting om maksimalt 2,5% i gjennomsnittlig vekst i
perioden.»

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.05.2018
Behandling
Representanten Mads Sander (MDG) fremmet følgende endringsforslag:
Under punkt 2.1, s 12 «Sørge for universell utforming».
Siste ord – «funksjonsfriske» erstattes med «innbyggerne for øvrig».
Representanten Mads Sander (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
Under punkt 1.4 står det følgende:
«Gjerdrum kommune vil styre boligbyggingen mot Ask sentrum og kollektivaksen langs
åskanten med gangavstand til kollektivtilbud.» Her tilføyes «primært» mellom «kollektivaksen»
og «langs».
Representanten Marianne Ecker (Ap) fremmet følgende endringsforslag:
Gjelder punkt 1.2 Befolkningsprognoser s. 5:
«Det er også verdt å nevne at samarbeidserklæringen for posisjonspartiene i kommunestyret har
en målsetning om maksimalt 2,5% gjennomsnittlig årlig vekst i perioden», erstattes med:
«Kommunestyret ønsker en målsetting om maksimalt 2,5% i gjennomsnittlig vekst i perioden.»
Representanten Hanne Huser (H) fremmet følgende endringsforslag:
Nytt punkt 1.4 nr 1:
«Det er viktig å opprettholde Gjerdrums særpreg som en god oppvekst- og bokommune med
variert bebyggelse og levende nærmiljøer i alle deler av bygda.»
Nytt punkt 1.5 nr. 4:
«Det er ønskelig at barn og unge i størst mulig grad kan vokse opp i nær kontakt med grønne
uteområder og levende natur.»

Votering
Representanten Mads Sander (MDG) sitt endringsforslag enstemmig vedtatt.
Representanten Mads Sander (MDG) sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Representanten Marianne Ecker (Ap) sitt endringsforslag enstemmig vedtatt.
Representanten Hanne Huser (H) sitt endringsforslag til nytt punkt 1.4 nr 1, falt mot tre stemmer
(2H, 1FrP)
Representanten Hanne Huser (H) sitt endringsforslag til nytt punkt 1.5 nr. 4, falt mot 2 stemmer
(H)
Innstilling
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel vedtas med mindre endringer:


Under punkt 2.1, s 12 «Sørge for universell utforming».
Siste ord – «funksjonsfriske» erstattes med «innbyggerne for øvrig».



Under punkt 1.4 står det følgende:
«Gjerdrum kommune vil styre boligbyggingen mot Ask sentrum og kollektivaksen langs
åskanten med gangavstand til kollektivtilbud.» Her tilføyes «primært» mellom
«kollektivaksen» og «langs».



Punkt 1.2 Befolkningsprognoser s. 5:
«Det er også verdt å nevne at samarbeidserklæringen for posisjonspartiene i
kommunestyret har en målsetning om maksimalt 2,5% gjennomsnittlig årlig vekst i
perioden», erstattes med:
«Kommunestyret ønsker en målsetting om maksimalt 2,5% i gjennomsnittlig vekst i
perioden.»

Rådmannens forslag til vedtak / innstilling
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel vedtas med mindre endringer.

Rådmannen i Gjerdrum

Frits Arne Eriksen

Innledning
Planforslaget lå ute på høring i perioden desember 2017 til mars 2018. Det er kommet inn i alt
sju høringsuttalelser. I høringsperioden ble det annonsert og gjennomført et åpent møte på
Kulturhuset. Oppmøtet var én ekstern person, men til gjengjeld hadde vedkommende
gjennomtenkte og nyttige betraktninger rundt presisjonen i språket.
Høringsuttalelsene fra Optimera AS og Plan 1 er å betrakte som innspill til arealdelen og bør
behandles i denne planprosessen. Det samme gjelder innspill fra øvrige aktører som omhandler
arealbruk. Samfunnsdelen bør gi de overordnede føringer, mens arealdelen skal avveie ulike
hensyn ved framtidig bruk av arealer.
Noen innspill omhandler tema med en fagspesifikk karakter som hører mer inn i kommunale
temaplaner enn i en overordnet samfunnsdel.
Vurdering
Rådmannen anser at innspillene vil være nyttige i det videre arbeid med arealdelen. Relevante
deler av høringsuttalelsene er innarbeidet i endelig forslag til kommuneplanens samfunnsdel.
Endringer er markert med rød tekst i endelig forslag til planen.
Rådmannen vil derfor anbefale at kommuneplanens samfunnsdel vedtas med endringer j.fr. Plan
og bygningsloven § 11-15.Vedtak av kommuneplan.
Enkelte innspill og eventuelt behovet for nye temaplaner vurderes når ny planstrategi skal
utmeisles etter kommunevalget 2019.

Særutskrift sendes:
Saksbehandler for videre behandling.

