Referat: Styringsgruppemøte 2 – Havneplan for Vadsø kommune
Bystyresalen, 27.september 2018 kl 12:00

Tilstede:

Meldt forfall:

Johnny Aikio, leder
Bernt-Aksel Jensen, nestleder
Eirin Rønbeck
Farid Shariati
Eva Steen Jenssen, prosjektleder

Wenche Pedersen
Sigurd Richardsen
Gro Harila

1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte v/ styringsgruppeleder
- Ingen merknader til innkalling
- Til referatet:
Farid: Etterlyste forslaget til endring i punkt tre i prosjektplanen om evaluering.
Adm: Dette er lagt i punkt 5 i prosjektplanen.
2. Gjennomgang av prosess og innspill som har kommet v/ prosjektleder
- Projektleder gikk gjennom referatene fra møtet i den eksterne ressursgruppa og siste
prosjektgruppemøtet der innspillene ble vurdert og behandlet.
Prosjektplanen og planprogrammet legges inn i kommunens mal.
- Endringer siden sist:
Sammensetningen av prosjektgruppa
Parallelle reguleringsplaner gjøres ikke (nye), de blir evt tatt inn som tiltak i havneplanen
- Oppdatering av aktivitetsplan:
Tid

Aktivitet

Merknad

Apr
2018

Første møte i styringsgruppe
Gjennomgang av prosjektskisse og prosess, samt
mandat

OK

Første møte i prosjektgruppe
Gjennomgang av prosjektskisse, prosess, samt
mandat

Utsatt til jun 2018
OK

Mai
2018

Første møte ressursgruppe
Innspill til plantema

Utsettes til 28.aug 2018
OK

Jun
2018

Andre møte i prosjektgruppe
Bearbeiding av innspill til plantema

Utsettes til 7.sep 2018
OK

Andre møte i styringsgruppe
Godkjenne plantema

Utsettes til sep 2018
OK

Aug
2018

Høring plantema

Utsettes til okt 2018

Sep/okt
2018

Tredje møte prosjektgruppe
Begynne med utkast til plan
Utredningsarbeid

15. nov 2018

Når utredningsbehovet er klarlagt, blir det
enklere å tidsfastsette resten av prosessen.
Nov
2018

Q2
2019

Andre møte i ressursgruppe
Innspill til selve planutkastet

Første halvår 2019

Folkemøte
Innspill til planutkastet

Første halvår 2019

Tredje møte i prosjektgruppe
Utredningsarbeid (evt KU)
Bearbeiding av innspill

Første halvår 2019

Fjerde møte i prosjektgruppe
Første utkast til plan (avh av evt KU)

Første halvår 2019

Tredje møte i styringsgruppe
Første utkast til plan (avh av evt KU)

Første halvår 2019

Høring planutkast
Femte møte i prosjektgruppe
Bearbeiding av innspill
Fjerde møte i styringsgruppe
Godkjenning av planutkast til kommunestyre
Q3/ Q4
2019

Vedtak i kommunestyre

3. Godkjenning av høringsutkastet til planprogram/ plantema
- Styringsgruppa godkjenner vedlagte høringsutkast som legges ut på 6 ukers høring på
kommunens hjemmeside og i papirform på servicekontoret.

4. Orientering underveis
- Prosjektleder sender referater fra prosjektgruppa og ressursgruppa til styringsgruppa
underveis i prosessen pr e-post.
Møtet avsluttet kl 12:50.

