Planprosess Sandnes kommune

Initiativ
• Næringsforeningen har gjennomført tre
undersøkelser som går på planarbeid i
kommunene.
• I disse undersøkelsene kom Sandnes
kommune kommet svært dårlig ut.
• Etter sommeren 2016 ble det sendt et
oppfølgingsbrev til kommunene for å
høre hvordan eller om de hadde jobbet
med forbedringer i etterkant av
undersøkelsen.
• Ordfører i Sandnes tok derfor kontakt
for å komme i tettere dialog med
bransjen. Sandnes kommune vil bli
bedre og trenger tydelige
tilbakemeldinger fra bransjen.

Gruppe
•

Åge Hodnefjell – IKM Invest

•

Arnvid Nordstrand – Selvaag Bolig

•

Geir Inge Fuglestad – Veidekke

•

Helge Eggja – Kruse-Smith

•

Sverre Heskestad – Prosjektil

•

Kjetil Thulin – Øgreid eiendom

•

Njål Erland- Dimensjon

•

Lars Nielsen – Norconsult

•

Per Navestad – O.C. Østraadt

•

Rune Hatlestad – Jadarhus

•

Cato Østerhus – Østerhus

•

Oddgeir Eikeskog – Stoltbolig

•

Ole Bernhard Eriksen – Velde AS

•

Egil Skjæveland – Næringsforeningen

•

Anne Woie - Næringsforeningen

Gjennomføring
• Gruppen fra Næringsforeningen hadde sitt interne oppstartsmøte 06.12.16 for å
utveksle erfaringer

• Møte med ordfører og utvidet stab i Sandnes kommune 12.01.17
• Mindre gruppe fra Næringsforeningen og Sandnes kommune ble etablert
• Møter avholdt 06.02.17 og 17.03.17
• Videreføring av dialog rundt detaljeringsgrad kommer

Innspill fra Næringsforeningen
• Selve planprosessen
• Oppstartsmøte innen 2-3 uker etter bestilling
• Få representanter/saksbehandler som har myndighet
• Utredningstema må fastlegges og fastholdes
• Tidsplan og møteplan gjennomgås på oppstartsmøte – felles mål og dato for
1.gang behandling.
• Saker avklares i riktig rekkefølge
• Dialog
• Positiv innstilling fra saksbehandler, være samarbeidspart, ikke motpart
• Svare på e-post og være tilgjengelig i planprosessen
• Bidra med gode løsninger, tydelige tilbakemeldinger, flytte prosessene fremover
• Detaljeringsgrad
• Detaljeringsgrad må gjørs enklere
• Planer må ha noe større fleksibilitet slik at dispensasjoner og mindre endringer i
større grad unngås.

6-12 uker

2-6 uker

2-6 uker

2-6 uker

6 uker

14d
8 – 12 mnd

Innleveringsmøte 1. gangsbehandling

Møte kommunalteknikk + status

Møte vei og trafikk + status

Møte park og idrett + status

Møte merknader + overord. plangrep

Oppstartsmøte

Bestilling oppstartsmøte

DIALOG!!!

Så kommer resultatene…

