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Behandling: 

Geir Waage (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV, Sp og KrF følgende endring i innstillingens 

nest siste avsnitt: 

Tiltak innen areal og transport endres til: 

Vi vil bli en pilotkommune som prøver ut en rekke ulike tiltak for å gjøre nærhandelen 

attraktiv på bekostning av kjøpesenter i avlastningssenterne.  Eksempler på tiltak kan være 

trafikkregulering, differensiert virkemiddelbruk og parkeringspolitikk.  Dette skal skje i 

samarbeid med sentrale myndigheter. 

 

Yngve Brox (H) foreslo: 

Tiltakene parkeringsavgift på kjøpesentre og mer restriktiv parkeringspolitikk tas ut av 

handlingsprogrammet. 

 

Kristian Dahlberg Hauge (FrP) foreslo: 

Tiltakene innenfor areal og transport med bakgrunn i miljøpakke for transport – herunder bl.a 

parkeringsavgift på kjøpesentre og mer restriktiv parkeringspolitikk – taes ut av 

handlingsprogrammet. 

 

Geir Waage (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV, Sp og KrF følgende tillegg til innstillingens 

tiltak innen energi: 

Ny siste setning: 

Vi ønsker også å se på muligheten for å sette strengere energikrav enn det plan og 

bygningsloven åpner for. 

 

Votering: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

Dahlberg Hauges forslag fikk 1 stemme (FrP) og falt 

Brox sitt forslag fikk 3 stemmer (2H, 1FrP) og falt 

 

Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Waage med flere 

angående endring i innstillingens nest siste avsnitt, ble Waage med fleres forslag vedtatt mot 3 

stemmer (2H, 1FrP) avgitt for innstillingen.  Innstillingen falt dermed. 

Waages forslag om tillegg under tiltak innen energi ble vedtatt mot 3 stemmer (2H, 1FrP) 
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VEDTAK: 

 

Formannskapet vedtar vedlagte Handlingsprogram for Framtidens byer 2008-2014 med 

følgende endringer : 

 

Tiltak innen areal og transport: 

Ny tekst som erstatter den som står i utsendt Handlingsprogram 

Vi vil bli en pilotkommune som prøver ut en rekke ulike tiltak for å gjøre nærhandelen 

attraktiv på bekostning av kjøpesenter i avlastningssenterne.  Eksempler på tiltak kan være 

trafikkregulering, differensiert virkemiddelbruk og parkeringspolitikk.  Dette skal skje i 

samarbeid med sentrale myndigheter. 

. 

Tiltak innen energi: 

Ny siste setning: 

Vi ønsker også å se på muligheten for å sette strengere energikrav enn det plan og 

bygningsloven åpner for. 
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