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Velkommen v/ordfører
Ordfører Stanley Wirak redegjorde for bakgrunnen for at dette forumet nå
etableres. Hyttesaker har alltid fått mye oppmerksomhet i Sandnes. En
arena for dialog mellom kommunen, hytteinteresser og friluftsinteresser
vil være svært positivt. Kan bidra til å dempe konflikter mellom
hytteinteresser og friluftsinteresser, og unngå at små saker «blåser opp».
Forumet skal ikke være et beslutningsorgan, men et dialogforum hvor
saker kan løftes opp og diskuteres. Forumet vil kunne gi innspill til
arbeidet med kommuneplanen. Viktig å spille på lag med regionale
myndigheter.

2.

3.

Status for kommuneplanarbeid og pågående arbeid med
«hyttestrategi»
John Trygve Lundeby redegjorde kort for status i arbeidet med ny
kommuneplan. Planstrategi er vedtatt og planprogram skal ut på høring
før sommeren. Arbeid med helhetlig strategi for fritidsbebyggelse
(hyttepolitikk) er omtalt i planprogrammet. Arbeidet er godt i gang. Dette
er viktig oppfølging fra sist kommuneplanrevisjon, og arealinnspill som
ble tatt ut i meklingen sist vil få sin avklaring gjennom ny kommuneplan.
Forumet vil være viktig høringspart og dialogpartner i arbeidet med
helhetlig strategi for fritidsbebyggelse.
Drøfting av aktuelle saker og arbeidsform i forumet
Forumet drøftet hva som kunne være aktuelle saker å ta opp, arbeidsform
og praktiske forhold. Det var enighet om følgende:
Form:
- Skal være et dialogforum, ikke besluttende organ, ikke drive
saksbehandling. Enkeltsaker (byggesak/plansak) adresseres ikke
her.
- Viktig å fange opp både hytteinteressene og friluftsinteresser
- Målsetning om å bidra til en tydeligere politikk og forvaltning
- Viktig å stå sammen i kommunikasjon utad
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Aktuell tema:
- Tilknytningsplikt (kostnadsgrenser)
- Størrelser på hytter (oppblomstring av storfamiliebruk)
- Sikring av allmenn ferdsel gjennom turstier/kyststier
- Båthavner og tilrettelegging for ulike fritidsaktiviteter
- Gjennomgang av sikringssoner (kartlegging av sårbare områder)
(Aktuelle tema/saker spilles inn på epost frem mot neste møte)
Praktisk:
- Alle møter er åpne og offentlige
- Innspill til drøftingstema må kanaliseres via interessegruppene,
Hytteeierforeningen skal være talerør for hytteinteressene og
holder kontakten med Vel-lagene og medlemmer.
- Invitasjon begrenses til medlemmer av forumet,
Hytteeierforeningen oppfordres til å ha god dialog med sine
medlemmer for å redusere behov for tilhørerplasser.
- Tydelig saksliste utarbeides for møtet.
- Det føres kortfattede referat over saker som er diskutert.
- Lengde på møtene: tidsramme på to timer.
4.

Aksjonspunkt:
- Interesseorganisasjonene spiller inn aktuelle tema for forumet.
- Administrasjon og leder setter opp agenda for neste møte.

Neste møte: 21.06.16, kl 15-17

jt

