Møte nr. 2/2016

MØTEINNKALLING
Utviklingsutvalget
Utviklingsutvalget holder møte den 29.03.2016 klokka 10:00 på Rådhuset.

Innkalte til møtet:
Funksjon

Navn

Leder

Randi Solli Pedersen

Nestleder

Ingar Eira

Medlem

Karl Nikodemussen

Medlem

Jan Edvard Nilsen

Medlem

Jorunn Mikkelsen

Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78415555, så
snart som mulig.
Forfallsgrunn må oppgis.
Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket.
Kvalsund 22.03.2016

Randi Solli Pedersen
Leder
(sign.)

SAKSLISTE
Utvalgssakstype/nr.
8/16

Arkivsaksnr.
Tittel

16/277
GODKJENNING AV PROTOKOLL - UTVIKLINGSUTVALGET
28.01.2016

9/16

16/135
SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET-/ ETABLERERSTØTTE SKAIDI HOTEL, TILSKUDD TIL FIBER

10/16

15/519
KOMMUNEPLANENS AREALDEL - FORSLAG TIL
PLANPROGRAMMET OG VARSEL OM OPPSTART

Sak 8/16

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:

Kim Rydningen

Arkivsaksnr.:

16/277

Arkiv: 030

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

8/16

29.03.2016

Utviklingsutvalget

GODKJENNING AV PROTOKOLL UTVIKLINGSUTVALGET 28.01.2016

Leders innstilling:
Protokoll av 28.01.2016 godkjennes.

SAKSGRUNNLAG:
 Protokoll av 28.01.2016

Rådmannens tilråding:
Protokoll av 28.01.2016 godkjennes.
Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 9/16

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:

Pål-Reidar Fredriksen

Arkivsaksnr.:

16/135

Arkiv: 223

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

9/16

29.03.2016

Utviklingsutvalget

SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET-/ ETABLERERSTØTTE SKAIDI HOTEL, TILSKUDD TIL FIBER

Leders innstilling:
Leders innstilling blir lagt fram på møtet.

Sak 9/16

VEDLEGG:
11.02.2016 Søknad fra Skaidi Hotell om tilskudd til fiberinstallasjon

SAKSOPPLYSNINGER:
Telenor har tidligere tilknyttet Skaidi området til fibernettet. Det er lagt ned en
sjøkabel fra Slettelva, Kvalsund via Klubbukt og til Repparfjordsletta. Fra
Repparfjordsletta til Skaidi er fiberen hengt i stolper. Telenor har tidligere begrenset
sitt bredbåndstilbud på Skaidi til 4G/mobilnett. Sommeren 2015 ble det kjent at
Telenor startet utbygging av fiber til private og bedrifter på Skaidi sentrum. Skaidi
Hotell har tidligere hatt store utfordringer/problemer med å tilby bredbånd til sine egne
ansatte og gjester. Tilbudet har vært ustabilt. Hastigheten har vært begrenset. Skaidi
Hotell tok kontakt med saksbehandler i februar 2016 etter at Hotellet ble tilbudt
firbertilknytting fra Telenor.

SAKSVURDERING:
Skaidi Hotell er en viktig reiselivsbedrift i Kvalsund kommune. Hotellet sysselsatte 48
hel/deltidsansatte i år 2015. Det er viktig å kunne tilby stabilt bredbånd med god
hastighet og kapasitet for hotellets gjester. Det er nærmest en forutsetning i dag for å
kunne overleve i bransjen. Slikt sett er det meget gledlig at Hotellet nå får anledning til
å tilknyttes fibernettet der det i prinsippet ikke er begrensninger hverken til hastighet
eller kapasitet.
Kvalsund kommune har i år satt av betydelige midler til bredbåndsutbygging.
Søknadsbeløpet fra Skaidi Hotell er begrenset og det anbefales at Hortellet gis 100%
tilskudd til fiberutbyggingen.

Rådmannens tilråding:
1. Skaidi Hotell gis tilsagn om tilskudd på 100 % av investeringsbehov på kr 30.000,for tilknytting av Hotellet til fiberbasert bredbåndsnett.
2. Tilskuddet må benyttes innen 6 måneder fra melding om vedtak
3. Beløpet belastes avsatte midler for året 2016 til utbygging av bredbånd.
Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 10/16

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:

Maria-Viktoria Solstrand

Arkivsaksnr.:

15/519

Arkiv: L12

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

7/16

Formannskapet

10.03.2016

10/16

Utviklingsutvalget

29.03.2016

/

Kommunestyret

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - FORSLAG TIL
PLANPROGRAMMET OG VARSEL OM OPPSTART

Formannskapets innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar framlagte forslag til planprogrammet for Kommuneplanens
Arealdel (Jfr. PBL §§ 4-1, 11-12, 11-13, og 11-14). Denne sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn samtidig med varsel om planoppstart og kunngjøring av planarbeidet.
Høringsfrist settes til 30. mai 2016.

Sak 10/16

VEDLEGG:
Kommuneplanens Arealdel - Forslag til Planprogrammet
Kommunal Planstrategi 2012-2015
Kommuneplanens Sammfunsdel 2014-2024

SAKSOPPLYSNINGER:
Arealplanen som gjelder nå, var vedtatt av Kommunestyret 15.06.04 sak nr. 0030/04 (jfr. PBL
§ 11-15) og gjelder for perioden 2004-2016. Kommunestyret vedtok rullering av
kommuneplanens arealdel 04.09.2012, sak nr. 67/12.
Kvalsund kommune har ansvaret for befolknings- og økonomisk vekst, ny infrastruktur,
næringsutvikling og bærekraftig bruk av våre naturressurser. Samtidig har Kvalsund kommune
ansvar for å ta hensyn til og bevare økosystemets integritet og verdi av vår natur og landskap
for fremtidig bruk, fornøyelse og velvære. Helse, livskvalitet, oppvekst- og kulturmiljø må
prioriteres ikke minst med å ta hensyn til strengere forurensningskrav. Like viktig er å vise stor
aktsomhet med å planlegge utbygging i områder som kan påvirkes negativt av klimaendringer.
Flerbruks interesser har potensiale for å skape konflikter om bruk av arealer. Den nye
arealplanen skal til i størst mulig grad redusere disse konfliktene med en grundig og vel
gjennomtenkt plan. Mål med planarbeidet er at nåtids- og fremtidsbruk av arealer blir målrettet
og tar rettferdig hensyn til alle interessenter.
Planprogrammet for kommuneplanens arealdel skal gjøre rede for formålet med planarbeidet,
planprosessen og opplegget for medvirkning. Planprogrammet avklarer behovet og opplegget
for utredninger av arealplanens virkninger for miljø og samfunn. Det må tilpasses hva som
allerede er gjort i arbeidet med den Kommunale Planstrategien og Kommuneplanens
Sammfunsdel (vedlagt).
Sektorene må gis anledning til å komme med innspill til planprogrammet, slik at viktige
planoppgaver og aktuelle planbehov kan fanges opp og bli vurdert tidlig i planprosessen. Dette
vil bidra til tidlig avklaring av planoppgaver, og mindre risiko for å bruke planressurser til
planer som ikke lar seg gjennomføre.
Forslaget til planprogrammet skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Dette
skal senest skje samtidig med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet. Fristen for å
avgi uttalelse skal ikke være kortere enn seks uker (jfr. PBL §§ 4-1, 11-12, 11-13 og 11-14).

Sak 10/16
Det er kommunestyret som har myndighet til å fastsette planprogrammet.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre vedtar framlagte forslag til planprogrammet for Kommuneplanens
Arealdel (Jfr. PBL §§ 4-1, 11-12, 11-13, og 11-14). Denne sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn samtidig med varsel om planoppstart og kunngjøring av planarbeidet.
Høringsfrist settes til 30. mai 2016.

Gunnar Lillebo
rådmann

