
 

Politisk nivå Møteprotokoll 

 

Utvalg: Planutvalget 

Møtested: Formannskapssalen -  

Dato: 25.11.2021 

Tidspunkt: 09:00 - 10:40 

 

Til stede: 

Navn Funksjon Medl. Varamedlem for 
Monica Nielsen Leder AP  
Jan Martin Rishaug Nestleder SP  
Anita Håkegård Pedersen Medlem UAV  
Kristin Jensen Medlem AP  
Knut Erik Bull Hammari Medlem SP  
Tommy Berg Medlem SV  
Ole Steinar Østlyngen Medlem AP  
Laila Victoria Pedersen Varamedlem FRP Odd Erling Mikalsen 
Svein Yngvar Berg Varamedlem FRP Trine Noodt 
Claus Jørstad Varamedlem FRP Odd Eilert Persen 
Alex Bjørkmann Medlem H  
Aase Kristin Abrahamsen Medlem BUREP  

 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
Gro Anita Parken driftsansvarlig Politisk Sekretariat 
Oddvar Konst kommunalleder 
Bjørn-Atle Hansen rådmann 

 

Merknad i møte: 

Spørsmål fra Tommy Berg til rådmann: 

Det gjelder parkering for de ansatte på Alta omsorgssenter. 

1. Hvordan kan kommune legge til rette for betal parkering for de ansatte ?   
Svar: For alle i sentrumsområde er det likt for alle da det allerede en er an avgiftssone i hele 
sentrum. 



2. Hvem skal parkere i kjelleren på omsorgssenteret ? 
Svar: Det er kun tjenestebiler som skal parkere i kjelleren på Omsorgssenteret. I tillegg gis det 
anledning for parkering på anviste plasser til noen spesielle funksjoner; som matkjørere for 
Frivilligsentralen, besøkende og biler tilhørende brukere  på Omsorgsboligene, IKT, 
vaksinekoordinator og legevakta. Dette organiseres av senterleder etter delegasjon fra 
kommunalleder.   

3. Parkerer ledere i kjelleren  
Svar: Nei 

4. Hvordan løser vi parkering etter Åsveien ?  
Svar: Per nå opplever vi ikke Åsveien som et problem da det er veldig få biler det er snakk om. Da 
er det værre i randsonen av sentrum som f.eks gamle comfort. Men dette er privat eiendom. 

5. Hvorfor kan vi ikke åpne opp for parkering mot betaling for de ansatte der den brakkeriggen står 
i dag ?  
Svar: Område må  omreguleres til det og det vil koste omlag 2.mill 

6. Har mengende biler økt ved rådhuset etter at omsorgssentret åpnet ? 
Svar: Nei, kun mye biler når det er kommunestyre e.l. 

  



Planutvalgets behandling av sak 62/2021 i møte den 25.11.2021: 

Behandling 

 

Votering: Innstillingen vedtatt enstemmig. 

 

Vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 legges detaljregulering for Sibelco på 
Stjernøya, bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning ut på 
offentlig ettersyn med minst seks ukers merknadsfrist. 


