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FORSLAG:
Forslag fremmet i utvalget:
Abdullah Alsabeehg på vegne av A, Eivind Trædal på vegne av MDG og Trine Dønhaug på
vegne av SV fremmet følgende alternative forslag til opprinnelig forslag nr. 1:
Byrådet bes sørge for at grupper som krever spesiell tilrettelegging, på mest mulig like vilkår
får medvirke reelt i kommunens og utbyggeres reguleringsplansaker.
Abdullah Alsabeehg på vegne av A, Eivind Trædal på vegne av MDG og Trine Dønhaug på
vegne av SV fremmet følgende alternative forslag til opprinnelig forslag nr. 5:
Byrådet bes arbeidet for at plan- og bygningsetaten så langt det lar seg gjøre utnytter
mulighetene innenfor loven til å stille krav om medvirkning i innsendte plansaker.
Sofia Rana på vegne av R fremmet følgende forslag:
1.
Bystyret ber byrådet arbeide for at barnas representant i bydelene har et samarbeid med
plankonsulentene i bydelen, slik at barn og unges medvirkning også gjelder i plansaker.
2.
Bystyret ber kontrollutvalget vurdere behovet for en forvaltningsrevisjon av hvordan Barnas
representant fungerer i de ulike bydelene.
3.
Bystyret ber byrådet om å utforme et prosjektopplegg for medvirkning rettet mot elever i
ungdomsskole og videregående skole.
Abdullah Alsabeehg på vegne av A, Eivind Trædal på vegne av MDG og Trine Dønhaug på
vegne av SV fremmet følgende alternative forslag til Rs forslag nr. 3:

3.
Bystyret ber byrådet vurdere å utforme et prosjektopplegg for medvirkning rettet mot elever i
ungdomsskole og videregående skole.
Sofia Rana på vegne av R fremmet følgende forslag:
4.
Bystyret ber byrådet sikre at oppstartsmøter med grunneiere i områdereguleringer og andre
større offentlig initierte plansaker er gjort offentlige og åpne slik at andre interesserte kan
delta.
5.
Bystyret ber byrådet vurdere hvordan medvirkning kan organiseres i forkant av inngåelse av
såkalte «prinsippavtaler», både der kommunen eller kommunale virksomheter er en av
grunneierne og der det forhandles med andre aktører. Bystyret informeres i notat om denne
vurderingene innen utgangen av første halvår 2021.

Votering:
Vs forslag pkt 1 ble forkastet mot 10 stemmer (R, V, Sp og Uavh.)
Byutviklingsutvalgets innstilling pkt 1 ble vedtatt mot 8 stemmer (R, FNB og Uavh)
Vs forslag pkt 2 ble vedtatt mot 27 stemmer (A, MDG og SV)
Byutviklingsutvalgets innstilling pkt 2 ble enstemmig vedtatt
Byutviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt mot 22 stemmer (H, FNB, F og Uavh)
Byutviklingsutvalgets innstilling pkt 3 ble vedtatt mot 27 stemmer (A, MDG og SV)
Vs forslag pkt 6 ble forkastet mot 11 stemmer (R, V, Sp, KrF og Uavh)
Vs forslag pkt 7 ble forkastet mot 6 stemmer (V, Sp og KrF)
Vs forslag pkt 8 ble forkastet mot 27 stemmer (H, V, FNB, F, Sp og KrF)
Byutviklingsutvalgets innstilling pkt 4 ble vedtatt mot 27 stemmer (A, MDG og SV)
Rs forslag pkt 1 ble forkastet mot 10 stemme (R, V, Sp og KrF)
Byutviklingsutvalgets innstilling pkt 5 ble vedtatt mot 27 stemmer (A, MDG og SV)
Rs forslag pkt 3 ble forkastet mot 10 stemme (R, V, Sp og KrF)
Byutviklingsutvalgets innstilling pkt 6 ble vedtatt mot 3 stemmer (FNB)
Rs forslag pkt 4 og 5 ble forkastet mot 5 stemme (R og Sp)
Etter dette er bystyrets vedtak:
1.
Byrådet bes sørge for at grupper som krever spesiell tilrettelegging, på mest mulig like vilkår
får medvirke reelt i kommunens og utbyggeres reguleringsplansaker.
2.
Byrådet bes sikre reell medvirkning tilknyttet innhold i kommuneplaners arealdel som vil ha
store konsekvenser for lokalmiljøet.
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3.
Byrådet bes fortsette arbeidet med klarspråk i plan- og byggesaker for å sikre at viktige
plandokumenter blir forståelige for allmennheten.
4.
Byrådet bes legge til rette for at man i en del større saker kan få informasjon på flere språk.
5.
Byrådet bes sikre at plan- og bygningsetaten utnytter mulighetene innenfor loven til å stille
krav om medvirkning i innsendte plansaker.
6.
Byrådet bes sikre god framgang i digitaliseringsarbeidet i kommunen og jobbe videre med
hvordan de ulike digitale løsningene kan fremme medvirkning.
7.
Bystyret ber kontrollutvalget vurdere behovet for en forvaltningsrevisjon av hvordan Barnas
representant fungerer i de ulike bydelene.
8.
Bystyret ber byrådet vurdere å utforme et prosjektopplegg for medvirkning rettet mot elever i
ungdomsskole og videregående skole.

Bystyrets sekretariat, Oslo 24.09.2020

Siv Songedal
Godkjent og ekspedert elektronisk

3

