Frogn kommune

Saksprotokoll
Interpellasjon til kommunestyret 15.6.2015 fra Frogn Arbeiderparti
v/Rita Hirsum Lystad. Kommunestyremelding idrett, nærmiljø og
friluftsliv.
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Kommunestyres behandling 07.09.2015:

Svar ordfører
Dette er en interpellasjon som krysset spor med et notat fra rådmannen om
samme tema. Svarene ligger hovedsakelig der. Nå hadde det seg slik at saken
ble utsatt til dette møtet pga. tidsmangel. Jeg viser derfor til det notatet, men
vil kort referer fra det:
Status og fremdriftsplan er at vi følger og samhandler med fylkeskommunen.
Hva gjelder samarbeid med frivillige organisasjoner er det planlagt et
oppstartsmøte etter bred invitasjon for deretter å gå inn i en kartlegging.
I nevnte notat sies det at oppstartsmøte skal skje før sommeren og kartlegging
høst/vinter 2015. Oppstartsmøtet måtte utsettes og er ennå ikke avholdt, men
jeg har ikke fått noen signaler på at den videre framdriften i takt med
fylkeskommunens, blir et problem.
Samordningen skjer ifm. kartleggingsprosjektet og handler om verdisetting av
friluftsområder, i hht veileder. Dette i samarbeid med fylkeskommunen og fem
andre kommuner, og i tråd med vedtak da HMPB gav høringsuttalelse til
regional plan.
Til slutt noen tanker vedr. fremdrift. Pga. nevnte forsinkelse og fylkesplanens
fremdrift, kan jeg ikke skjønne annet enn at det nå er bare tida-veien for å
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henge med i hht. intensjon, vedtak og plan. Regner dog med at så lenge
rådmannen ikke har meldt inn en bekymring på dette, at Frogn ikke blir den
kommunen som forsinker fylkesplanen, dvs. politisk behandling og 10 ukers
høring i perioden januar-april 2016.

Kommunestyres vedtak 07.09.2015:
Det ble ikke fattet vedtak

Saksprotokollen bekreftes
Frogn, 23. september 2015

Guro Merlid
Teamkoordinator
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