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Møtebehandling 
 
Anders Fjelland Bentsen (Ap) fratrådte som inhabil. Jone Laursen (Ap) inntok hans plass. 
Sissel Fuglestad (Ap) fratrådte som inhabil. Benedicte Solaas (Ap) inntok hennes plass. 
Ingebjørg Folgerø (H) fratrådte som inhabil. Helge Gabrielsen (H) inntok hennes plass. 
Stian Tjensvold (FNB) fratrådte som inhabil. Viivika Ramsland (FNB) inntok hans plass. 
Sissel Knutsen Hegdal (H) fratrådte som inhabil. Bente Dahle Gudmestad (H) inntok hennes 
plass. 
 
Habilitet ble vurdert med utgangspunkt i forvaltningsloven § 6, første ledd. 
 
 
Bjarte Espeland Horpestad (V) fremmet følgende alternative forslag på vegne av V og MDG: 
   
«Forslaget avvises.   
  
Endringene i revidert planforslag avviker fra vedtatte prinsipp og strategier som ble lagt til grunn 
for planarbeidet for IKDP Forus. De fleste endringsforslagene samsvarer ikke med faglige 
anbefalinger som er gitt i arbeidet med IKDP Forus.   
  
Stavanger kommune mener det vil være uheldig for hensikten med kjerneområdene når 
utnyttelsesgraden blir forandret på så store deler av planområdet. Når det åpnes for rene 
kontorvirksomheter i store deler av Forus-området er det sannsynlig at kontorvirksomheter 
etableres utenfor kjerneområdene i alle deler av Forus-området, uavhengig av beliggenhet og 
høyverdig kollektivbetjening. Stavanger kommune mener også at reduksjonen i grøntområdene 
fra det opprinnelige forslaget er for stor til at Stavanger kommune kan akseptere det nye 
forslaget.   
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Stavanger kommune ber om at det opprinnelige planforslaget til IKDP Forus, vedtatt av 
Stavanger bystyre 30.09.2019, er det som danner grunnlaget for sluttbehandling av den 
interkommunale kommunedelplanen.»  
  
 
Mats Danielsen (FrP) fremmet følgende alternative forslag på vegne av FrP og Pp:   
 
«Arbeidet med IKDP Forus avsluttes og Forus-området innarbeides i neste rullering av   
kommuneplanen.» 
  
 
Dagny Sunnanå Hausken (Sp) fremmet følgende alternative forslag til punkt 2 i innstillingen:  
  

Areal foreslått avsatt til bedrifter innen «sirkulær økonomi» forutsetter at inntil 138 daa 
omgjøres fra landbruksjord (i dag regulert som LNF). Stavanger kommune ønsker ikke dette, 
og ønsker derfor dette særlig vurdert og kommentert i høringen av planforslaget.  

 
 
 
Votering 
Gjeldende innstilling første avsnitt, pkt. 1 og pkt. 3 ble vedtatt med 44 stemmer (Ap, H, FNB, KrF, 
den uavhengige representanten Christian Wedler) 
Gjeldende innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 37 stemmer (Ap, H (3) (Elin Schanche, Kristen Høyer 
Mathiassen, Kari Raustein), FNB, FrP (subsidiært), KrF (subsidiært), Pp (subsidiært) og den 
uavhengige representanten Christian Wedler). 
Alternativt forslag på vegne av FrP og Pp fikk 6 stemmer (FrP og Pp). 
Alternativt forslag på vegne av MDG og V fikk 14 stemmer (MDG, SV, Rødt og V). 
Sp’s alternative forslag til pkt. 2 i innstillingen fikk 19 stemmer (H (13) (Sissel Knutsen Hegdal, 
John Peter Hernes, Egil Olsen, Erlend Jordal, Kjell Erik Grøsfjeld, Ingebjørg Folgerø, Morten L. 
Asbjørnsen, Cille Ihle, Aleksander Stokkebø, Jarl Endre Egeland Nina Ørnes, Nils Petter Flesjå, 
Frank-Arild Normanseth), Sp og KrF). 
 
 
Kommunestyrets flertallsvedtak 
 
Forslag til Interkommunal kommunedelplan for Forus, plan 130K, revidert planforslag med 
revidert plankart, bestemmelser og retningslinjer, sist revidert 11.03.21 legges ut til begrenset 
offentlig ettersyn og høring, jf. pbl. § 11-14 med følgende tillegg:   
  

1. Kommunestyre vil i forbindelse med utleggingen spesielt be om kommentarer til 
følgende:  
Hvordan man i endelig vedtak legger til rette for at flest mulig ansatte i bedrifter på Forus 
enkelt kan komme til og fra arbeid uten å være avhengig av å kjøre egen bil.  

  
2. Areal foreslått avsatt til bedrifter innen «sirkulær økonomi», gir mulighet for å samle 

kommunaltekniske anlegg for renovasjon på Forus i planområdets søndre del. Arealet 
kan avgrenses til det som er nødvendig for å oppnå dette.  
 

3. Spesielt vurderes det som viktig at det endelige planforslaget må ivareta regionens behov 
for næringsareal til kategori 2 og 3 (mer arealkrevende virksomheter), sammenhengende 
grønne strukturer, og hensynet til en best mulig kollektivtilgjengelighet der det skal være 
mange arbeidsplasser.  
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