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Hei
Møteplan
Ser nå at møteplan for bystyret og formannskapet ligger ute på kommunens nettsider http://innsyn.v-man.no/tbg/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&fradato=2019-01-01T00:00:00
Dersom dere ønsker formannskapet er det et møte 28 januar. Formannskapet har ikke møte i
februar.
Bystyret har ikke møte i januar, men den 6. februar. Gi beskjed når dere ønsker møte så kan jeg
sende det videre til ordfører. Vi har tenkt å lage en kort orienteringssak for de utvalgene som skal ha
saken.
Flere utvalg
I tidligere kommunedelplaner er Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling, Utvalg for bygge- og
arealsaker, Formannskapet og Bystyret fått saken.
Jeg regner med at rådmannen ønsker at nevnte utvalg skal behandle også denne plane. Det betyr at
vi må ta utgangspunkt i første møte som er for utvalg for bygg og arealplan (UBA). Dersom dere
leverer i slutten av mars kan vi tidligst ta den opp til behandling i mai (13. mai UBA) og Fastsetting i
bystyret den 22. mai.

Ståle Sørensen
Arealplanlegger
Kommuneutvikling
TØNSBERG
kommune

Telefon:
Sentralbord:

33 34 86 20
33 34 80 00

www.tonsberg.kommune.no

Fra: Vetrhus Markus [mailto:Markus.Vetrhus@banenor.no]
Sendt: 29. november 2018 12:30
Til: Ståle Sørensen; Svanhild Sortland
Kopi: Backe-Bogstad Julie
Emne: Møteplan 2019 - høring og behandling av planprogram for Hensetting i Tønsbergområdet
Hei!
Jeg ser på Tønsberg kommunes nettsider at møteplan for politiske utvalg for 2019 ikke enda er
publisert. Har dere noen oversikt over hvilke møter som er planlagt i 2019?
Som nevnt i planmyndighetsmøtet har vi et ønske om å orientere formannskapet eller bystyret i
forbindelse med offentlig ettersyn av planprogrammet. Dersom gjeldende fremdriftsplan legges til
grunn vil høringsperioden være i tidsrommet 7. jan. – 18. feb. Er det noen aktuelle møter i denne
perioden hvor det er mulig å få tid til en orienteringssak?

I etterkant av høringsperioden må merknader behandles og innholdet i planprogrammet eventuelt
revideres. Vi ser for oss at merknadsbehandlingen vil vare i omtrent én måned. Det vil si at
planprogrammet er klart for politisk behandling mot slutten av mars 2019. Er det planlagt noen
bystyremøter i april hvor det kan være aktuelt å behandle planprogrammet politisk?
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