Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:

Ståle Sørensen
fredag 4. oktober 2019 13:01
'Vetrhus Markus'
Backe-Bogstad Julie; Sunde Simen Slette; Elisabet Finne; Svanhild Sortland;
Geir Viksand; Jan Ronald Eide
SV: Hensetting i Tønsbergområdet - Presentasjon av konsekvensutredning
for bystyret og påfølgende folkemøte

Emne:

Hei
Dere er svært flinke til å gi informasjon om prosessen til politikerne, men pga. uavklart møtestruktur
er det svært vanskelig å få til et møte med politikeren før jul .
Vi anser det som tilstrekkelig at dere presenterer KU sammen med anbefaling når denne foreligger.
Dersom dere allikevel ønsker å presentere KU før anbefaling om lokalisering av hensettingsanlegg må
dette skje på nyåret slik status er nå.
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Hei!
Som dere kjenner til har jeg vært i dialog med Svanhild om å presentere konsekvensutredningen for
bystyret i felles gruppemøte 21. oktober. I etterkant av dette var planen vår å arrangere et åpent
informasjonsmøte/folkemøte i Barkåker. Opprinnelig plan for folkemøte var å arrangere dette 22.
oktober. Bakgrunnen er at vi ønsket å presentere ny informasjon for de folkevalgte før det legges frem
i andre fora.
Etter samtale med Svanhild fikk jeg nå vite at møtestrukturen for det nye bystyret ikke er satt enda, og
at det er uavklart hvilket møte det vil passe å ha en slik presentasjon i. Jeg fikk også inntrykk av at det
ikke er så vesentlig for kommunen at politikerne får presentert ny informasjon før dette legges frem på
folkemøte.
Vi mener imidlertid at det kan være fordelaktig å holde på møterekkefølgen slik at politikerne får
presentasjonen i forkant av at folkemøte avholdes. Dette betinger at vi får mulighet til å presentere for
politikerne ved en annen anledning i løpet av høsten. Har dere mulighet til å undersøke om det er en
dato og et fora som kan passe for å presentere konsekvensutredningen for bystyret? Da kan vi i så fall

også sette en dato for nytt folkemøte, i samråd med kommunen. Vi ser gjerne at Ståle og/eller
Svanhild deltar på folkemøtet, og vil legge til rette for å finne en dato som passer.
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