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R-288 Detaljregulering for Devoldholmen - 2. gangs behandling og sluttbehandling

Bystyret har behandlet saken i møte 07.10.2021 sak 68/21

Møtebehandling

Christanse Yttervik (AP) ba om å få sin habilitet vurdert da hun har i en tidligere fase av denne saken
deltatt på 6 arbeidsmøter, noen interne og noen eksterne, og gjennom det bidratt inn i kommunens
vurdering av saken. Hun har ikke vært involvert i saken siden årsskiftet.
Christanse Yttervik (AP) fratrådte under behandling av habilitetsspørsmålet.
Kommuneadvokaten var forespurt og rådde til at Christanse Yttervik (AP) erklæres inhabil etter koml. §
11-10 2. ledd, som gjør det klart at folkevalgte som har «vært med på å forberede eller treffe vedtak i en
sak som ansatt i kommunen» er inhabil til å behandle samme saken i et folkevalgt organ. Selv
om hennes involvering ligger noe tilbake i tid, gjelder bestemmelsen fremdeles.
Elisabeth Soleim (AP) tok hennes sted i saken.
Jan Gjerde ba om å få sin habilitet vurdert da han sitter i styret for Kristiansund og Nordmøre havn, og
reguleringen påvirker i stor grad havneselskapets eiendommer.
Jan Gjerde (NML) fratrådte under behandling av habilitetsbehandlingen.
Kommuneadvokaten var forespurt og rådde til at Jan Gjerde (NML) ble erklært inhabil etter koml. § 1110 jf. fvl. § 6 1. ledd bokstav e nr. 2 da havna er part i saken.
Et samlet bystyre erklærte Jan Gjerde (NML) som inhabil i saken.
Gunnar F. Bjerkestrand (NML) tok hans sted i saken.
På vegne av AP fremmet Asbjørn Jordahl følgende endringsforslag:
Reguleringsplanene får navnet «Arealet mellom Nordmørskaia og Astrups gate»
På vegne av Venstre fremmet Ragnhild Helseth følgende tilleggsforslag:
Sykkeltrasé langs Fosnagata mellom Håndverkern og Nordmørskaia skal ferdigstilles samtidig
med bygningene for Campus Kristiansund.
Helseth trakk siden forslaget, men ba om at forslaget ble protokollført.

Votering

Tilleggsforslag fra AP: Enstemmig vedtatt.
Innstillingen:
Enstemmig vedtatt.
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Bystyrets vedtak

Bystyret vedtar forslag til detaljregulering for R-288 Detaljregulering med konsekvensutredning for
Devoldholmen. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §12-12.
Reguleringsplanene får navnet «Arealet mellom Nordmørskaia og Astrups gate».
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