Invitasjon til regionalt planforum 11.juni 2020
Troms og Finnmark fylkeskommune vil med dette invitere til digitalt møte i regionalt planforum i
Troms og Finnmark, torsdag 11.juni kl. 0900-1330
Dokumenter til møtet er tilgjengelige via planforums nettsider: https://www.tffk.no/tjenester/planog-horinger/regionalt-planforum/ under (sakspapirer og referat).

Dagsorden:
Kl. 09:00 - 10:00
Tromsø kommune - Kommunal planstrategi
Tromsø kommune har utarbeidet forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 og legges fram for
regionalt forum for å innhente synspunkter fra statlige og regionale organer jfr pbl. 10-1. Se
forventingsnotat og forslag til planprogram.

Kl. 10:00 - 11:30
Tromsø kommune - Forslag til Utbyggingsprogram
Tromsø kommune har utarbeidet forslag til Utbyggingsprogram. Programmet omhandler langsiktig
utbyggingsstrategi for byområdet, kortsiktig utbyggingsprogram (prioritering av boligprosjekter) og
virkemidler for gjennomføring. Utbyggingsprogrammet foreslås innarbeidet i kommuneplanens
arealdel, og brukt i behandling av reguleringsplaner.
Tromsø kommune ønsker nå å presentere utbyggingsprogrammet for Regionalt Planforum, se
forventningsnotat for problemstillinger til drøfting.

Kl. 12:00 - 13:30:
Dyrøy kommune . Rekreasjonsløyper for scooter
Dyrøy kommune ser på mulighetene til å etablere rekreasjonsløype for scooter i Dyrøy kommune og
legger her fram forslag til løypetraséer. Kommunen ønsker avklaring og tilbakemeldinger på
forslagene før videre kommunal oppfølging mht. grunneiertillatelser mv.

Meld deg på ved å svare på denne e-posten innen tirsdag 9.juni, Husk å skrive hvilken sak du skal
delta på.
Alle påmeldte får tilsendt lenke til deltakelse via Outlook/Teams.
Litt praktisk info:
•

Vi avholder møtet via Teams. Med e-postadresse til alle deltagere kan alle delta uavhengig av om dere har Teams
fra før eller ei.

•

Møtet vil bli tatt opp på video, fortrinnsvis med tanke på referatskriving. Dette slettes i etterkant av møtet.

•

For at møtene skal være mest mulig effektive, knapper vi ned på tiden til maks 1,5 timer pr innmeldte sak. Dette
stiller krav til korte og poengterte presentasjoner og forberedte tilbakemeldinger på materiale som kommunene
har sendt inn.

•

Møtene legges opp med kort videopresentasjon av alle deltagerne før kommunene slipper til med maks 20 min
presentasjon. Det åpnes for oppklarende spørsmål før vi tar en runde rundt bordet med tilbakemeldinger fra de
ulike sektormyndighetene

•

Vi åpner så for ny runde med avklarende spørsmål og kommentarer og drøftinger før en kort oppsummering til
slutt.

•

Underveis kan deltakerne skrive seg på “talerlisten” for oppklarende spørsmål i chatten. Dette gjøres i samtalefunksjonen i Teams videomøtet.

•

På grunn av denne møtereformen åpner vi opp for at deltagerne kan komme med innspill i etterkant av møtet
(frist to dager etter møtet), sendes møteleder. Disse innspillene vil suppleres inn i referatet fra møtet.

•

Alle har på kamera og lyd til presentasjonen rundt bordet er ferdig. Deretter bes det om at alle, utenom
kommunen som presenterer, skrur av sitt videokamera og slår av sin mikrofon.

•

Vi bruker delt skjerm for visning av presentasjon. (Kopi kan sendes oss senest dagen før møtet avholdes som
back-up)

•

Møtereferatene blir som normalt lagt ut på vår hjemmeside.

Vel møtt!
Dersom du ikke lenger trenger å stå på adresselista, ser andre adresser som kan tas ut eller savner noen adressater,
vennligst gi beskjed.
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