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20.11.2018 Hovedutvalg for drift, eiendom og næring
Møtebehandling:
Bente T. Brekke (Frp) fremmet følgende forslag:
Videre arbeid med Regional plan for bærekraftig utvikling, RPBA, avsluttes i denne omgang.
Fellesnemda for Vestfold / Telemark (jfr. Regionsreformen) anmodes om å ta stilling til behovet forog arbeidet med å etablere en RPBA for den nye fylkeskommunen.
Øyvind Jonassen (H) fremmet følgende forslag:
1. Re Kommune kan ikke slutte seg til forslag til revidert RPBA. Hovedutvalget kan ikke akseptere
retningslinjene som går ut over kravene i plan- og bygningsloven og innskrenke kommunens
handlingsrom.2. Re kommune vil peke på 2 alternative veier i prosessen videre i følgende prioritert
rekkefølge:
A) Videre arbeid med RPBA avsluttes i denne omgang. Fellesnemnda for - Vestfold/Telemark (Jfr.
regionreformen) anmodes om å ta stilling til behovet for - og arbeidet med å etablere en RPBA for
den nye fylkeskommunen.B) Høringsutkastet returneres til fylkeskommunen med pålegg om å
endre hele dokumentet til et rådgivende dokument. Det vil bl.a. medføre at skal-betegnelser endres
til bør/kan.
Votering:
Brekkes forslag ble først tatt opp til votering. Forslaget fikk en stemme (Frp (1)), og falt.
Rådmannens forslag ble deretter satt opp mot Jonassens forslag. Jonassens forslag ble vedtatt
med 5 stemmer mot 4 (Sp (2) og Ap (2)), som støttet rådmannens forslag.

Arbeiderpartiet ønsket å avlegge følgende stemmeforklaring:
Arbeiderpartiet stemte for Rådmannens innstilling ved avstemning i Hovedutvalg DEN, men
forbeholder seg retten til å stemme annerledes i avstemningen i Kommunestyret, etter at nye
opplysninger blir diskutert i Arbeiderpartiets gruppe før avstemning i kommunestyret.
DEN- 078/18 Vedtak:
1. Re Kommune kan ikke slutte seg til forslag til revidert RPBA. Hovedutvalget kan ikke akseptere
retningslinjene som går ut over kravene i plan- og bygningsloven og innskrenke kommunens
handlingsrom.
2. Re kommune vil peke på 2 alternative veier i prosessen videre i følgende prioritert rekkefølge:
A) Videre arbeid med RPBA avsluttes i denne omgang. Fellesnemnda for - Vestfold/Telemark (Jfr.
regionreformen) anmodes om å ta stilling til behovet for - og arbeidet med å etablere en RPBA for
den nye fylkeskommunen.
B) Høringsutkastet returneres til fylkeskommunen med pålegg om å endre hele dokumentet til et
rådgivende dokument. Det vil bl.a. medføre at skal-betegnelser endres til bør/kan.
22.11.2018 Kommuneplanutvalget
Møtebehandling:
Heming Olaussen (SV) fremmet følgende forslag:
1. Tønsberg og Re kommuner slutter seg til formålet med revisjon av RPBA og berømmer Vestfold
fylkeskommune (VFK) for et grundig arbeid med kunnskapsgrunnlag til de to planene som vil være
til stor nytte for kommunene.
2. Tønsberg og Re kommuner kan ikke slutte seg til forslag til revidert RPBA slik det nå foreligger.
Kommunestyret kan ikke akseptere retningslinjer som går ut over kravene i plan- og bygningsloven
og innskrenker kommunens handlingsrom.
Bystyret og Kommunestyret forutsetter at:
a) Antall retningslinjer må reduseres. Hjemmelsgrunnlaget må fremkomme tydelig. Retningslinjer
utover lovens krav må endres til faglige råd.
b) Planforslaget justeres slik at det tydelig forholder seg til ansvarsfordelingen slik denne
fremkommer i plan- og bygningsloven. Samtidig bør detaljeringsgraden i flere av retningslinjene
gjennomgås med tanke på at dette er en overordnet regional plan.
c) Revetal defineres som regionalt knutepunkt og regionalt prioritert vekstområde.
Thorvald Hillestad (SP) fremmet følgende forslag:
Tillegg til Olaussens forslag, nytt punkt d):
d) RPBA sikrer et handlingsrom for at Tønsberg/Re ved behov kan etablere kontorbedrifter i tråd
med retningslinjene ved Åskrysset.
Votering:
DENs innstilling ble satt opp mot Olaussens forslag. Olaussen forslag ble vedtatt med 5 stemmer
mot 3 stemmer (Krf (1), Frp (1), H (1), som støttet DENs innstilling.
Hillestads tilleggspunkt ble deretter tatt opp til votering og ble vedtatt mot 1 stemme (SV (1)).
KPU- 004/18 Vedtak:
1. Tønsberg og Re kommuner slutter seg til formålet med revisjon av RPBA og berømmer Vestfold
fylkeskommune (VFK) for et grundig arbeid med kunnskapsgrunnlag til de to planene som vil være
til stor nytte for kommunene.2. Tønsberg og Re kommuner kan ikke slutte seg til forslag til revidert
RPBA slik det nå foreligger. Kommunestyret kan ikke akseptere retningslinjer som går ut over
kravene i plan- og bygningsloven og innskrenker kommunens handlingsrom.Bystyret og
Kommunestyret forutsetter at:a) Antall retningslinjer må reduseres. Hjemmelsgrunnlaget må

fremkomme tydelig. Retningslinjer utover lovens krav må endres til faglige råd.b) Planforslaget
justeres slik at det tydelig forholder seg til ansvarsfordelingen slik denne fremkommer i plan- og
bygningsloven. Samtidig bør detaljeringsgraden i flere av retningslinjene gjennomgås med tanke
på at dette er en overordnet regional plan.c) Revetal defineres som regionalt knutepunkt og
regionalt prioritert vekstområde.
d) RPBA sikrer et handlingsrom for at Tønsberg/Re ved behov kan etablere kontorbedrifter i tråd
med retningslinjene ved Åskrysset.
11.12.2018 Kommunestyret
Møtebehandling:
Bente Torun Brekke, Frp fremmet følgende forslag:
Videre arbeid med Regional plan for bærekraftig utvikling, RPBA, avsluttes i denne omgang.
Fellesnemda for Vestfold / Telemark ( Jfr. Regionsreformen ) anmodes om å ta stilling til behovet
for og arbeide med å etablere en RPBA for den nye fylkeskommunen.
Fellesnemndas vedtak i sak 063/18 ble referert.
Votering:
Brekkes forslag ble votert over først og falt med 4 (Frp) mot 21 stemmer.
Kommuneplanutvalgets Innstillingen pkt 1 og 2 a, b og c ble enstemmig vedtatt
Kommuneplnutvalgets innstilling pkt 2 d ble vedtatt med 23 mot 2 (SV og SP (1)) stemmer.
KST- 084/18 Vedtak:
1. Tønsberg og Re kommuner slutter seg til formålet med revisjon av RPBA og berømmer Vestfold
fylkeskommune (VFK) for et grundig arbeid med kunnskapsgrunnlag til de to planene som vil være
til stor nytte for kommunene.
2. Tønsberg og Re kommuner kan ikke slutte seg til forslag til revidert RPBA slik det nå foreligger.
Kommunestyret kan ikke akseptere retningslinjer som går ut over kravene i plan- og bygningsloven
og innskrenker kommunens handlingsrom.Bystyret og Kommunestyret forutsetter at:
a) Antall retningslinjer må reduseres. Hjemmelsgrunnlaget må fremkomme tydelig. Retningslinjer
utover lovens krav må endres til faglige råd.
b) Planforslaget justeres slik at det tydelig forholder seg til ansvarsfordelingen slik denne
fremkommer i plan- og bygningsloven. Samtidig bør detaljeringsgraden i flere av retningslinjene
gjennomgås med tanke på at dette er en overordnet regional plan.
c) Revetal defineres som regionalt knutepunkt og regionalt prioritert vekstområde.
d) RPBA sikrer et handlingsrom for at Tønsberg/Re ved behov kan etablere kontorbedrifter i tråd
med retningslinjene ved Åskrysset.

