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Møtebehandling
Bjørg Tysdal Moe (KrF) fremmet følgende endringsforslag:
«Side 12 Stavanger vil ha driftige lokalmiljø ved å bruke mangfold som en ressurs i utviklingen av
nærmiljø, gjennom involvering og samskaping.
Styrke mangfoldssamfunnet i dialog og samspill med folkekirken og andre tros- og
livssynssamfunn.»

Kjetil Endresen (MDG) fremmet følgende oversendelsesforslag:
«Frem til endelig behandling oppfordres administrasjonen til å se på klarspråk i teksten, og foreta
en språkvask av dokumentet. Dette med spesielt fokus på at de tre satsingsområdene skal bli
tydelig kommunisert.»

Christian Wedler (FrP) tok opp følgende tilleggsforslag fremmet i kommunalutvalget 07.05.2019:
«
1) Det legges til ett ekstra satsingsområde (trekløver blir til firkløver), som skilles ut fra
«regionsmotor» det nye punket heter «Nye arbeidsplasser» og punktene om arbeidsplasser
skilles ut tilsvarende og sorteres under det nye punktet
2) nye punkter under «Nye arbeidsplasser» tilføres følgende punkter;
- Stavanger by står ovenfor store utfordringer og endringer i arbeidsmarkedet og en av
kommunens viktigste oppgaver er å aktivt tilrettelegge for nye arbeidsplasser
- alle som vil etablere arbeidsplasser i kommunen skal prioriteres i all kommunal saksbehandling
på alle nivå og skal møtes i utgangspunktet med en positiv holdning.»

Votering
Gjeldende innstilling ble enstemmig vedtatt.
KrF’s endringsforslag ble vedtatt med 59 stemmer (H, Ap, V, KrF, MDG, FNB, SV(1) (Eirik Faret
Sakariassen), Sp, Rødt og den uavhengige representanten Torfinn Ingeborgrud).
FrP’s tilleggsforslag fikk 14 stemmer (H (2) (Trygve Pedersen og Jarl Endre Egeland), FrP, MDG,
Sp, Pp og den uavhengige representanten Torfinn Ingeborgrud).
MDG’s oversendelsesforslag oversendes rådmannen.

Bystyrets flertallsvedtak
Forslag til Kommuneplan for Stavanger 2019-2034, samfunnsdelen, vedtas i hht Plan- og
bygningsloven § 11-14.
Side 12 Stavanger vil ha driftige lokalmiljø ved å bruke mangfold som en ressurs i utviklingen av
nærmiljø, gjennom involvering og samskaping.
Styrke mangfoldssamfunnet i dialog og samspill med folkekirken og andre tros- og
livssynssamfunn.
Det skal være et overordnet mål å legge til rette for å øke antall arbeidsplasser.
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