
 

 

 

FROLAND KOMMUNE 
 

 

  side 1 av 2 

SÆRUTSKRIFT 

Arkivsak-dok. 16/647-38 
Saksbehandler Ole Tom Ørnevik 
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Saksgang Møtedato Saknr 

1 FORMANNSKAPET  28.01.2020 20/7 

2 RÅD FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE  05.02.2020 20/2 

3 UNGDOMSRÅDET – Saken utgikk 06.02.2020 20/2 

4 KOMMUNESTYRET  13.02.2020 20/4 

 
FORMANNSKAPET 2019-2023 har behandlet saken i møte 28.01.2020 sak 20/7 
 
Votering 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling 
Forslaget til grønnstruktur- og turstiplan for Froland kommune legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 

 
RÅD FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2019-2023 har behandlet 
saken i møte 05.02.2020 sak 20/2 
 
Møtebehandling 
Omforent tilleggsforslag: 
Turstiene bør tilstrebes mest mulig universelt utformet. 
 
Votering 
Rådmannens forslag sammen med omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse - uttalelse 
Forslaget til grønnstruktur- og turstiplan for Froland kommune legges ut til offentlig ettersyn. 
Turstiene bør tilstrebes mest mulig universelt utformet. 
 
 

 
KOMMUNESTYRET 2019-2023 har behandlet saken i møte 13.02.2020 sak 20/4 
 
Votering 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 
Forslaget til grønnstruktur- og turstiplan for Froland kommune legges ut til offentlig ettersyn. 
Uttalelsen fra råd for personer med funksjonsnedsettelse følger saken.  
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Forslag til grønnstruktur- og turstiplan for Froland kommune - ut til 
offentlig ettersyn. 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Forslaget til grønnstruktur- og turstiplan for Froland kommune ut til offentlig ettersyn. 
 
Vedlegg 
Froland grønnstruktur 13.11.2019 kart 
Grønnstruktur 2019 rev. 20.12.2019 
 
Sammendrag  
Froland kommunestyre vedtok den 26.05.2016 planstrategi for Froland kommune. En plan 
over grønnstruktur- og turstiplan for sentrumsområdene var bestilt fra administrasjonen.  
 
Arbeidsgruppen har hentet innspill fra elevrådet fra Froland Skole.  
 
Under prosessen har styringsgruppen/formannskapet blitt informert og de har staget ut 
kursen. 
 
Planforslaget består av en tekstdel og kart. 
 
Planforslaget fremmes for formannskapet med innstilling til kommunestyret. 
 
Kommuneplanens føringer 
I kommuneplanens samfunnsdel under målsettinger er det flere kulepunkter som kan bygge 
opp under en grønnstruktur- og turstiplan. Bl.a. gode og trygge oppvekstsvilkår, gode og 
trygge trafikkforhold for alle, gode og trygge vilkår for eldre og andre med særlige behov, en 
god klima-, energi- og miljøpolitikk, god folkehelse for kommunens innbyggere. 
 
Driftsmessige konsekvenser 
Deler av turstien på Bliksåsen er allerede igangsatt og er finansiert med en del fra 
kommunen og en del fra tilskuddsmidler.  
Det legges til rette for en etappevis utbygging og bygges ut etter kommuneøkonomien og 
tilskuddsmidler innhentet av kommunens næringsrådgiver.  
 
Alternative løsninger 
Flere. Styringsgruppen/formannskapet kan foreslå endringer og nye innspill. 
 
Konklusjon 
Forslaget til grønnstruktur- og turstiplan for Froland kommune legges ut til offentlig ettersyn. 
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