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Hei.
Jeg ber om utsettelse på å komme med innspill til områdereguleringsplanen for Nordkapp halvøya. Er det mulig å be om en uke
utsettelse?
Det hadde også vært fint å få til et slags folkemøte med en nærmere redegjørelse av planen siden det ble alt for liten tid til hele planen,
det gikk for fort og det er heller ikke helt enkelt. Til og med Ap politikerne jeg snakka med på møtet sa at det var vanskelig. Kanskje
det kan bli mer oppklarende for alle i en så viktig sak. Siden kommunen og ordføreren selv etterlyser engasjement kan kommunen
kanskje invitere politikere og folk herfra til å samles til mer info, spørsmål og dialog og kanskje be turlaget informere. De tar naturens
perspektiv på alvor og dermed representerer de kanskje også folk flest og fremtidens miljøinteresser.
Arbeiderpartiet sier selv på sin "AP side "at det var få innspill til planen som kom frem. Det kommer kanskje også av at panelet bestod
av folk som hadde næringsperspektiv. Det ble kun ca en halv time igjen til spørsmål eller samtale og jeg tror ikke det var lagt helt
tilrette for at folk klarte å kjenne seg trygg nok til å stille spørsmål/ komme med innspill. Det er ikke lett når samarbeidspartner som
også er motpart (med mest inntjening og som lokale bedrifter er avhengig av å ha et forhold til ) sitter der med tre representanter og
har bedriftsspråkets argumentasjon og mest mulig inntjening som agenda.
Virker som mange kjenner på maktesløshet og frustrasjon og jeg tror det er viktig for fremtiden at folk kan kjenne seg trygg på at
kommunen virkelig vil fellesskapets beste og at kommunen og dets innbyggere selv tar ansvaret for utviklingen.
Kanskje invitere de unge , lærere og elever fra skolene. Skape eierskapsfølelse til øya og de unge ser kanskje muligheter , er ofte
kreative med energi og mot. Vi treng alle slags ideer og innspill.
Takk og hilsen
Mona Haug
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