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Hei
Barn og unges representant har følgende kommentarer og innspill, som kan knyttes til både
målene og strategier:
1. Støtter at Dokken ikke bare skal være for dem som bor og/eller jobber der. Likevel må
området spesielt tilpasses beboere på en slik måte at de har tilgang til de uterom, tilbud
og attraktiviteter som er nødvendig for å sikre fokus på gode nabolag, levekår- og
oppvekstvilkår. Variasjon knyttet til næringsvirksomhet og kommersielle tilbud må ikke
fortrenge mangfold og fellesskap for beboere. Ved planlegging av bystrukturer bør byrom,
allmenninger, grøntområder og andre utearealer gis gode betingelser i forhold til
solforhold, nærhet til sjøfronten og andre kvaliteter som fremmer et godt hverdagsliv.
2. Strategien bør ses i sammenheng med områdereguleringsplan for Indre Laksevåg. Spesielt
med tanke på fastsette posisjon for brofester til nye G/S-bro og for planlegging av
attraktive målpunkt på begge sider av Puddefjorden. God samhandling og koordinering
må sikres både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv.
3. En bærekraftig byutvikling må ha et bevisst forhold til flere perspektiv. Økonomisk og
miljømessig bærekraft må ikke gå på bekostning av det sosiale aspektet.
4. Å stimulere til etablering av pionerer og innovatører bør også handle om å invitere til og
samhandle om aktiviteter som fremmer barn og unges interesser.
5. Det må planlegges for faktisk sosialt mangfold, forebygging av utenforskap/ensomhet og
trygge nærmiljø. Viser til Satsing 3 om mangfold i gjeldende KPS, om at Bergen skal tilby
gode boliger i varierte bomiljø. Tilrettelegging for boliger for alle krever politisk
handlekraft og samarbeid med både utbyggere og etater og organisasjoner med
kompetanse på boligsosialt arbeid.
6. I tillegg til at barn og unges interesser må være en naturlig del av den videre
planprosessen, vises det også til lovkrav om reell medvirkning fra barn og unge. Deres
kunnskap og erfaringer kan bidra til andre impulser og innspill, som kan bli viktige for å nå
målsettinger og strategier for et fremtidig Dokken. Det oppfordres til å innlemme barn og
unge, både på tvers av aldersgrupper, behov og preferanser. Eksisterende og
nye/innovative medvirkningsprosesser bør benyttes, og en kan med fordel se til andre
kommuner og land for inspirasjon.
7. Viser også til gjeldende KPS og satsningsområder om trygghet. Videre planarbeid må
ivareta dette tema og samarbeid med relevante instanser og organisasjoner for å
planlegge for helsefremmende, trygge og gode bomiljø.
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