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Møtebehandling 
Halsalista – Einar Vaagland fremmet følgende forslag: 
Utsettelsesforslag. Rådmann utarbeider et forslag i samarbeidets ånd 
 
 
Votering 
Det ble først votert over forslaget fra Einar Vaagland. 
Forslaget falt med 1 stemme mot 8 stemmer. 
 
For forslaget fra Einar Vaagland stemte 1:  
Einar Vaagland (HA)  
 
Imot forslaget fra Einar Vaagland stemte 8:  
Bernt Olaf Aune (AP), Marit Liabø Sandvik (AP), Tove Karin Halse Lervik (AP), Even Hendseth (H), Kjell 
Øyasæter (HE), Marte Halvorsen (SP), Odd Jarle Svanem (SP), Steinar Berdal (SP) 
 
Deretter ble det votert over kommunedirektørens innstilling.  
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme. 
 
For kommunedirektørens innstilling stemte 8:  
Bernt Olaf Aune (AP), Marit Liabø Sandvik (AP), Tove Karin Halse Lervik (AP), Even Hendseth (H), Kjell 
Øyasæter (HE), Marte Halvorsen (SP), Odd Jarle Svanem (SP), Steinar Berdal (SP)  
 
Imot kommunedirektørens innstilling stemte 1:  
Einar Vaagland (HA) 
 
Formannskaps vedtak/innstilling  

Formannskapet vedtar å oversende følgende uttalelse til region plan for arealbruk 2021-2030 til 
Trøndelag fylkeskommune: 
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- Heim kommune ser ikke behovet for å regulere det kommunale selvstyret ut over de rammer 
som allerede er lagt fra statlig hold i lovverk, samt nasjonale målsettinger for kommunal 
planlegging. Det vil bidra til lavere grad av kommunalt selvstyre, og bidra til at lokale 
tilpasninger i arealdisponeringen blir mindre fleksibelt. Dette gjør utvikling av bo- og 
næringsareal mer vanskelig enn nødvendig, og kan bli et hinder for en ønsket vekst og 
utvikling.  

- Heim kommune ser dermed ikke på regional plan for arealbruk som et nyttig verktøy, og vil 
fremholde at fylkeskommunens rolle må være som utviklingsaktør. Statsforvalteren rette 
organ for å sikre kommunal planlegging i tråd med nasjonale føringer.  

- Heim kommune oppfatter de overordnede føringene som begrensende, og lite tilpasset det 
mangfold av kommuner som finnes i Trøndelag. Både R9 og R10 kan som eksempel nyttes 
imot en kommune som bedre kjenner de ambisjoner som eksisterer lokalt, både politisk og i 
næringslivet. Å skulle begrense muligheten kommunene har for å tilrettelegge for arealer ut 
over det statlige føringer allerede gjør fremstår som klart ufordelaktig. Dette gir mindre 
handlingsrom for kommunene, sammenlignet med en situasjon uten disse bestemmelser.  

Når det gjelder planens punkt 4.1 må Kyrksæterøra defineres inn som et regionsenter, da det fungerer 
som handels- og servicesenter for et større område enn eget innbyggertall tilsier. Dette både for 
nabokommuner og ikke minst for et stort antall tilreisende fritidsbeboere. 
 


