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I møtet i Formannskapet den 26.08.2021, sak nr 57 /21, ble følgende vedtak fattet:

Formannskapet stotrer ikke en regional plan for arealbruk.

• Formannskapet ser ikke behovet for en regional plan for arealbruk (RP"-\)

• Fylkeskommunens rolle skal være knyttet til fylkeskommunens utviklingsrolle, ikke tangere
Statsforvalters tilsyns- og kontrollrolle. RP A er ikke juridisk bindende - men på side 6 i planen,
står det innledningsvis at: «kommuner og fylkeskommuner SKAL legge RPA til grunn for all
behandling a\· arealplaner.»

• Det er viktig at kommuner gis større, ikke mindre handlingsrom i arealpolitikken. Offentlige
reguleringer bør forenkles gjennom mer effektive planprosesser.

•  Å legge til rette for effektive planprosesser er å vise respekt for det lokale selvstyre. Tidsbruk på
planprosesser må ned om kommunene skal være tilrettelegger for utvikling,
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Behandling:
Ordforer la fram vedtaket fra PMU.

Kommunedirektørens innstilling ble satt opp i mot PMUs vedtak..

Pl\IUs vedtak ble vedtatt mot 1 stemme. Den som stemte i mot var Ove Sem (Ap) som støttet
kommunediretorens innstilling.

Vedtak:
Formannskapet støtter ikke en regional plan for arealbruk.

• Formannskapet ser ikke behovet for en regional plan for arealbruk (RP:\)

• Fylkeskommunens rolle skal være knyttet til fylkeskommunens utviklingsrolle, ikke tangere
Statsforvalters tilsyns- og kontrollrolle. RPA er ikke juridisk bindende - men på side 6 i
planen, står det innledningsvis at: «kommuner og fylkeskommuner SKAL legge RP1\ til
grunn for all behandling a,· arealplaner.»

• Det er viktig at kommuner gis storre, ikke mindre handlingsrom i arealpolitikken. Offentlige
reguleringer bor forenkles gjennom mer effektive planprosesser.

• A legge til rette for effektive planprosesser er å vise respekt for det lokale selvstyre,
Tidsbruk på planprosesser må ned om kommunene skal være tilrettelegger for utvikling.
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På neste side følger brev fra Skaun kommune.
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