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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 22.06.2021 

Sak: 222/21 
  

Tittel: Saksprotokoll - Høring - Regional plan for arealbruk  

Resultat: Annet forslag vedtatt 

Arkivsak: 20/55832 
 
Vedtak: 

Formannskapet vedtar følgende høringsuttalelse til Regional plan for arealbruk 2021-2030 
Bærekraftig og stedstilpasset arealpolitikk i Trøndelag (RPA):  

1. Trondheim kommune er skeptisk til behovet for en regional plan for arealbruk. Styring av 
arealbruken er det viktigste elementet i det kommunale selvstyret, og dette selvstyret vil 
svekkes ytterligere hvis det kommer enda et grunnlag for innsigelser. . Fylkeskommunens 
rolle bør primært være knyttet til fylkeskommunens utviklingsrolle, og ikke tangere 
statsforvalternes tilsyns- og kontroll rolle. Regional plan for arealbruk må derfor være en 
utviklingsplan som skal bidra til en bærekraftig og differensiert arealbruk i Trøndelag. 
Trøndelag er et stort område med forskjellige utfordringer og behov. Formannskapet 
mener at en plan på regionalt nivå skal være på et overordnet nivå for å håndtere 
kommuneoverskridende utfordringer og primært vektlegge fylkeskommunens egne 
ansvarsområder. Kommunene har alle arealplaner, strategier og avtaler som skal legges til 
grunn, og som både i form og innhold vil være viktigere enn RPA. 
 

2. Planen er på over 100 sider, noe som gjør det vanskelig å få oversikt over all 
informasjonen. Planen bør forkortes, og det bør lages en samlet oversikt over alle mål 
og retningslinjer med underpunkter for å gjøre den mer oversiktlig og lesbar. Det bør 
også sees på om omfanget av mål og retningslinjer kan reduseres da mange av 
punktene er sikret gjennom andre statlige føringer og lovverk.  
 

3. Flere av retningslinjene i planen omtaler forhold som ikke håndteres i kommunenes 
arealplanlegging, men omhandler tema som bør følges opp i andre strategiske planer 
som eksempelvis i en næringsplan. Disse bør tas ut av arealbruksplanen og følges opp 
i andre strategiske planer.  
 

4. Handlingsplanen bør i all hovedsak vise hvordan fylkeskommunen skal følge opp RPA 
gjennom konkrete tiltak, kollektivtilbud, prosjekter og veiledning/formidling. 

 
Behandling: 
Elin Marie Andreassen (FrP), alternativt forslag punkt 1 
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Trondheim kommune er skeptisk til behovet for en regional plan for arealbruk. Styring av 
arealbruken er det viktigste elementet i det kommunale selvstyret, og dette selvstyret vil svekkes 
ytterligere hvis det kommer enda et grunnlag for innsigelser. 
 
Eli Marie Andreassen (FrP), tilleggsforslag kommunalt sjølstyre 
Trøndelag er et stort område med forskjellige utfordringer og behov. Det vil derfor være viktig å 
differensiere mellom by og bygd i oppfølgingen av mål og retningslinjer. Den kommunale 
selvråderetten må stå sterkt, slik at hver enkelt kommune har mulighet til en vekst i tråd med egne 
målsettinger, forutsetninger og muligheter. Regional plan for arealbruk må i langt større grad ha 
fokus på fylkeskommunens støttende og rådgivende funksjon, knyttet til arealplanlegging i 
kommunene. 
 
Eli Marie Andreassen (FrP), tilleggsforslag som Trondheimsregionen 
Fylkeskommunens rolle bør primært være knyttet til fylkeskommunens utviklingsrolle, og ikke 
tangere statsforvalternes tilsyns- og kontrollrolle. 
 
Roar Aas (Ap), tilleggsforslag pkt 1 pva Ap, Sp 
1. Fylkeskommunens rolle bør primært være knyttet til fylkeskommunens utviklingsrolle, og ikke 
tangere statsforvalternes tilsyns- og kontroll rolle. Regional plan for arealbruk må derfor være en 
utviklingsplan som skal bidra til en bærekraftig og differensiert arealbruk i Trøndelag. Trøndelag er 
et stort område med forskjellige utfordringer og behov. Formannskapet mener at en plan på 
regionalt nivå skal være på et overordnet nivå for å håndtere kommuneoverskridende utfordringer 
og primært vektlegge fylkeskommunens egne ansvarsområder. Kommunene har alle arealplaner, 
strategier og avtaler som skal legges til grunn, og som både i form og innhold vil være viktigere 
enn RPA. 
 
Ola Lund Renolen (MDG), uttalelse i tillegg til innstillingen, pva MDG, SV 
De enkelte kommunene jobber på hver sin kant med mange av de overordnede 
problemstillingene knyttet til klima og miljøspørsmål som har direkte tilknytning til arealbruk og 
arealforvaltning. Trondheim kommune har innarbeidet begreper som rød, grønn og blå strek, og 
vi har vedtak om å etablere et arealregnskap innen utgangen av 2022. Trøndelag fylkeskommune 
kan gjennom forvaltningen av regional plan for arealbruk være en pådriver for at fylkets 
kommuner og fylkeskommunen selv bidrar til at begreper i størst mulig grad forstås likt og at 
etablering av tiltak i større grad blir systematisert og likt implementert hos de forskjellige 
kommunene. 
 
Votering 

1. Innstillinga unntatt pkt 1 ble enstemmig vedtatt 
2. Andreassens forslag pkt 1 ble vedtatt med åtte stemmer (3Ap, 2H, FrP, V, Sp), mot tre 

stemmer (SV, MDG, R) 
3. Andreassens tilleggsforslag kommunalt sjølstyre fikk fem stemmer (Sp, 2H, FrP, V), 

men falt mot flertallets seks stemmer (3Ap, SV, MDG, R) 
4. Andreassens tilleggsforslag som Trondheimsregionen, fikk fem stemmer, (Sp, 2H, FrP, 

V), men falt mot flertallets seks stemmer (3Ap, SV, MDG, R) 
5. Lund Renolens tilleggsforslag fikk tre stemmer (MDG, SV. R), men falt mot flertallets 

åtte stemmer (3Ap, 2H, Sp, FrP, V) 
6. Aas tilleggsforslag ble vedtatt mot en stemme (Rødt) 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift


