
  Møteprotokoll 

 
Utvalg: Styret i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd 
Møtested: Teams 
Dato: 18.08.2021 
Tidspunkt: 11:00-12:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ola Øie Leder Rennebu kommune 
Stine Estenstad Medlem Melhus kommune 
Arve Hitterdal Medlem Holtålen kommune 
Geir Arild Espnes Medlem Oppdal kommune 
Sivert Moen Medlem Midtre Gauldal kommune 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Isak Veierud Busch Nestleder Røros kommune 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Christian Elgaaen Isak Veierud Busch Røros kommune 
   

 
Merknader Christian Elgaaen stiller i råds- og styremøter for Isak Veierud Busch ut 2021. 

 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Mari Løvli Yri Daglig leder 
  

 
 
  



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

PS 20/21 Referatsaker   

PS 21/21 Strategimøte for styret i Trøndelag Sør: Dato og sakliste  2021/2390 
PS 22/21    Høringssvar Regional plan for arealbruk (RPA) 
 

PS 25/21 Referatsaker 

Saksprotokoll i Regionrådet i Trøndelag sør - 18.08.2021  
 
 

Vedtak 
 
 
 

PS 26/21 Strategimøte for styret i Trøndelag Sør: Dato og sakliste 

Innstilling til styret 
Styret enes om egnet dato for gjennomføring av strategimøte og gir innspill til hvilke tema/saker 
som inngår i møteplan. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Regionrådet i Trøndelag sør - 18.08.2021  
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Strategimøte for styret i Trøndelag Sør-Intrekommunalt politisk råd gjennomføres 5.-6. oktober ved 
Skifer Hotell Oppdal. Strategimøtet har oppstart fra klokken 14.00 5.oktober. Styrets medlemmer 
har anledning til å komme med ytterlige innspill til saklista per e-post.  
 
 

PS 27/21 Høringssvar Regional plan for arealbruk (RPA) 

Innstilling til styret 
Styret vedtar utkast til høringssvar til RPA med eventuelle innspill og endringer. 
 
 
 
 
 



Saksprotokoll i Regionrådet i Trøndelag sør - 18.08.2021  
Enstemmig vedtatt.  

Vedtak 
Styret ønsker at rådets utkast til høringssvar bearbeides. Styret ønsker at rådets endelig høringssvar 
inkluderer følgende synspunkt/innspill til RPA: 

 Revidert høringssvar til RPA uttrykker sterkere bekymringer knyttet til hvilke føringer RPA 
legger for arealplanlegging i den enkelte kommune. Revidert høringssvar til RPA påpeker at 
RPA utfordrer kommunens rolle som arealplanmyndighet og dermed lokaldemokratiets 
rolle i arealplanlegging.  

 Revidert høringssvar til RPA presiserer at tilsynet med kommunenes arealplanlegging 
oppleves godt ivaretatt av Statsforvalteren i Trøndelag. 

 Revidert høringssvar til RPA spiller inn at regionalt planforum og plannettverket bør styrkes 
med politikerpåvirkning. 

 Revidert høringssvar til RPA argumenterer for at vekstaksen strekkes sørover til Oppdal 
kommune. Revidert høringssvar argumenterer for at både Støren og Oppdal får status som 
regionsted.  

 Revidert høringssvar til påpeker at dokumentet i for stor grad benytter «skal» i stedet for 
«bør» i beskrivelser knyttet til retningslinjer og målsettinger.  

 
 


