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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 11.08.2020 

Sak: 176/20 
  

Tittel: Saksprotokoll - Høring av planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel 2020-2032  

Resultat: Annet forslag vedtatt 

Arkivsak: 20/46547 
 
Vedtak: 
Formannskapet vedtar å legge planprogrammet for arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel ut på seks ukers høring og offentlig ettersyn. 
 
Perspektiv 5 bør bedre belyse og utdype hvordan skape en mangfoldig og inkluderende by 
med plass til alle, hvordan legge til rette for en mangfoldig boligsammensetning og hvordan 
skape spennende og mangfoldig kulturby. 
 
Hvor raskt og hvordan Trondheim kan bli et nullutslippssamfunn skal utredes i planarbeidet 
og det bør settes et mål når den endelige planen skal vedtas. 
 
FLERTALLSMERKNAD – Sp, Ap, H, SV, MDG, FrP, V, Uavh: 
Formannskapet støtter uttalelsen fra Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne om å gjøre planarbeid bedre tilgjengelig for alle innbyggere. Slik planen 
fremstår i dag har den et komplisert og fremmedgjørende språk som gjør at grupper av 
innbyggere vil ha utfordringer med å delta i prosessen slik vi ønsker det. Formannskapet 
mener kommunen med fordel kan arbeide med å forenkle språket i planer slik at det blir 
enklere for alle å kunne delta i samfunnsdebatten og de demokratiske prosessene. 
 
 
Behandling: 
Roar Aas (Ap) tilleggsforslag på vegne av Ap, SV, MDG, Sp: 
Perspektiv 5 bør bedre belyse og utdype hvordan skape en mangfoldig og inkluderende by 
med plass til alle, hvordan legge til rette for en mangfoldig boligsammensetning og hvordan 
skape spennende og mangfoldig kulturby. 
 
Ola Lund Renolen (MDG) tilleggsforslag på vegne av SV, MDG: 
Hvor raskt og hvordan Trondheim kan bli et nullutslippssamfunn skal utredes i planarbeidet 
og det bør settes et mål når den endelige planen skal vedtas. 
 
Marte Løvik (Sp) merknad på vegne av Sp, Ap, H, SV, MDG: 
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Formannskapet støtter uttalelsen fra Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne om å gjøre planarbeid bedre tilgjengelig for alle innbyggere. Slik planen 
fremstår i dag har den et komplisert og fremmedgjørende språk som gjør at grupper av 
innbyggere vil ha utfordringer med å delta i prosessen slik vi ønsker det. Formannskapet 
mener kommunen med fordel kan arbeide med å forenkle språket i planer slik at det blir 
enklere for alle å kunne delta i samfunnsdebatten og de demokratiske prosessene. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Aas’ forslag ble enstemmig vedtatt. 
Renolens forslag ble vedtatt med 6 stemmer (2H, 1SV, 1MDG, 1V, 1Uavh) mot 5 stemmer 
(3Ap, 1Sp, 1FrP). 
FrP, V, Uavh sluttet seg til merknaden fra Sp, Ap, H, SV, MDG. 
 
 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift


