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RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE - HØRINGSFORSLAG 
 
 
Behandling  Kommunestyret - 24.04.2008: 
 
Frp. v/Espen Ludviksen fremmet følgende forslag: 
 

”Harstad kommunestyre mener at lokale myndigheter skal ha full 
beslutningsmyndighet i plan og arealspørsmål og kan ikke støtte forslag om 
rikspolitiske retningslinjer som medfører at lokalpolitikere fratas myndighet som 
overføres til regionalt nivå og statsbyråkratiet. 
 
Harstad kommunestyre mener at forslaget om juridisk bindende fylkesplaner er helt 
uholdbart. Det er lokale myndigheter som er best skikket til å styre lokal arealbruk 
og best vet hvordan det skal legges til rette for lokal næringsutvikling. 
 
Forslaget gjør etter Harstad kommunestyres mening en allerede tungrodd 
planprosess enda mer byråkratisk og vil være negativ for lokal næringsutvikling. 
 
Harstad kommunestyre mener at lokale myndigheter skal kunne gjennomføre en 
lokal næringspolitikk og det forutsetter full råderett i plan og arealspørsmål. 
 
Forslag til rikspolitisk bestemmelser om kjøpesentre avvises.” 

 
Espen Ludviksens (Frp.) forslag ble vedtatt med 26 mot 16 stemmer som ble avgitt for 
formannskapets innstilling. 
 
 
Vedtak  Kommunestyret - 24.04.2008: 
 
Harstad kommunestyre mener at lokale myndigheter skal ha full beslutningsmyndighet i 
plan og arealspørsmål og kan ikke støtte forslag om rikspolitiske retningslinjer som 
medfører at lokalpolitikere fratas myndighet som overføres til regionalt nivå og 
statsbyråkratiet. 
 
Harstad kommunestyre mener at forslaget om juridisk bindende fylkesplaner er helt 
uholdbart. Det er lokale myndigheter som er best skikket til å styre lokal arealbruk og best 
vet hvordan det skal legges til rette for lokal næringsutvikling. 
 
Forslaget gjør etter Harstad kommunestyres mening en allerede tungrodd planprosess 
enda mer byråkratisk og vil være negativ for lokal næringsutvikling. 
 
Harstad kommunestyre mener at lokale myndigheter skal kunne gjennomføre en lokal 
næringspolitikk og det forutsetter full råderett i plan og arealspørsmål. 
 
Forslag til rikspolitisk bestemmelser om kjøpesentre avvises. 
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