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Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli Votert via e-post 
Medlem Laila A Jonassen Skåden  
Medlem Marthe Lang-Ree Votert via e-post 
Medlem Stein Plukkerud 

 
Erklært inhabil 

Medlem Randi Øverhaug Sagheim Votert via e-post 
Medlem Steinar Grimsrud Votert via e-post 
Medlem Anne Braastad Lie Votert via e-post 
Medlem Svein Løken Votert via e-post 
Medlem Ingrid Olaug Mork  
Medlem Lars Høvren Votert via e-post 
Medlem Nisveta Tiro Votert via e-post 
Medlem Niklas Aas Skovdahl  
Medlem Brit Kramprud Lundgård Votert via e-post 
Medlem Dag Norvald Hansen Votert via e-post 
Medlem Inger Synnøve Bratt Votert via e-post 
Medlem Erling Broen Votert via e-post 
Medlem Arne Skogli Votert via e-post 
Medlem Gudbrand Sletten Votert via e-post 
Medlem Hilde M Strangstadstuen Votert via e-post 
Medlem Roar Øien Votert via e-post 
Medlem Anne Kristine Aronsveen Votert via e-post 
Varamedlem Mona Skurengslien Svegården Votert via e-post 

 
 
 
Merknader:   

E-post sendt kommunestyrets medlemmer 08.12.2022: 
«For at saken skal behandles før 31.12.2022 sendes saken ut til kommunestyrets medlemmer 
med frist for tilbakemelding innen mandag 12.12.2022 kl 12.00. Vi ber om at tilbakemelding 
sendes undertegnede». 
 
E-post mottatt fra Stein Plukkerud (Sp) 09.12.2022: 
«Jeg har i dag ingen verv i ØTI, men jeg har bistått litt med råd om bygging av snøproduksjon, 
er også deleier i Hafjell Maskin AS som utfører byggearbeidene for ØTI. Har tidligere vært 
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finansansvarlig i skigruppa og har jobbet med ØTI Kunstgras AS med å skaffe finansiering til 
hele oppgraderingen på Idrettsplassen.  
 Tenker derfor at jeg bør få vurdert habiliteten». 
 
E-post sendt kommunestyrets medlemmer 09.12.2022: 
«Stein Plukkerud har stilt spørsmål om sin habilitet. Han har i dag ingen verv i ØTI, men har 
bistått litt med råd om bygging av snøproduksjon. Han er også deleier i Hafjell Maskin AS som 
utfører byggearbeidene for ØTI. Har tidligere vært finansansvarlig i skigruppa og har jobbet 
med ØTI Kunstgras AS med å skaffe finansiering til hele oppgraderingen på Idrettsplassen.  
 
Ordfører fremmer forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningsloven § 6, 2.ledd.  
 
Det må stemmes over forslaget. Vi ber om at de som ikke støtter ordførerens forslag gir 
tilbakemelding om det til undertegnede innen mandag 12.12.2022 kl 10.00». 
 
Påminnelse sendt som E-post til 8 av kommunestyrets medlemmer 12.12.2022: 
Jeg kan ikke se at jeg har mottatt votering innen fristen. Vi utvider fristen til kl 14.00 nå i dag, 
12.12.2022. 
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150/22   
SØKNAD OM STØTTE TIL IDRETTSANLEGG ØYER-TRETTEN IF   
 
Formannskapets innstilling: 
Ny formulering av retningslinjer for bruk av fondet: 
«Tilskudd til idrettsarrangement knytta til Hafjell 
som arena, herunder konkret planlagt arrangement og arbeid for å få arrangement til 
anlegget.» byttes ut med følgende: 
«Tilskudd til rekruttering til idrettsaktiviteter i Øyer kommune». 
 
Formannskapet omgjør vedtaket i sak 56/22 til følgende: 
Formannskapet støtter søknaden fra ØTI med 300.000,- til utvidelse av aktiviteten på Øyer 
idrettspark. Støtten tas fra Tilskudd til rekruttering til idrettsaktiviteter i Øyer kommune. 
 
 
Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
Stein Plukkerud (Sp) har stilt spørsmål om sin habilitet. Han har i dag ingen verv i ØTI, men 
har bistått litt med råd om bygging av snøproduksjon. Han er også deleier i Hafjell Maskin AS 
som utfører byggearbeidene for ØTI. Har tidligere vært finansansvarlig i skigruppa og har 
jobbet med ØTI Kunstgras AS med å skaffe finansiering til hele oppgraderingen på 
Idrettsplassen.  
Ordfører fremmer forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt med 17 medlemmer 
i kommunestyret. 
Mons S Svegården tiltrådte som varamedlem. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 18 medlemmer i kommunestyret. 
 
Kommentar fra Erling Broen (Ap): 
Siden det ikke foreligger en saksutredning om endring av retningslinjene for bruk av 
disposisjonsfond idrettsanlegg, er det krevende å se rekkevidden og hvilke følger det vil 
kunne få når retningslinjene nå endre til "Tilskudd til rekruttering til idrettsaktiviteter i Øyer 
kommune".   Når nå begrepet "rekruttering til.." brukes kan det innebære bindinger og 
begrensninger i bruken som kanskje ikke er ønskelig.  
 
«Retningslinjer Disposisjonsfond idrettsarrangement» ble sist endret i juni 2019 (sak 
76/19).  Jeg mener disse retningslinjene nå bør gjennomgås igjen slik at rekkevidden og 
konsekvensene av endringen som gjøres som følge av vedtak i denne saken klargjøres.   
 
 
Vedtak: 
Ny formulering av retningslinjer for bruk av fondet: 
«Tilskudd til idrettsarrangement knytta til Hafjell 
som arena, herunder konkret planlagt arrangement og arbeid for å få arrangement til 
anlegget.» byttes ut med følgende: 
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«Tilskudd til rekruttering til idrettsaktiviteter i Øyer kommune». 
 
Kommunestyret omgjør vedtaket i sak 56/22 til følgende: 
Kommunestyret støtter søknaden fra ØTI med 300.000,- til utvidelse av aktiviteten på Øyer 
idrettspark. Støtten tas fra Tilskudd til rekruttering til idrettsaktiviteter i Øyer kommune. 
 
 
 
 


