Møte i Formannskapet den 14.05.2020 - Sak: 52/20
Stein Plukkerud (SP) har reist spørsmål om sin habilitet under behandling av fremdriftsplanen
for Kommunedelplan Øyer Sør. Stein Plukkerud fratrådte. Ordfører fremmet forslag om at
Stein Plukkerud erklæres inhabil.
«Ordfører mener Stein Plukkerud er inhabil i kraft av at mange av hans selskaper blir påvirket
av resultatet da de har avgitt ønsker om utbyggingsområder i planområdet. Her mener jeg
Forvaltningslovens § 6 andre ledd skal legges til grunn:
Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til
hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig
fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det
skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part».
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Marthe Lang-Ree (SP) tiltrådte som varamedlem.
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag til vedtak fra Øyer SP og Øyer SV:
1. «Formannskapet er klar over risikofaktorer ved en stram fremdriftsplan, men ber om
at fremdriftsplanen revideres med forutsetning om endelig vedtak i mai/juni 2021
med begrunnelse i at denne planen har høyeste prioritet.
2. Dersom det oppstår hendelser som kan føre til endringer i fremdriftsplanen eller økte
utgifter som følge av økt ressursbruk, skal dette så tidlig som mulig bringes inn for
formannskapet. Kommuneplanutvalget avgjør deretter om fremdriftsplanen skal
endres».
Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og forslaget fra Øyer SP og
Øyer SV ble forslaget fra Øyer SP og Øyer SV enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet:
1. Formannskapet er klar over risikofaktorer ved en stram fremdriftsplan, men ber om at
fremdriftsplanen revideres med forutsetning om endelig vedtak i mai/juni 2021 med
begrunnelse i at denne planen har høyeste prioritet.
2. Dersom det oppstår hendelser som kan føre til endringer i fremdriftsplanen eller økte
utgifter som følge av økt ressursbruk, skal dette så tidlig som mulig bringes inn for
formannskapet. Kommuneplanutvalget avgjør deretter om fremdriftsplanen skal
endres.
Stein Plukkerud tiltrådte. Marthe Lang-Ree fratrådte.
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