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Møte i  Kommunestyret den 15.12.2016 - Sak: 125/16 

 

Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren 
fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til Forvaltningsloven § 6 2.ledd. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Rigmor Aarø Spiten tiltrådte. 
 
Ordføreren orienterte om saken og la frem følgende alternativer: 
 
«K-sak 125/16, rett tittel på saken:  
«MERKNAD TIL VEDTAK I SAK OM DETALJREGULERING – HAUGAN BF3 OG BF5 – PLANID 
201506»  
Tittelen bør endres slik overskriften her vises. 
 
Her finnes tre alternativer.  
De to første (A og B) som innebærer at kommunestyret tar stilling til saken fordi den er 
spesiell og av den grunn bør avklares av kommunestyret. Det tredje alternativet (C) der 
kommunestyret overlater til Planutvalget å avklare merknaden. Det siste alternativet 
innebærer at kommunestyret ikke vurderer saken for å være tilstrekkelig spesiell til å 
behandle den. 
De tre alternativene: 

A. Kommunestyret stadfester planutvalgets innstilling.  
Betegnelsen «klager» i punkt 1 endres til «regulanten». Planutvalget endres til 
Kommunestyret. 

B. Kommunestyret tar merknaden fra regulanten til følge. 
C. Kommunestyret sender saken tilbake til Planutvalget til avklaring av merknaden.» 

 
Arne Skogli (AP) fremmet følgende forslag: 
« A. Kommunestyret stadfester planutvalgets innstilling.  
Betegnelsen «klager» i punkt 1 endres til «regulanten». Planutvalget endres til 
Kommunestyret». 
Anne Aronsveen (H) fremmet følgende forslag: 
«B. Kommunestyret tar merknaden fra regulanten til følge». 
 
Ordføreren trakk forslaget om at «klage» endres til «merknad».  Ordet «merknad» brukt i 
punkt A, B og C endres til «klage». 
 
Steinar Grimsrud (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. Steinar Grimsrud fremmet følgende forslag: 
«B. Kommunestyret tar klagen fra regulanten til følge». 
 
Arne Skogli (AP) fremmet følgende forslag: 
«Kommunestyret går for alternativ C». 
 
Anne Aronsveen (H) påpeker at det må stå i protokollen at saken skal opp på nytt i 
planutvalget. 
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Alternativ A falt med 24 stemmer. 
Alternativ B falt med 16 mot 8 stemmer. 
Alternativ C ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 

Kommunestyret sender saken tilbake til Planutvalget til avklaring av klagen. Kommunestyret 
forutsetter at planutvalget behandler saken. 
 
Rigmor Aarø Spiten fratrådte. Stein Plukkerud tiltrådte. 
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