Møte i Kommuneplanutvalget den 16.11.2021 - Sak: 12/21
Ordfører Jon Halvor Midtmageli holdt en innledning om Kommuneplanutvalgets myndighet
og foreslo at kommuneplanutvalgets myndighet sidestilles med formannskapets myndighet i
plansaker slik det er beskrevet i reglementshefte. Ordfører foreslo deretter at
kommunedelplanen sendes kommunestyret før planen sendes på
høring. Kommunedirektøren sjekker opp hvilken myndighet kommuneplanutvalget faktisk
har i plansaker.
Kommunedirektør Åsmund Sandvik ba om det settes av litt tid i slutten av møtet for dialog
rundt prosess.
Norconsult v/Petter Kittelsen orienterte og svarte på spørsmål.
Stein Plukkerud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som eier av Vestsiden Invest AS. Stein
Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres inhabil i behandlingen
av saken i henhold til forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig
vedtatt. Steinar Grimsrud (Sp) tiltrådte.
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet som ansatt i Vestsiden Invest AS. Roar Øien
fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres inhabil i behandlingen av saken i
henhold til forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Inger
Synnøve Bratt (Ap) tiltrådte.
Marthe Lang- Ree (Sp) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte.
Møtet satt.

Marthe Lang-Ree: Forslag til vedtak fra Øyer Sp og Øyer SV:
 Kommuneplanutvalget legger følgende til grunn for videre prosess:
1. Grovsiling er gjennomført av kommuneplanutvalget den 15. juni. I videre prosess
legges vedtak fattet 12.10.21 og kommunestyrevedtak 23.05.19 til grunn.
2. Det skal gås i dialog med alle initiativtakere hvis innspill er faglig vurdert tatt ut en
foreslått endret for om mulig komme til en løsning for de enkelte arealene.
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3. Videre skal det gjøres vurderinger på hvordan det enkelte innspill bidrar til en
helhetlig destinasjonsutvikling. En god dialog og samarbeid med tiltakshavere og
næringsliv forutsettes.
4. Utkastet til planen skal legges fram for kommunestyret i januar 2022 til orientering.
Kommuneplanutvalget innstiller til kommunestyret som legger KDP Øyer sør ut på
høring.
5. Skalmstadseter skal inngå i planen kun som et mobilitetsknutepunkt.
Marthe Lang-Ree (Sp) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte.
Møtet satt.
Marthe Lang-Ree (Sp) fremmet forslag om å ta ut pkt 2 i forslaget til vedtak:
 Kommuneplanutvalget legger følgende til grunn for videre prosess:
1. Grovsiling er gjennomført av kommuneplanutvalget den 15. juni. I videre prosess
legges vedtak fattet 12.10.21 og kommunestyrevedtak 23.05.19 til grunn.
2. Videre skal det gjøres vurderinger på hvordan det enkelte innspill bidrar til en
helhetlig destinasjonsutvikling. En god dialog og samarbeid med tiltakshavere og
næringsliv forutsettes.
3. Utkastet til planen skal legges fram for kommunestyret i januar 2022 til orientering.
Kommuneplanutvalget innstiller til kommunestyret som legger KDP Øyer sør ut på
høring.
4. Skalmstadseter skal inngå i planen kun som et mobilitetsknutepunkt.
Avstemming:
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag til pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag til pkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag til pkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag til pkt 4 ble vedtatt med 5 stemmer (4 Sp, 1 SV) mot 3 stemmer
(3 Ap).
Vedtak i Kommuneplanutvalget:
 Kommuneplanutvalget legger følgende til grunn for videre prosess:
1. Grovsiling er gjennomført av kommuneplanutvalget den 15. juni. I videre prosess
legges vedtak fattet 12.10.21 og kommunestyrevedtak 23.05.19 til grunn.
2. Videre skal det gjøres vurderinger på hvordan det enkelte innspill bidrar til en
helhetlig destinasjonsutvikling. En god dialog og samarbeid med tiltakshavere og
næringsliv forutsettes.
3. Utkastet til planen skal legges fram for kommunestyret i januar 2022 til orientering.
Kommuneplanutvalget innstiller til kommunestyret som legger KDP Øyer sør ut på
høring.
4. Skalmstadseter skal inngå i planen kun som et mobilitetsknutepunkt.
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