Møte i Kommunestyret den 26.08.2021 - Sak: 95/21
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet da Vestsiden Invest AS har omfattende
innspill til KDP Øyer sør. Selskapets datterselskap har i tillegg mange reguleringsplaner til
behandling i kommunen som nå vil kunne rammes av manglende fremdrift/kapasitet på
planavdelingen. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Plukkerud
erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6, 2.ledd.
Erling Broen (AP) fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres habil da saken er
behandling av en fremdriftsplan.
Ved alternativ avstemming mellom ordførerens forslag og Erling Broens forslag ble
ordførerens forslag vedtatt med 16 stemmer mot 4 stemmer ( AP – Brit K Lundgård, Dag
Norvald Hansen, Lisa Kramprud og Erling Broen). Hans Kristian Bjerkestuen tiltrådte.
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet da han er ansatt i Vestsiden Invest AS fra
1.september 2021. Roar Øien fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Roar Øien
erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig
vedtatt. Marthe Langvik tiltrådte.
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende tilleggsforslag for Øyer AP/Øyer H:
Konsekvensen av nok en utsettelse med arbeidet i kommunedelplan Øyer Sør er at det åpnes
for dispensasjoner i de sakene som har vært på vent i perioden.
På neste møte i kommunestyret legges det frem en oppdatert oversikt over hvilke
områder/planer som tidligere er spilt inn til Øyer Sør som er utført/gjennomført.
Marthe Lang-Ree ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte.
Møtet satt.
Avstemming
Kommuneplanutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Øyer AP/Øyer H sitt tilleggsforslag 1.avsnitt falt med 9 stemmer ( 7 AP, 2 H) mot 12 stemmer
(10 SP, 2 SV).
Vedtak i Kommunestyret:
Revidert framdriftsplan for Kommunedelplan for Øyer Sør vedtas. Komplett planforslag til
politisk behandling skal fremlegges mars 2022. Fremdriftsplanen er avhengig av en
tilleggsbevilgning til planarbeidet.
900 000,- kr bevilget til arbeid med E6 Øyer-Otta i KST-sak 28/21 overføres til arbeidet med
kommunedelplan Øyer Sør.
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Til dekning av ytterligere innkjøp av ekstern kompetanse og omdisponering av
lønnskostnader til arbeidet med KDP Øyer sør bevilges inntil 900 000,- kr fra Øyer kommunes
disposisjonsfond.
Dekning av innkjøp av ekstern kompetanse i 2022 innarbeides i budsjettet for 2022.
På neste møte i kommunestyret legges det frem en oppdatert oversikt over hvilke
områder/planer som tidligere er spilt inn til Øyer Sør som er utført/gjennomført.
Stein Plukkerud og Roar Øien tiltrådte. Hans Kristian Bjerkestuen og Marthe Langvik
fratrådte.
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