
Adresse: Telefon:  E-post:  
Postboks 4 
2637 Øyer 

61268100                             postmottak@oyer.
kommune.no 

 

    

Møte i  Kommunestyret den 28.01.2021 - Sak: 1/21 
 
Habilitetsspørsmål: 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli (SP) stilte spørsmål om sin habilitet som deleier i 
Magelivegen. Ordfører fratrådte. Varaordfører Nisveta Tiro (SV) tiltrådte. 
 
Brit K Lundgård (AP) stilte spørsmål om sin habilitet som ektefelle til Steinar Lundgård som er 
deleier i Rugsveevegen. Brit K Lundgård fratrådte. 
 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Han er kontaktperson for Skoglyvegen 
som mottar tilskudd og han er daglig leder i selskapet Mosætervegen. Stein Plukkerud 
fratrådte.  
 
Steinar Grimsrud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Han mottar tilskudd til en privat 
gardsveg. Steinar Grimsrud fratrådte. 
 
Lars Høvren (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Han mottar tilskudd til en privat gardsveg. 
Lars Høvren fratrådte. 
 
Habilitetsvurdering fra kommunens juridiske rådgiver til formannskapet 19.01.2020: 
«Kommunestyremedlemmer som er eier av TT- og/eller KK-vegen vil være direkte inhabil etter 
forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav a. Habilitet angår kun punkt 1 i forslag til vedtak.  
 
Spørsmålet blir således om kommunestyremedlemmer som eier private veger og får tilskudd 
fra kommunen er inhabile til å fastsette kriterier for tildeling av tilskudd og delegasjon. 
Habilitet vurderes etter forvaltningsloven § 6 annet ledd.  
Det fremgår av saksfremlegget at det var 90 private veger som fikk tilskudd av kommunen i 
2020. Det kan være flere eiere av en veg, slik at antall eiere som mottar tilskudd er flere enn 
90. I veileder "Habilitet i kommuner og fylkeskommuner" fremgår følgende på side 12:  
"At man er i en alminnelig og dagligdags situasjon som mange befinner seg i, vil normalt ikke 
føre til inhabilitet, fordi det da ikke vil foreligge et særegent forhold. For eksempel blir ikke et 
medlem av kommunestyret inhabil i skolesaker bare fordi vedkommende har barn i skolen." 
Skoleeksempelet i veilederen er av noe mer alminnelig karakter enn vår sak. Likevel gjelder 
kriteriene i vedtaket en større krets mennesker. Fastsettelse av generelle kriterier for tildeling 
av tilskudd gir kommunestyremedlemmene som eier privat veg en fordel/tap. Selv om det 
foreligger momenter som taler for og imot inhabilitet etter § 6 annet ledd, er det viktig at en 
habilitetsvurdering blir foretatt slik at det er åpenhet om forholdene.  
Konklusjon: Kommunedirektøren har kommet frem til at kommunestyremedlemmene ikke 
er inhabile til å behandle sak om fastsetting av kriterier om tildeling av tilskudd for private 
veger og delegasjon, jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd.   
 
På bakgrunn av habilitetsvurderingen fra kommunens juridiske rådgiver fremmet 
varaordfører kommunedirektørens forslag om at ordfører Jon Halvor Midtmageli, Brit K 
Lundgård, Stein Plukkerud, Steinar Grimsrud og Lars Høvren erklæres habile i henhold til 
forvaltningsloven §6, 2.ledd. Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt med 16 
representanter i kommunestyret. Jon Halvor Midtmageli tiltrådte som ordfører. Nisveta Tiro 
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fratrådte som ordfører. Brit K Lundgård, Stein Plukkerud, Steinar Grimsrud og Lars Høvren 
tiltrådte. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Spørsmål: 
Angående spørsmål fra Stein Plukkerud (SP) om kommunen har avtaler om gratis kjøring på 
private veger: Kommunedirektøren har sjekket opp dette etter møtet: Vi betaler bom på alle 
veger vi kjører. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 

1. Det ytes ikke lenger tilskudd til TT- og KK-vegen som erstatning for den slitasje som 
offentlig og privat trafikk som skal til Moksadammen påfører vegene da denne nå blir 
dekket gjennom bomavgift. Avtalen fra 17.10.94 avsluttes med virkning fra 1.1.2021. 

2. Følgende kriterier legges til grunn for kommunalt tilskudd til vedlikehold av private 
veger fra 2021: 

-  Vegens lengde skal være minst 200 m 
- Det skal være fastboende oppsittere til vegen 
- Tilskuddet fordeles etter vegens lengde 
- For veger som delvis er finansiert med bompenger, kan det ytes tilskudd tilsvarende 

så langt det er fast bosetting langs vegen 
- Tilskuddet fordeles årlig iht. kommunestyrets bevilgning 
- Etter første gangs registrering av private veger, fordeles tilskuddene årlig uten nye 

søknader 
3. Myndighet for tildeling av tilskudd til private veger delegeres til kommunedirektøren. 

 


