Møte i Kommuneplanutvalget den 13.10.2020 - Sak: 2/20
Habilitetsspørsmål:
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet. Han har tidligere vært inhabil i
behandlingen av KDP Øyer sør da han har mange og omfattende innspill til planen.
Fremdriften i planprosessen har potensielt stor betydning for hans selskaper. Stein Plukkerud
fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i henhold til
Forvaltningsloven §6e. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak fra SP/SV:
«Kommuneplanutvalget minner om vedtak i formannskapet, sak 52/20 den 14.05.20 og
presiserer på nytt at dette arbeidet skal ha høyeste prioritet. Kommuneplanutvalget minner
også om at det i budsjett for 2020, ble bevilget en ekstra stillingsressurs tilsvarende en hel
stilling for å sluttføre arbeidet med kommunedelplan Øyer Sør. I og med at det er avsatt en
egen stillingsressurs til kommunedelplanarbeidet, er det en klar forventning om at
kommunedelplanprosessen ikke forsinkes som følge av andre planer/tiltak og at
kommunedelplanen sluttbehandles senest juni 2021».
Brit K Lundgård (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte.
Møtet satt.
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende tilføyelse til forslag til vedtak:
«Opposisjon AP/H er skeptiske til ambisjonsnivået der det legges til grunn en høring i en så
omfattende plan.
Vi forutsetter at Kommuneplanutvalget holdes løpende orientert hver måned om fremdriften
i arbeidet».
Omforent forslag i tillegg til kommunedirektørens forslag:
Kommuneplanutvalget minner om vedtak i formannskapet, sak 52/20 den 14.05.20 og
presiserer på nytt at dette arbeidet skal ha høyeste prioritet. Kommuneplanutvalget minner
også om at det i budsjett for 2020, ble bevilget en ekstra stillingsressurs tilsvarende en hel
stilling for å sluttføre arbeidet med kommunedelplan Øyer Sør. I og med at det er avsatt en
egen stillingsressurs til kommunedelplanarbeidet, er det en klar forventning om at
kommunedelplanprosessen ikke forsinkes som følge av andre planer/tiltak og at
kommunedelplanen sluttbehandles senest juni 2021.
Kommuneplanutvalget er skeptiske til ambisjonsnivået der det legges til grunn en høring i en
så omfattende plan.
Vi forutsetter at Kommuneplanutvalget holdes løpende orientert hver måned om fremdriften
i arbeidet.
Avstemming:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Omforent forslag i tillegg til kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommuneplanutvalget:
Adresse:
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Dir.tlf: 46804065

Telefaks:

Bankgiro:
2002.07.00050

Postgiro:
0804 5457908

Den reviderte framdriftsplanen vedtas.
Kommuneplanutvalget minner om vedtak i formannskapet, sak 52/20 den 14.05.20 og
presiserer på nytt at dette arbeidet skal ha høyeste prioritet. Kommuneplanutvalget minner
også om at det i budsjett for 2020, ble bevilget en ekstra stillingsressurs tilsvarende en hel
stilling for å sluttføre arbeidet med kommunedelplan Øyer Sør. I og med at det er avsatt en
egen stillingsressurs til kommunedelplanarbeidet, er det en klar forventning om at
kommunedelplanprosessen ikke forsinkes som følge av andre planer/tiltak og at
kommunedelplanen sluttbehandles senest juni 2021.
Kommuneplanutvalget er skeptiske til ambisjonsnivået der det legges til grunn en høring i en
så omfattende plan.
Vi forutsetter at Kommuneplanutvalget holdes løpende orientert hver måned om fremdriften
i arbeidet.
Stein Plukkerud tiltrådte.
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