
 

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

61268100                             postmottak@oyer.
kommune.no 

 

    
 

Møte i  Kommunestyret den 12.12.2022 - Sak: 150/22 
 
Habilitetsspørsmål: 
Stein Plukkerud (Sp) har stilt spørsmål om sin habilitet. Han har i dag ingen verv i ØTI, men 
har bistått litt med råd om bygging av snøproduksjon. Han er også deleier i Hafjell Maskin AS 
som utfører byggearbeidene for ØTI. Har tidligere vært finansansvarlig i skigruppa og har 
jobbet med ØTI Kunstgras AS med å skaffe finansiering til hele oppgraderingen på 
Idrettsplassen.  
Ordfører fremmer forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt med 17 medlemmer 
i kommunestyret. 
Mons S Svegården tiltrådte som varamedlem. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 18 medlemmer i kommunestyret. 
 
Kommentar fra Erling Broen (Ap): 
Siden det ikke foreligger en saksutredning om endring av retningslinjene for bruk av 
disposisjonsfond idrettsanlegg, er det krevende å se rekkevidden og hvilke følger det vil 
kunne få når retningslinjene nå endre til "Tilskudd til rekruttering til idrettsaktiviteter i Øyer 
kommune".   Når nå begrepet "rekruttering til.." brukes kan det innebære bindinger og 
begrensninger i bruken som kanskje ikke er ønskelig.  
 
«Retningslinjer Disposisjonsfond idrettsarrangement» ble sist endret i juni 2019 (sak 
76/19).  Jeg mener disse retningslinjene nå bør gjennomgås igjen slik at rekkevidden og 
konsekvensene av endringen som gjøres som følge av vedtak i denne saken klargjøres.   
 
Vedtak i Kommunestyret: 
Ny formulering av retningslinjer for bruk av fondet: 
«Tilskudd til idrettsarrangement knytta til Hafjell 
som arena, herunder konkret planlagt arrangement og arbeid for å få arrangement til 
anlegget.» byttes ut med følgende: 
«Tilskudd til rekruttering til idrettsaktiviteter i Øyer kommune». 
 
Kommunestyret omgjør vedtaket i sak 56/22 til følgende: 
Kommunestyret støtter søknaden fra ØTI med 300.000,- til utvidelse av aktiviteten på Øyer 
idrettspark. Støtten tas fra Tilskudd til rekruttering til idrettsaktiviteter i Øyer kommune. 
 
 


