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Sammendrag: 
Stein Plukkerud innvilges permisjon fra vervet som fast medlem i kommuneplanutvalget fra 
25.02.2022 frem til Kommundelplan for Øyer sør er ferdigbehandlet. Steinar Grimsrud trer 
inn som fast medlem i kommuneplanutvalget i permisjonstiden. 
 
Saksutredning: 
Stein Plukkerud søker om permisjon fra vervet som fast medlem i kommuneplanutvalget fra 
25.02.2022 frem til Kommunedelplan for Øyer sør er ferdigbehandlet. Vervet som fast 
medlem i kommuneplanutvalget er en konsekvens av å være fast representant i 
formannskapet (K-sak 104/19, se nedenfor). Stein Plukkerud fortsetter i alle andre politiske 
verv. 
 
Stein Plukkerud skriver i sin søknad: 
«Som kjent har jeg reist spørsmål om habilitet, og rettmessig blitt erklært inhabil i 
behandlingen av Kommunedelplan Øyer sør, dette med bakgrunn i omfattende innspill til 
planarbeidene gitt av vårt selskap Vestsiden Invest AS, som jeg i realiteten eier 50% av.  
 
Med den arbeidsform som er valgt for planarbeidene (mange møter) og ikke minst at 
prosessen drar ut i tid finner jeg det nå riktig og ikke minst ryddig å søke permisjon fra 
utvalget frem til planen er ferdig behandlet. Dagens løsning hvor man møter for å bli 
erklært inhabil virker ikke hensiktsmessig for noen». 
 
Kommuneloven § 7-9, 2. ledd omhandler Uttreden og fritak: 
§ 7-9. Uttreden og fritak 
Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han 
eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for 
vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges 
vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte 
samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis 
han eller hun søker om det. 

 
 



 
Kommunestyret fattet følgende vedtak i møte 31.10.2019, sak 104/19: 
Som formannskap for perioden 2019 – 2023 er valgt: 
Representanter:      
Ordfører Jon Halvor Midtmageli (SP) 
Varaordfører Nisveta Tiro (SV) 
Medlem Stein Plukkerud (SP) 
Medlem Randi Øverhaug Sagheim (SP) 
Medlem Brit Kramprud Lundgård (AP) 
Medlem Dag Norvald Hansen (AP) 
Medlem Roar Øien (H) 
 
Vararepresentanter SP/SV: 
1.vara Steinar Grimsrud (SP) 
2.vara Marthe Lang-Ree (SP) 
3.vara Anne Braastad Lie (SP) 
4.vara Svein Løken (SP) 
5. vara Ingrid Olaug Mork (SP) 
6.vara Lars Høvren (SP) 
7.vara Niklas Aas Skovdahl (SV) 
 
Vararepresentanter AP/H: 
1.vara Inger Synnøve Bratt (AP) 
2.vara Arne Skogli (AP) 
3.vara Anne Aronsveen (H) 
4.vara Gudbrand Sletten (AP) 
5.vara Hilde Margaret Strangstadstuen (AP) 
 
Kommunestyret fattet følgende vedtak i møte 18.06.2020, sak 42/20: 
Kommunestyret endrer reglementsheftet for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 – 
2023 Øyer kommune kapitel 16 Reglement for formannskapet 1. avsnitt, siste setning til 
«Formannskapet og leder for plan- og miljøutvalget er kommuneplanutvalget». 
 

Kommuneloven § 7-10, 2. ledd omhandler Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg: Hvis en 
folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst tre 
måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden 
fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer 
følges. 

 
Vurdering: 
I henhold til kommunelovens § 7-9, 2. ledd vurderes grunnlaget for søknaden om permisjon 
som godkjent. 
 
I henhold til kommunelovens § 7-10, 2.ledd innstilles det nytt fast medlem til 
kommuneplanutvalget for Øyer Sp/Øyer SV fra 25.02.2022 frem til Kommunedelplan for 
Øyer sør er ferdigbehandlet. 



 
 
Ordførerens forslag til vedtak: 

1. Stein Plukkerud innvilges permisjon fra vervet som fast medlem i 
kommuneplanutvalget for Øyer kommune fra 25.02.2022 frem til Kommunedelplan 
for Øyer sør er ferdigbehandlet. 

2. Steinar Grimsrud trer inn som fast medlem i kommuneplanutvalget for Øyer 
kommune fra 25.02.2022 frem til Kommunedelplan for Øyer sør er ferdigbehandlet. 
 

 
Jon Halvor Midtmageli  
Ordfører 


