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Møte i  Kommuneplanutvalget den 18.01.2022 - Sak: 1/22 
 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli holdt en innledning om prosessen fram mot utkastet som 
skal legges fram for kommunestyret. 
 
Stein Plukkerud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som eier av Vestsiden Invest AS. Stein 
Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres inhabil i behandlingen 
av saken i henhold til forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig 
vedtatt. Anne Braastad Lie (Sp) tiltrådte som vara. 
 
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet som ansatt i Vestsiden Invest AS. Roar Øien 
fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres inhabil i behandlingen av saken i 
henhold til forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Inger 
Synnøve Bratt (Ap) tiltrådte som vara. 
 
Norconsult Lillehammer v/leder Petter Kittelsen orienterte og svarte på spørsmål. 
Presentasjonen er vedlagt protokollen. 
 
Marthe Lang-Ree (Sp) ba om gruppemøte. Møtet hevet. 

Møtet satt. 

 
Marthe Lang-Ree (Sp): Forslag til vedtak fra Øyer Sp/Øyer SV: 

1. Kommuneplanutvalget tar utkast til plankart, planbestemmelser og KU-enkeltinnspill 
til orientering og imøteser et fullstendig planforslag klart til 1.gangs behandling 
mars 2022. 
 

2. Kommuneplanutvalget mener utkast ikke er vurdert tilstrekkelig opp mot politiske 
føringer og vedtak.  
 

3. Kommunedirektøren setter i gang prosess hvor kommuneplanutvalget skal ha dialog 
med alle forslagsstillere om foreløpig plan og prosess. Denne startes opp umiddelbart.  
 

4. Kommunedirektøren skal legge fram et utkast til planbeskrivelse og en oversikt over 
politiske føringer gitt så langt i neste kommuneplanutvalgsmøte.   
 
 
 

 
Brit K Lundgård (Ap): Forslag til vedtak fra Øyer Ap/Øyer H: 
Folkevalgt arbeidsgruppe/saksutvalg 
Kommunestyret oppnevner en arbeidsgruppe på 5 folkevalgte. Arbeidsgruppen får som 
mandat å ferdigstille første versjon av planutkastet. Kommunedirektøren oppnevner 
sekretær for arbeidsgruppen og stiller med nødvendige ressurser. Arbeidsgruppen inviterer 
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Hafjell Alpinsenter og andre næringsaktører i Øyer Sør til dialog før førsteutkastet legges ut 
på høring. 

Ordfører hevet møtet for gruppemøte. 

Møtet satt. 

Marthe Lang-Ree (Sp): Punkt 4 i forslaget fra Øyer Sp/Øyer SV trekkes. Nytt forslag: 
1. Kommuneplanutvalget tar utkast til plankart, planbestemmelser og KU-enkeltinnspill 

til orientering og imøteser et fullstendig planforslag klart til 1.gangs behandling 
mars 2022. 
 

2. Kommuneplanutvalget mener utkast ikke er vurdert tilstrekkelig opp mot politiske 
føringer og vedtak.  
 

3. Kommunedirektøren setter i gang prosess hvor kommuneplanutvalget skal ha dialog 
med alle forslagsstillere om foreløpig plan og prosess. Denne startes opp umiddelbart.  

 
Avstemming: 
Øyer Ap/Øyer H sitt forslag om folkevalgt arbeidsgruppe/saksutvalg falt med 4 stemmer  
(3 Sp, 1 SV) mot 3 stemmer (3 Ap). 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag til innstilling og Øyer 
Sp/Øyer SV sitt forslag til vedtak ble Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i Kommuneplanutvalget: 

1. Kommuneplanutvalget tar utkast til plankart, planbestemmelser og KU-enkeltinnspill 
til orientering og imøteser et fullstendig planforslag klart til 1.gangs behandling 
mars 2022. 
 

2. Kommuneplanutvalget mener utkast ikke er vurdert tilstrekkelig opp mot politiske 
føringer og vedtak.  
 

3. Kommunedirektøren setter i gang prosess hvor kommuneplanutvalget skal ha dialog 
med alle forslagsstillere om foreløpig plan og prosess. Denne startes opp umiddelbart.  

 
 


