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Møte i  Kommunestyret den 24.02.2022 - Sak: 23/22 
 
Habilitetsspørsmål: 
Stein Plukkerud (Sp) hadde på forhånd stilt spørsmål om sin habilitet som deleier i Vestsiden 
Invest AS. På bakgrunn av innvilget permisjon i sak 18/22 ble Stein Plukkerud innvilget 
permisjon før behandling av sak 23/22. 
 
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet som ansatt i Vestsiden Invest AS. Roar Øien 
fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Roar Øien erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Bjørner Killi 
tiltrådte som varamedlem. 
 
Steinar Grimsrud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet. Steinar Grimsrud fratrådte. Ordføreren 
fremmet forslag om at Steinar Grimsrud erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6, 
2. ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektøren holdt følgende innledning til saken: 
«Uttalelse fra KD til KST angående ny fremdrift KDP Øyer Sør 
Det vises til saksfremlegget som viser at det vil bli vanskelig å oppnå målsetningen om å legge 
planen ut på høring i mars. Kommunedirektøren vurderer arbeidet med kommunedelplan 
Øyer Sør til å være en veldig kompleks prosess. Det har vist seg at det er vanskelig å være 
bastant når det gjelder endelig fremdrift. Historikken har vist at det dukker opp nye 
momenter underveis i prosessen som gjør det krevende å opprettholde ønskelig fremdrift. 
Dette er KD den første til å beklage. 
I midten av januar - 22 viste det seg at det ville bli vanskelig å oppnå målsettingen om å legge 
KDP Øyer Sør ut på høring i mars som forutsatt i framdriftsplanen. Det gikk med mye tid som 
ikke gav stor nok framdrift mot utlegging i mars. Det har gått med mer tid til arbeid med 
prosesser knyttet til dialog og dialogmøter enn forutsatt. Arbeidet har vist seg å være mer 
krevende enn det både administrasjonen og ekstern konsulent så for seg i august.  
Det har i planavdelingen vært en stor utskifting av planleggere. Dette har gått ut over 
kontinuiteten, men også den totale kapasiteten på planavdelingen. Nåværende 
saksbehandler startet i månedsskifte september/oktober. Planavdelingen har også hatt noe 
sykefravær.  
Kommunedirektøren erkjenner at dialogen fra administrasjonen og til kommuneplanutvalget 
ikke har vært så god som den burde. Dette har vært med å bidra til at administrasjonen ikke 
har jobbet så effektivt som den kunne.  
Dette tar kommunedirektøren ansvar for, og vil arbeide med å ta de grep som er nødvendig. 
Dette vil også kreve ressurser i tiden fremover, og er i seg selv en risikofaktor for ønsket 
fremdrift. 
Kommunedirektøren har behov for å understreke at uansett kompleksitet i sak og uavhengig 
av om dialogen kan oppleves som krevende, så er det administrasjonen som er den 
profesjonelle part og som både har og må ta hovedansvaret for å få prosessen inn på rett 
spor. Vi er selvfølgelig avhengig av at samtlige aktører bidrar, men det er vår jobb å sørge for 
at vi lykkes. 
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Som sagt så har historikken vist seg at det er krevende å levere etter plan, men vi har en klar 
ambisjon om å få dette til, og det er viktig å understreke at det er mye godt arbeid som er 
lagt ned, og det er nå et godt grunnlag for å få dette på plass. 
Når det gjelder de økonomiske konsekvensene av at dette arbeidet har blitt mer krevende enn 
antatt, så har dette blitt tydelig etter hvert som prosessen skred frem.  
Kommunedirektøren er klar over at det er et omfattende beløp som det nå bes om som 
tilleggsbevilgning, og det er ikke med lett hjerte saken legges frem. 
Signalene om de økonomiske konsekvensene burde ha vært signalisert fra administrasjonen 
på et mye tidligere tidspunkt. 
Når saken legges frem som den ligger, så er det med den totalvurderingen at dette totalt sett, 
der vi står i prosessen akkurat nå, er det beste alternativet for kommunen». 
 
Dag Norvald Hansen (Ap) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Dag Norvald Hansen (Ap): 
Ap/H: Støtter kommunedirektørens alternativ 1 
 
Marthe Lang-Ree (Sp): 
Sp/SV: Støtter kommunedirektørens alternativ 1 
 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag til vedtak alternativ 1 mot 
alternativ 2, ble kommunedirektørens forslag til vedtak alternativ 1 enstemmig vedtatt med 
19 medlemmer i kommunestyret. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
Kommunestyret slutter seg til en framdriftsplan med mål om førstegangsbehandling i juni 
2022. Det bevilges inntil 1,8 mill. kroner fra disposisjonsfondet til dekning av ekstern bistand 
til planarbeidet fram til første gangs høring. 
 
 


