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Møte i  Kommunestyret den 22.06.2022 - Sak: 74/22 
 
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. 
 
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet. Roar Øien fratrådte. Ordføreren fremmet 
forslag om at Roar Øien erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6, 2.ledd. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Asgeir Moheim tiltrådte. 
 
Arealplanlegger Wenche Hagestuen Dale redegjorde for og svarte på spørsmål som de 
politiske partiene hadde sendt inn til administrasjonen.  
 
 
Anne Aronsveen (H) fremmet følgende forslag: 

1. Øyer Høyre og Øyer Arbeiderparti ber om at Kommunedelplan Øyer Sør 1. gangs 
behandling utsettes til september 2022. 

Begrunnelse til dette er at partiene ikke har fått svar på spørsmålene vi fikk frist til den 15/6 
og sende inn i god tid i forkant av møte. Derfor er grunnlaget for å ta viktige beslutninger i 
saken ikke til stede på nåværende tidspunkt. 
 

2. Gjeldene Kommunedelplan Øyer Sør skal ligge til grunn for planarbeidet i 
administrasjonen. 

 
Marthe Lang-Ree (Sp) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
 Marthe Lang-Ree (Sp) fremmet følgende omforente forslag: 

1. Saken sendes tilbake til kommuneplanutvalget den 20.09.22 for innstilling til 
kommunestyremøtet den 29.09.22.  

2. Svar gitt på spørsmål i kommunestyremøtet 22.06.22 sendes alle partier sammen 
med svar på spørsmål som ble stilt i møtet innen 20.08.22. 

3. Gjeldene Kommunedelplan Øyer Sør skal ligge til grunn for planarbeidet i 
administrasjonen fram til ny vedtatt kommunedelplan Øyer sør. 

 
Avstemming: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt med 19 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret: 

1. Saken sendes tilbake til kommuneplanutvalget den 20.09.22 for innstilling til 
kommunestyremøtet den 29.09.22.  

2. Svar gitt på spørsmål i kommunestyremøtet 22.06.22 sendes alle partier sammen 
med svar på spørsmål som ble stilt i møtet innen 20.08.22. 
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3. Gjeldene Kommunedelplan Øyer Sør skal ligge til grunn for planarbeidet i 
administrasjonen fram til ny vedtatt kommunedelplan Øyer sør. 

 
Roar Øien og Steinar Grimsrud tiltrådte. Asgeir Moheim fratrådte. 
 
 


