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Møte i  Kommunestyret den 24.02.2022 - Sak: 18/22 
 
Habilitetsspørsmål: 
Stein Plukkerud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som søker. Stein Plukkerud fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningsloven § 6,e). Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet som ansatt i Vestsiden Invest AS hvor Stein 
Plukkerud er deleier. 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. 
 
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 etter råd fra kommunedirektøren: 
«Da har jeg konferert med planavdelingen, som har innsikt i hvilke områder dette gjelder, de 
har også vært i kontakt med statsforvalteren.  
Selv om kommuneplanen gjelder hele kommunen må den likevel sies å ha spesiell stor 
betydning for Grimsrud slik jeg vurderer det.  
At Grimsrud er én av mange som kan få fordeler av et vedtak i fremtiden, vil ikke utelukke 
inhabilitet. I praksis skal det mye til før en kommunestyrerepresentant anses inhabil i forhold 
til behandlingen av en kommuneplan. Vurderingstemaet her både om avgjørelsen vil kunne 
innebære en særlig fordel eller ulempe, men også om det foreligger særegne forhold som er 
egnet til å svekke tilliten. 
Etter min mening er det mye som taler for at det i den foreliggende saken foreligger slike 
«særegne forhold» som er egnet til å svekke tilliten til Grimsruds upartiskhet i saken. Selv om 
kommuneplanen gjelder hele kommunen, må den likevel sies å ha spesielt stor betydning for 
Grimsruds sønn og Grimsrud selv som styreleder og aksjonær i selskapet som eier 
eiendommen Navet. 
Mitt råd er derfor at Grimsrud erklæres inhabil i saken». 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Marthe Lang-Ree (Sp) fremmet endringsforslag til pkt 2: 
Anne Braastad Lie trer inn som fast medlem i kommuneplanutvalget for Øyer kommune fra 
25.02.2022 frem til Kommunedelplan for Øyer sør er ferdigbehandlet. 
 
Erling Broen (Ap) stilte spørsmål til lista over varamedlemmer til kommuneplanutvalget for 
Sp/SV da Marthe Lang-Ree (Sp) både er fast medlem og varamedlem til utvalget. Ordføreren 
forklarte at bakgrunnen var av at kommunestyret først fattet vedtaket «Formannskapet og 
leder for plan- og miljøutvalget er kommuneplanutvalget» i møte 18.06.2020, sak 42/20. 
Varamedlemmer for Sp/SV til formannskap for perioden 2019 – 2023 ble valgt i møte 
31.10.2019, sak 104/19. 
 
Kommunestyret ber om en sak fra administrasjonen med forslag om at det velges ny liste 
med varamedlemmer for Sp/SV til kommuneplanutvalget. 
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Avstemming: 
Ordførerens forslag til vedtak i punkt 1 ble enstemmig vedtatt med 19 medlemmer i 
kommunestyret. 
Marthe Lang-Ree sitt endringsforslag i punkt 2 ble enstemmig vedtatt med 19 medlemmer i 
kommunestyret. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 

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. Anne Braastad Lie trer inn som fast medlem i kommuneplanutvalget for Øyer 
kommune fra 25.02.2022 frem til Kommunedelplan for Øyer sør er ferdigbehandlet. 

Stein Plukkerud, Roar Øien og Steinar Grimsrud tiltrådte. Bjørner Killi fratrådte. 
 


