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Begjæring om partsinnsyn i kommunens saksdokumenter, sak 121/19

Oppfølgingsflagg:
Status for flagg:

Følg opp
Fullført

Vedrørende kommunestyrets saksnummer 121/19,
Jeg viser til tidligere korrespondanse i saken .
Vi ønsker fortsatt å ha fullt innsyn i alle saksdokumenter som vedrører saken, og presiserer at vår begjæring om partsinnsyn står ved lag.
Det virker for oss noe uheldig at vi selv må lete opp saksdokumenter på kommunens nettside. I forkant av kommunestyremøte 24.10.2019
registrerer vi her at det er kommet til nytt saksunderlag uten at dette i forkant er formidlet til Hafjell Alpinsenter.
Som tidligere nevnt har vi et ønske om å kunne bidra til å avklare de faktiske omstendigheter i saken, og slippe å måtte komme ved våre
kommentarer og vurderinger i tolvte time.
Det hadde vært fint om vi nå kunne få oversendt informasjon om hva som vil være videre forløp i saken, herunder hvilke utredninger eller
undersøkelser som gjenstår fra kommunens side før saken kommer til ny behandling.

Med vennlig hilsen
Odd Stensrud
Daglig leder
Tlf: 41915611

Fra: Odd Stensrud
Sendt: 3. oktober 2019 09:20
Til: 'postmottak@oyer.kommune.no' <postmottak@oyer.kommune.no>
Kopi: Ådne Bakke <adne.bakke@oyer.kommune.no>
Emne: Begjæring om partsinnsyn i kommunens saksdokumenter, sak 19/1633, 97/19
Vedrørende kommunestyrets saksnummer 97/19,
Jeg viser til tidligere korrespondanse, og møte vi skal ha på rådmannens kontor 14. oktober 2019 .
Hafjell Alpinsenter ønsker som tidligere beskrevet å samarbeide tett med kommunen for å avklare de faktiske omstendigheter i forbindelse med bruk
av husdyrgjødsel som fant sted våren 2019. Vi viser også til at kommunestyret har bedt om en nærmere avklaring av saken, før neste
kommunestyremøtet den 24.10.2019.
For å kunne ivareta vår intensjon om å sikre en fyldig redegjørelse av faktiske forhold i saken, har vi behov for å se de saksdokumenter som
rådmannens vurderinger og innstilling bygger på.
Vi begjærer derfor med dette partsinnsyn i kommunens saksdokumenter. Dette gjelder samtlige saksdokumenter i rådmannens sak nr. 19/1633 og
kommunestyrets sak nr. 97/19.
Vi håper dokumentene kan oversendes så raskt som mulig, fortrinnsvis per e-post.

Med vennlig hilsen
Odd Stensrud
Daglig leder
Tlf: 41915611

