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Formannskapet 
 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen     
Møtedato: 16.03.2021 Tid: 09:30 - 13:00 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli  
Varaordfører Nisveta Tiro  
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem Randi Øverhaug Sagheim  
Medlem Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Dag Norvald Hansen  
Medlem Roar Øien  

 
 
 
Merknader:   

Kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand møtte som stedfortreder for kommunedirektør 
Ådne Bakke. Kommunalsjef Frode Fossbakken, økonomileder Anne H Jorde og 
næringsutvikler Henning Holmbakken møtte under deler av møtet. 
Næringssjef Eirik Haagensen LRV, Anders Koller Tufte og Mads Brun Høy fra Ihuga AS deltok 
på Teams. 
Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Møtet ble streamet og direktesendt. Kommunens hjemmeside; 
https://video.ibm.com/channel/Rkh5LchZyR3 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 16.02.2021. 
 
Orienteringer: 
Kl 09.00 – 09.15 Tiltaksplanen til næringsplanen v/næringssjef Eirik Haagensen LRV -  
Budsjett- og tiltaksplan 2021 - Interkommunalt råd for Lillehammer-regionen legges ved 
protokollen. 
Kl 09.15 – 09.30 Sirkulær mobilitet i Hafjell entré Øyer v/næringsutvikler Henning 
Holmbakken LRV, Anders Koller Tufte og Mads Brun Høy fra Ihuga AS. 
Presentasjonen Entré Øyer legges ved protokollen. 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
 

 

https://video.ibm.com/channel/Rkh5LchZyR3
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20/21   
STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2031   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunedirektøren anbefaler at det reviderte forslaget til strategisk næringsplan, med de 
endringer som fremgår av protokollen fra møtet i Interkommunalt politisk råd 12. mars, 
godkjennes. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret godkjenner det reviderte forslaget til strategisk næringsplan, med de 
endringer som fremgår av protokollen fra møtet i Interkommunalt politisk råd 12. mars. 
 
 
21/21   
ANMODNING OM KJØP AV TOMT FRA ØYER KOMMUNE - HAFJELL ARENA   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret avslår anmodning om kjøp av tomt fra Hafjell Arena AS. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Hans selskap Vestsiden Invest AS har 
påtatt seg å delta i å forsøke å bidra til at dette bygget som i hovedsak blir en del av 
infrastrukturen i destinasjonen, blir realisert. Vestsiden Invest AS er derfor en av eierne av 
Hafjell Arena AS. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein 
Plukkerud erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6, 1 ledd, bokstav a). Ordførerens 
forslag ble enstemmig vedtatt. Marthe Lang-Ree (SP) tiltrådte som varamedlem. 
 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag: 
Øyer AP støtter kommunedirektørens forslag  A (Kommunestyret avslår anmodning om kjøp 
av tomt fra Hafjell Arena AS.) 
med denne tilføyelsen:  
Føyes til, .....  
inntil Kommunedelplan Øyer Sør er ferdig behandlet. 
 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) fremmet følgende forslag: 
Forslag til nytt vedtak fra Øyer SP og Øyer SV:  
Alternativ B: 

1. Kommunestyret er positive til anmodningen og gir Hafjell Arena AS opsjon på kjøp av 
tomt på 15 000 m2. 

2. Innløsning av opsjonen forutsetter at Hafjell Arena realiseres. 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til utarbeidelse av opsjonsavtale.   
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4. Vedlagt takst på 6.750.000,- kvalitetssikres før opsjonsavtale inngås. 
5. Opsjonsavtale skal godkjennes av kommunestyret 

 
Roar Øien (H) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom Øyer AP sitt forslag og Øyer SP og Øyer SV sitt forslag ble 
Øyer SP og Øyer SV sitt forslag vedtatt med 5 stemmer (3 SP, 1 SV, 1 H) mot 2 stemmer (AP). 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret er positive til anmodningen og gir Hafjell Arena AS opsjon på kjøp av 
tomt på 15 000 m2. 

2. Innløsning av opsjonen forutsetter at Hafjell Arena realiseres. 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til utarbeidelse av opsjonsavtale.   
4. Vedlagt takst på 6.750.000,- kvalitetssikres før opsjonsavtale inngås. 
5. Opsjonsavtale skal godkjennes av kommunestyret 

 
Stein Plukkerud tiltrådte. Marthe Lang-Ree fratrådte. 
 
 
22/21   
PLANSTRATEGI ØYER KOMMUNE 2020 - 2023 - HØRING   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Utkast til kommunal planstrategi 2020-2023 legges ut på offentlig høring i 30 dager. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende forslag fra Øyer Sp og Øyer SV: 
Utarbeidelse av sentrumsplan/ideskisse for nye Tretten sentrum legges til i prioriterte 
oppgaver fra 2022 (Vedtatt i KST 02.02.2021, sak 16/21). 
 
Nisvet Tiro (SV) fremmet følgende endringsforslag fra Øyer SP og Øyer SV: 
Arbeidet med avgrenset revisjon starter i 2021 og ses i sammenheng med tilsetting av ny 
kommunedirektør. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Øyer SP og Øyer SV sitt tilleggsforslag og endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Utkast til kommunal planstrategi 2020-2023 legges ut på offentlig høring i 30 dager. 
 
Utarbeidelse av sentrumsplan/ideskisse for nye Tretten sentrum legges til i prioriterte 
oppgaver fra 2022 (Vedtatt i KST 02.02.2021, sak 16/21). 
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Arbeidet med avgrenset revisjon starter i 2021 og ses i sammenheng med tilsetting av ny 
kommunedirektør. 
 
 
23/21   
SØKNAD OM YTTERLIGERE STØTTE TIL VI-BYGG/ARENABYGG I HAFJELL NASJONALANLEGG   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommune innvilger søknaden fra Norges Skiforbund og bevilger ytterligere kr 
250 000 i støtte til VI-bygget. Bevilgningen dekkes av ordinært disposisjonsfond.  

2. Øyer kommune avslår søknad om ytterligere støtte til nytt arenabygg i Hafjell 
Nasjonalanlegg. 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til alternativ 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune innvilger søknaden fra Norges Skiforbund og bevilger ytterligere kr 250 000 i 
støtte til VI-bygget. Bevilgningen dekkes av ordinært disposisjonsfond.  
 
 
24/21   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND   
SØKER: HAFJELL TOURIST AS 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Hafjell Tourist AS gis et tilskudd på kr. 100.000,-. Midlene tas fra kommunalt 
næringsfond. 

2. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være 
mottatt i kommunen innen ettårsfristen. 

3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Hafjell Tourist AS gis et tilskudd på kr. 100.000,-. Midlene tas fra kommunalt 
næringsfond. 

2. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være 
mottatt i kommunen innen ettårsfristen. 



 
 

 Side 7 av 13

3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. 

 
 
25/21   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND   
SØKER: HAFJELL SLAKTERI AS 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Hafjell Slakteri AS gis et tilskudd på kr. 30.000,-. Midlene tas fra kommunalt 
næringsfond. 

2. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være 
mottatt i kommunen innen ettårsfristen. 

3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Hafjell Slakteri AS gis et tilskudd på kr. 30.000,-. Midlene tas fra kommunalt 
næringsfond. 

2. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være 
mottatt i kommunen innen ettårsfristen. 

3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
 
26/21   
FORDELING AV TILSKUDD TIL LØYPEKJØRING 2021   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Det tildeles kr. 400.000,- i tilskudd til løypekjøring for sesongen 2020/2021. Tilskuddet 
tildeles etter vedlagte oversikt. 

2. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 
tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Han sitter i styret i samvirkeforetaket 
Øyer Turskiløyper SA som er en av de som søker om tilskudd. Stein Plukkerud fratrådte. 
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Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningsloven § 6, 1.ledd, bokstav e). Marthe Lang-Ree (SP) tiltrådte som varamedlem. 
 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag fra Øyer SP og Øyer SV: 

Endringsforslag til andre setning i punkt 1 i kommunedirektøren sin innstilling: 
Vedlagt oversikt: Fordeling av tilskudd til løypekjøring 2021 korrigeres i hht vedtak i  
kst sak 82/20. Tilskuddet tildeles etter korrigert oversikt. 

Kommunedirektørens forslag med endringsforslaget fra Øyer SP og Øyer SV ble vedtatt med 5 
stemmer (3 SP, 1 SV, 1H) mot 2 stemmer (AP). 

 
Vedtak: 

1. Det tildeles kr 400.000 i tilskudd til løypekjøring for sesongen 2020/2021. Vedlagt 
oversikt: Fordeling av tilskudd til løypekjøring 2021 korrigeres i hht vedtak i  
kst sak 82/20. Tilskuddet tildeles etter korrigert  oversikt. 

2. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 
tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
Stein Plukkerud tiltrådte. Marthe Lang-Ree fratrådte. 
 
 
27/21   
UTLYSNING - KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL LOKALE VIRKSOMHETER 
FEBRUAR 2021   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Øyer kommune kunngjør en ekstraordinær næringsfondsutlysning på til sammen  
kr 966.941,- 

2. Bedrifter innen reiselivet og tilliggende næringer prioriteres i tildeling av tilskudd, 
basert på følgende Hovedbransje NACE-koder: 
77210   Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr 
55202   Drift av ferieleiligheter 
55300   Drift av campingplasser og turisthytter 
79901   Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper 
79902   Guider og reiseledere 
79903   Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet 
85510   Undervisning innen idrett og rekreasjon 
93291   Opplevelsesaktiviteter 
Det er 67 virksomheter registrert i Øyer innen disse næringskodene 

3. Ordningen kunngjøres umiddelbart med søknadsfrist 5. april 2021. 
4. Maksimalt tilskuddsbeløp pr. virksomhet er kr. 100.000,- 
5. Midlene tas fra ekstraordinær tildeling fra KMD tilskudd på kap. 553, post 68 (ny) 

kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, kr. 466.941,-, og 
kommunalt næringsfond med inntil kr. 500.000,-. 

6. Innkomne søknader legges frem for FSK den 20. april. 
7. Det utarbeides kriterier for tildeling av tilskudd som sikrer at det er virksomheter som 

har reell nytte av et eventuelt tilskudd som blir prioritert. 
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8. Virksomheter som ikke har fått tilskudd eller kompensasjon fra kommunen eller 
staten tidligere prioriteres. 

 
Behandling: 
Omforent forslag: 

 Bedrifter som ikke når opp til de statlige ordningene prioriteres 
 Tiltaket skal fremme økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping lokalt i Øyer 

kommune 
 Bidra til å redde arbeidsplasser og skape nye 
 Forretningsadresse i Øyer kommune. 

 
Pkt 3. Ordningen kunngjøres umiddelbart med løpende søknadsfrist innen 3. mai 2021. 
Pkt 6. Innkomne søknader legges frem for FSK den 20. april og 18.mai 2021. 
 
Kommunedirektørens forslag og omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
I etterkant av møtet har saksbehandler, Henning Holmbakken oppdaget at det har blitt en feil 
i kommunedirektørens forslag til vedtak i pkt.2. Formannskapets medlemmer ble informert 
om feilen i en e-post sendt 17.03.2021. Det har ikke kommet innvendinger fra 
formannskapets medlemmer om at pkt 2 endres til følgende: 

2. Bedrifter innen reiselivet og tilliggende næringer prioriteres i tildeling av tilskudd, 
basert på følgende Hovedbransje NACE-koder: 
49392   Turbiltransport 
55101   Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 
56101   Drift av restauranter og kafeer 
56301   Drift av puber 
82300   Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet 
77210   Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr 
55202   Drift av ferieleiligheter 
55300   Drift av campingplasser og turisthytter 
79901   Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper 
79902   Guider og reiseledere 
79903   Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet 
85510   Undervisning innen idrett og rekreasjon 
93291   Opplevelsesaktiviteter 
Det er 67 virksomheter registrert i Øyer innen disse næringskodene. 
 

Kommunedirektørens forslag til pkt 2 rettes i vedtaket. 
 
 
Vedtak: 

1. Øyer kommune kunngjør en ekstraordinær næringsfondsutlysning på til sammen  
kr 966.941. 

2. Bedrifter innen reiselivet og tilliggende næringer prioriteres i tildeling av tilskudd, 
basert på følgende Hovedbransje NACE-koder: 
49392   Turbiltransport 
55101   Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 
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56101   Drift av restauranter og kafeer 
56301   Drift av puber 

       82300   Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet 
77210   Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr 
55202   Drift av ferieleiligheter 
55300   Drift av campingplasser og turisthytter 
79901   Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper 
79902   Guider og reiseledere 
79903   Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet 
85510   Undervisning innen idrett og rekreasjon 
93291   Opplevelsesaktiviteter. 
Det er 67 virksomheter registrert i Øyer innen disse næringskodene. 

3. Ordningen kunngjøres umiddelbart med løpende søknadsfrist 3. mai 2021. 
4. Maksimalt tilskuddsbeløp pr. virksomhet er kr 100.000. 
5. Midlene tas fra ekstraordinær tildeling fra KMD tilskudd på kap. 553, post 68 (ny) 

kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, kr 466.941, og kommunalt 
næringsfond med inntil kr 500.000. 

6. Innkomne søknader legges frem for FSK den 20. april og 18. mai 2021. 
7. Det utarbeides kriterier for tildeling av tilskudd som sikrer at det er virksomheter som 

har reell nytte av et eventuelt tilskudd som blir prioritert. 
8. Virksomheter som ikke har fått tilskudd eller kompensasjon fra kommunen eller 

staten tidligere prioriteres. 
 

 Bedrifter som ikke når opp til de statlige ordningene prioriteres 
 Tiltaket skal fremme økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping lokalt i Øyer 

kommune 
 Bidra til å redde arbeidsplasser og skape nye 
 Forretningsadresse i Øyer kommune. 

 
 
28/21 Unntatt offentlig ofl §26, 2.ledd 
KULTURPRIS 2021   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Møtet lukket. 
 
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet som styremedlem i skigruppa i Øyer-Tretten 
Idrettsforening som var kandidat til kulturprisen 2021. 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet som styremedlem i skigruppa i Øyer-
Tretten Idrettsforening som var kandidat til kulturprisen 2021. 
Roar Øien og Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Roar Øien og Stein 
Plukkerud erklæres inhabile i henhold til forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag 
ble enstemmig vedtatt. Marthe Lang-Ree (SP) tiltrådte. 
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Omforent forslag: 
Øyer-Tretten Idrettsforening tildeles kulturprisen 2021. 
 
Komite for utdeling av kulturprisen 2021: Ordfører Jon Halvor Midtmageli og Dag Norvald 
Hansen. 
 
Møtet åpnet. 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt med 6 medlemmer i formannskapet. 
 
 
Vedtak: 
Øyer-Tretten Idrettsforening tildeles kulturprisen 2021. 
 
Komite for utdeling av kulturprisen 2021: Ordfører Jon Halvor Midtmageli og Dag Norvald 
Hansen. 
 
 
29/21   
STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - FASTSETTING AV VALGDAG  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Ved stortings- og sametingsvalget 2021 holdes valgting søndag 12. september og mandag 

13. september 2021. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette åpningstider for todagers-
valget. 

 
2. Det benyttes elektronisk avkryssing i manntallet i valglokalene på valgdagene.  
 
3. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelige tidene for når og hvor stemmegivningen 

før valgdagene skal skje, samt andre forhold knyttet til avvikling av valget i henhold til 
valgloven og valgforskriften. Tilretteleggingen av valggjennomføringen forutsettes å ta 
høyde for de utfordringer pandemien gir og dermed sikre alle velgernes rett og mulighet 
til å stemme. 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Ved stortings- og sametingsvalget 2021 holdes valgting søndag 12. september og mandag 

13. september 2021. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette åpningstider for todagers-
valget. 

 
2. Det benyttes elektronisk avkryssing i manntallet i valglokalene på valgdagene.  
 
3. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelige tidene for når og hvor stemmegivningen 

før valgdagene skal skje, samt andre forhold knyttet til avvikling av valget i henhold til 
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valgloven og valgforskriften. Tilretteleggingen av valggjennomføringen forutsettes å ta 
høyde for de utfordringer pandemien gir og dermed sikre alle velgernes rett og mulighet 
til å stemme. 

 
 
30/21   
IKT - LØSNINGER FOR FOLKEVALGTE   
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Kommunestyret godkjenner anskaffelse av Office skyløsning til politikere. Kostnaden 
innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett 2022 – 2025. 
 
Kostnaden på inntil 20.000 kroner finansieres av formannskapets bevilgningspost som med 
det reduseres fra 200.000 til 180.000 kroner. 
 
Behandling: 
Brit K Lundgård (AP) fremmet forslag om følgende presisering: 
Kostnaden på inntil 20.000 kroner finansieres av formannskapets bevilgningspost 2021 som 
med det reduseres fra 200.000 til 180.000 kroner. 
 
Kommunedirektørens forslag med presisering ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret godkjenner anskaffelse av Office skyløsning til politikere. Kostnaden 
innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett 2022 – 2025. 
 
Kostnaden på inntil 20.000 kroner finansieres av formannskapets bevilgningspost 2021 som 
med det reduseres fra 200.000 til 180.000 kroner. 
 
 
31/21   
KONSTITUERING AV KOMMUNEDIREKTØR   
 
Ordførerens forslag til innstilling: 
Annikken Reitan Borgestrand, født 19.10.1979 er stedfortreder for kommunedirektøren i 
Øyer kommune fram til 30.4.2021. Hun konstitueres deretter, fra 1.5.2021 i stillingen inntil 
ny kommunedirektør tiltrer. 
 
Ordfører forhandler avtale om lønn med Annikken Reitan Borgestrand, og legger saken fram for 
formannskapet.  
 
Behandling: 
Brit K Lundgård (AP) fremmet forslag om følgende presisering: 
Ordfører forhandler avtale om lønn og arbeidsvilkår med Annikken Reitan Borgestrand, og legger 
saken fram for formannskapet.  
 
Kommunedirektørens forslag med presisering ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 
Annikken Reitan Borgestrand, født 19.10.1979 er stedfortreder for kommunedirektøren i Øyer 
kommune fram til 30.4.2021. Hun konstitueres deretter, fra 1.5.2021 i stillingen inntil ny 
kommunedirektør tiltrer. 
 
Ordfører forhandler avtale om lønn og arbeidsvilkår med Annikken Reitan Borgestrand, og legger 
saken fram for formannskapet.  
 
 
32/21   
NY SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET  HØRINGSSVAR MARS 2021 
 
Ordførers forslag til innstilling: 
Ordfører ber kommunestyret i Øyer om å slutte seg til uttalelsen som beskrevet i denne 
saken. 
 
Behandling: 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret i Øyer slutter seg til uttalelsen som beskrevet i denne saken. 
 
 
 


