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Kommunedirektør Åsmund Sandvik, kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand, 
økonomisjef Anne H Jorde, controller Knut-Arne Kårsten og næringsrådgiver Henning 
Holmbakken møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Merknader til sakslista: 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli fremmet forslag om å behandle ettersendt sak 79/21 i 
dagens møte. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 15.06.2021. 
 
Orienteringer v/ordfører Jon Halvor Midtmageli: 
Digitale løsninger for politikere – redegjørelse for fremdrift: 
«Det er vedtatt innføring av office inkludert teams til politikere, dette blir gjort nå i 
august/september. Tidspunkt avtales med møtesekretærene.  
  
Når det gjelder en evaluering av dagens politikerløsning så har det tatt litt tid å komme i gang 
med dette, da vi har ventet på en avklaring fra Lillehammer om de ønsket å være med. 
Politisk sekretariat er nøkkelpersoner inn i dette arbeidet og på grunn av gjennomføring av 
valget der disse også er nøkkelpersoner, spesielt i Øyer og Lillehammer, kommer vi ikke i 
gang med arbeidet før etter det». 
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Politikerløsningen har ikke vært evaluert på seks år. Mye har skjedd siden den gang. 
Hensikten med evalueringsarbeidet er å konkretisere og anbefale tiltak for en bedre og mer 
fremtidsrettet løsning. Da er det viktig med en grundig prosess med god involvering av 
politikerne.  
  
Det er nå laget en fremdriftsplan for arbeidet med oppstart 1.oktober og ferdig anbefalt 
fremtidig løsning innen april -22. I fremdriftsplanen er det tatt hensyn til kapasiteten vi har til 
gjennomføring. I prosessen vil det blant annet bli innhenter erfaring fra aktuelle løsninger i 
andre kommuner, det vil bli gjennomført en spørreundersøkelse til samtlige politikere og det 
vil bli gjennomført dybdeintervjuer med enkelte politikere og politisk sekretariat. I etterkant 
av dette vil det bli avholdt workshops for å gjennomgå funnene fra undersøkelser og 
intervjuer for å identifisere behovene for de ulike utvalg, formannskap og kommunestyret. 
Dette vil gi en god bakgrunn for forslag til nye løsninger som kan dekke disse behovene. 
 

 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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73/21   
ØKONOMIPLAN 2022-2025 - POLITISKE FØRINGER   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten administrativ innstilling.  
 
Behandling: 
Økonomisjef Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Stein Plukkerud (SP) var innvilget permisjon for å møte i plan- og miljøutvalget. Stein 
Plukkerud fratrådte. Anne Braastad Lie (SP) tiltrådte. 
 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) fremmet følgende forslag til vedtak fra Øyer SP/Øyer SV: 
Politiske signaler til budsjettarbeidet:  
Formannskapet ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen i kommunen og da spesielt 
innen helse og omsorg. Dette tjenesteområdet har et stort og gjentagende overforbruk over 
flere år. Dette mener vi er svært bekymringsfullt sett i lys av den demografiske utviklingen 
som gir oss ytterligere utfordringer i nær framtid.  Vi stiller oss derfor spørsmålet om det bør 
foretas en omfordeling/omorganisering/kompetanseheving mm og eller en reduksjon i 
aktiviteten i kommunen.  Vi ønsker derfor en redegjørelse for de grep som  faktisk blir gjort 
for å unngå overforbruk og virkningen av disse. Svarene på disse spørsmålene er også viktig 
for det pågående arbeidet med som Tjenesteutvalget leder om fremtidens helse og 
omsorgstjenester. Det haster imidlertid med å iverksette tiltak. For å konkretisere ber vi om:   
          
1)            En gjennomgang av budsjettvedtakene fra i fjor; hva er gjort og virkning. 
2)            Resultat av de tiltakene som skulle gjøres etter 1. tertial i år? 
3)            Vurdering av gevinster ved organisatoriske tiltak som omorganisering/samhandling      
på tvers av tjenesteområder, samarbeid med andre kommuner. 
4)            Vurdering av det tjenestetilbudet vi har i dag; hvor gode er våre tjenester i forhold til 
det vi skal levere.   
 
 
Videre ber Formannskapet om at tjenesteområdene rus/psykiatri skal prioriteres. Her minner 
vi om budsjettvedtaket i desember 2020 om opprettelsen av 100% stilling innen 
fagområdene  SLT/RUS/pårørendearbeid. Videre mener vi at forebyggende arbeid i alle 
aldersgrupper er viktig og at spesielt barn og unge og eldre skal prioriteres. 
Ytterligere prioriteringer vil bli gitt på grunnlag av spørsmålene 1-4 over.    
 
Avstemming: 
Øyer SP/Øyer SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Politiske signaler til budsjettarbeidet:  
Formannskapet ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen i kommunen og da spesielt 
innen helse og omsorg. Dette tjenesteområdet har et stort og gjentagende overforbruk over 
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flere år. Dette mener vi er svært bekymringsfullt sett i lys av den demografiske utviklingen 
som gir oss ytterligere utfordringer i nær framtid.  Vi stiller oss derfor spørsmålet om det bør 
foretas en omfordeling/omorganisering/kompetanseheving mm og eller en reduksjon i 
aktiviteten i kommunen.  Vi ønsker derfor en redegjørelse for de grep som  faktisk blir gjort 
for å unngå overforbruk og virkningen av disse. Svarene på disse spørsmålene er også viktig 
for det pågående arbeidet med som Tjenesteutvalget leder om fremtidens helse og 
omsorgstjenester. Det haster imidlertid med å iverksette tiltak. For å konkretisere ber vi om:   
          
1)            En gjennomgang av budsjettvedtakene fra i fjor; hva er gjort og virkning. 
2)            Resultat av de tiltakene som skulle gjøres etter 1.tertial i år? 
3)            Vurdering av gevinster ved organisatoriske tiltak som omorganisering/samhandling 
på tvers av tjenesteområder, samarbeid med andre kommuner. 
4)            Vurdering av det tjenestetilbudet vi har i dag; hvor gode er våre tjenester i forhold til 
det vi skal levere.   
 
Videre ber Formannskapet om at tjenesteområdene rus/psykiatri skal prioriteres. Her minner 
vi om budsjettvedtaket i desember 2020 om opprettelsen av 100% stilling innen 
fagområdene  SLT/RUS/pårørendearbeid. Videre mener vi at forebyggende arbeid i alle 
aldersgrupper er viktig og at spesielt barn og unge og eldre skal prioriteres. 
Ytterligere prioriteringer vil bli gitt på grunnlag av spørsmålene 1-4 over.    
 
 
74/21   
ORGANISERING AV ENTRÉ ØYER   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune går inn på eiersiden i Hafjell Arrangement AS, som endrer navn til Entré Øyer 
AS med det bevilgede beløpet på kr 600.000, -. 
Prosjektledelse utføres av Entré Øyer AS.  
 
Behandling: 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag til vedtak fra Øyer SP/Øyer SV: 
Sammensetningen av styringsgruppa endres til: 
Ordfører samt to politisk valgte representanter fra Øyer kommune 
En politisk valgt rep. fra Lillehammer kommune 
En politisk valgt rep. fra Innlandet fylkeskommune 
Ordfører i Øyer leder styringsgruppa og kommunedirektør i Øyer er sekretær.  
 
Kommunedirektør sender invitasjon til Lillehammer kommune og Innlandet fylkeskommune 
med tilbud om deltagelse i styringsgruppa.   
 
Sammensetning av prosjektgruppa får følgende endring: 
«Rune Haugen, Hafjell arrangement» endres til «leder i Øyer næringsråd» i første kulepunkt. 
 
Endringer angående eierstruktur: 
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Øyer kommunes tidligere bevilgning til arbeidet med å videreføre arbeidet med prosjektet 
«Entré Øyer» på 600.000,- disponeres av selskapet «Entré Øyer» i tråd med vedlagte 
prosjektskisse og styringsgruppas bestilling.   
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og Øyer SP/Øyer SV sitt 
forslag ble Øyer SP/Øyer SV sitt forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Sammensetningen av styringsgruppa endres til: 
Ordfører samt to politisk valgte representanter fra Øyer kommune 
En politisk valgt rep. fra Lillehammer kommune 
En politisk valgt rep. fra Innlandet fylkeskommune 
Ordfører i Øyer leder styringsgruppa og kommunedirektør i Øyer er sekretær.  
 
Kommunedirektør sender invitasjon til Lillehammer kommune og Innlandet fylkeskommune 
med tilbud om deltagelse i styringsgruppa.   
 
Sammensetning av prosjektgruppa får følgende endring: 
«Rune Haugen, Hafjell arrangement» endres til «leder i Øyer næringsråd» i første kulepunkt. 
 
Endringer angående eierstruktur: 
Øyer kommunes tidligere bevilgning til arbeidet med å videreføre arbeidet med prosjektet 
«Entré Øyer» på 600.000,- disponeres av selskapet «Entré Øyer» i tråd med vedlagte 
prosjektskisse og styringsgruppas bestilling.   
 
 
75/21   
HØRING - MOBILITETSSTRATEGI FOR INNLANDET 2021 - 2030   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling/vedtak: 
Øyer kommune mener det er et viktig arbeid fylkeskommunen er i gang med, og det er viktig 
at handlingene blir gjennomført og fører til ønsket utvikling. Øyer kommune er opptatt av 
Entré Øyer, og de mulighetene som er der. Ut over det som står i strategien, mener Øyer 
kommune det bør tydeliggjøres at det må arbeides for flere togstopp på stasjoner som kan gi 
økt mobilitet. 
 
Behandling: 
Nisveta Tiro (SP) fremmet følgende tilleggsforslag fra Øyer SP/Øyer SV: 
Mobilitetsstrategi for Innlandet – 2021-2023 
Øyer kommune mener det er et viktig arbeid fylkeskommunen er i gang med, og det er viktig 
at handlingene blir gjennomført og fører til ønsket utvikling. Øyer kommune vil gjennom 
dialog og samhandling bidra til at de langsiktige målene i strategien nås, og understreker at 
dialog, samhandling og økonomi er viktig. 
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For at mobilitetsstrategien skal kunne bidra til visjonen for Innlandsstrategien – bærekraftig 
ressursforvaltning og levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder – 
forventer vi i Øyer kommune at fylkeskommunen tar del i kommunale og regionale tiltak. 
Øyer kommune, som flere andre kommuner i Innlandet, er en reislivskommune som nå setter 
inn mye ressurser på at tilreisende kan reise til vår destinasjon uten egen bil og med minst 
mulig klima- og miljøbelastninger. Dette vil være med på å nå mobilitetsstrategiens 
langsiktige mål. For at vi sammen skal kunne nå disse målene er vi sammen avhengig av 
dialog, samhandling og vilje fra både Staten og fylkeskommunen. Altså må fylkeskommunen 
også jobbe aktivt mot regjering og Storting. En annen viktig faktor i arbeidet med å lykkes for 
å nå målene i strategien er å se sammenhenger mellom lokalbefolkningens behov og 
behovene til fritidsinnbyggere og turister. Vi mener dette er selve nøkkelen til å få dette til; 
nemlig å se flere brukergrupper i sammenheng i planleggingen av fremtidens mobilitetstilbud 
og noe vi etter vår mening savner i høringsdokumentet.   
 
Etter sammenslåing av Hedmark og Oppland er regionale utviklingsmidler redusert og 
fylkeskommunens økonomiske handlingsrom for bidrag til tiltak er svekket. Innlandet 
fylkeskommune må se på alternativer og muligheter for å øke dette handlingsrommet. Om 
ikke kun økonomisk, så må fylkeskommunen se på hvordan ressursene i organisasjonen kan 
bidra framover i regionene. 
 
I forbindelse med rulleringen av gjeldende Kommunedelplan for Øyer sør ble det i samarbeid 
mellom Lillehammer kommune og næringslivet i disse to kommunene lagt mye arbeid i 
kunnskapsgrunnlag til planarbeidet. Resultatet av dette arbeidet ble Hovedplan for 
reiselivsbasert næringsutvikling i Hafjell-Hunderfossen, det aktuelle plandokumentet var ett 
av hovedgrunnlagene for den formelle planprosessen som til slutt førte til vedtak av 
gjeldende kommunedelplan for Øyer sør. 
Øyer kommune – en reiselivskommune 
Ett vesentlig hovedpoeng i vedtatt arealbruk i Øyer kommune har vært å legge til rette for 
reduksjon av bilbruk ved å planlegge et mest mulig offentlig transportsystem koblet opp mot 
privat transport. Herunder la man blant annet til rette for byggingen av en sømløs 
gondolforbindelse fra Hunderfossen stasjon (tog) via bunnområdet i Hafjell alpinsenter og til 
Mosetertoppen. Langs denne aksen la man videre opp til utbygging av overnatting både i 
form av næring og private fritidsboliger i tillegg til at man avsatte arealer for utvikling av 
næringsarealer til handel og tjenester.  
 
I årene etter vedtak av kommunedelplan har utbyggingen i hovedsak fulgt 
rammebetingelsene i kommunedelplanen. Det er bygget en gondol fra bunnområdet i Hafjell 
og opp til Mosetertoppen hvor man har bygget ut ett betydelig antall fritidsboliger, enheter 
for utleie, restauranter og investert betydelige beløp i infrastruktur og aktiviteter. 
Utbyggingen er gjort svært komprimert som igjen legger godt til rette for fremtidig etablering 
av kollektivt transporttilbud, man har også lagt vekt på å bygge ett integrert service- og 
aktivitetstilbud i området slik at man reduserer behovet for transport under oppholdet. Dette 
kan blant annet være utvidelse av bybusstilbudet fra Lillehammer til Granrudmoen/Øyer 
sentrum. Man planlegger nå å jobbe videre med ytterligere forbedringer av mobiliteten i 
området gjennom prosjektet Entre Øyer. Prosjektet er en videreføring av gjeldende 
kommunedelplan og med et sterkt fokus på klimavennlige løsninger. Vi ønsker å legge til 
rette for sømløse og klimanøytrale mobilitetsløsninger internt i Hafjell, i kommunen og koble 
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Hunderfossen familiepark og jernbanen tettere sammen med Hafjell. Slik får vi en mere 
robust destinasjon med flere helårs arbeidsplasser og vi får knyttet Øyer sentrum og Hafjell 
til Dovrebanen. Det er tog fremtidens fritidsinnbyggere og turister skal bruke for å komme 
seg til Hunderfossen og Hafjell. Skal vi lykkes med «grønn» mobilitet internt i 
destinasjonen/kommunen må tilreisende komme hit uten bil. Det vil kunne gi oss det 
kundegrunnlaget vi trenger og her er vi helt avhengig av samarbeid og dialog med bl.a. 
fylkeskommunen bidra til å legge til rette for et godt tilbud for tog og annen 
kollektivtransport. 
 
Avstemming: 
Det var i saksfremlegget ikke tatt stilling til om det skulle fattes vedtak i formannskapet eller 
om saken skulle innstilles til kommunestyret. Formannskapet besluttet at saken innstilles til 
kommunestyret.  
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslaget fra Øyer SP/Øyer SV ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune mener det er et viktig arbeid fylkeskommunen er i gang med, og det er viktig 
at handlingene blir gjennomført og fører til ønsket utvikling. Øyer kommune er opptatt av 
Entré Øyer, og de mulighetene som er der. Ut over det som står i strategien, mener Øyer 
kommune det bør tydeliggjøres at det må arbeides for flere togstopp på stasjoner som kan gi 
økt mobilitet. 
 
Mobilitetsstrategi for Innlandet – 2021-2023 
Øyer kommune mener det er et viktig arbeid fylkeskommunen er i gang med, og det er viktig 
at handlingene blir gjennomført og fører til ønsket utvikling. Øyer kommune vil gjennom 
dialog og samhandling bidra til at de langsiktige målene i strategien nås, og understreker at 
dialog, samhandling og økonomi er viktig. 
 
For at mobilitetsstrategien skal kunne bidra til visjonen for Innlandsstrategien – bærekraftig 
ressursforvaltning og levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder – 
forventer vi i Øyer kommune at fylkeskommunen tar del i kommunale og regionale tiltak. 
Øyer kommune, som flere andre kommuner i Innlandet, er en reislivskommune som nå setter 
inn mye ressurser på at tilreisende kan reise til vår destinasjon uten egen bil og med minst 
mulig klima- og miljøbelastninger. Dette vil være med på å nå mobilitetsstrategiens 
langsiktige mål. For at vi sammen skal kunne nå disse målene er vi sammen avhengig av 
dialog, samhandling og vilje fra både Staten og fylkeskommunen. Altså må fylkeskommunen 
også jobbe aktivt mot regjering og Storting. En annen viktig faktor i arbeidet med å lykkes for 
å nå målene i strategien er å se sammenhenger mellom lokalbefolkningens behov og 
behovene til fritidsinnbyggere og turister. Vi mener dette er selve nøkkelen til å få dette til; 
nemlig å se flere brukergrupper i sammenheng i planleggingen av fremtidens mobilitetstilbud 
og noe vi etter vår mening savner i høringsdokumentet.   
 
Etter sammenslåing av Hedmark og Oppland er regionale utviklingsmidler redusert og 
fylkeskommunens økonomiske handlingsrom for bidrag til tiltak er svekket. Innlandet 
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fylkeskommune må se på alternativer og muligheter for å øke dette handlingsrommet. Om 
ikke kun økonomisk, så må fylkeskommunen se på hvordan ressursene i organisasjonen kan 
bidra framover i regionene. 
 
I forbindelse med rulleringen av gjeldende Kommunedelplan for Øyer sør ble det i samarbeid 
mellom Lillehammer kommune og næringslivet i disse to kommunene lagt mye arbeid i 
kunnskapsgrunnlag til planarbeidet. Resultatet av dette arbeidet ble Hovedplan for 
reiselivsbasert næringsutvikling i Hafjell-Hunderfossen, det aktuelle plandokumentet var ett 
av hovedgrunnlagene for den formelle planprosessen som til slutt førte til vedtak av 
gjeldende kommunedelplan for Øyer sør. 
Øyer kommune – en reiselivskommune 
Ett vesentlig hovedpoeng i vedtatt arealbruk i Øyer kommune har vært å legge til rette for 
reduksjon av bilbruk ved å planlegge et mest mulig offentlig transportsystem koblet opp mot 
privat transport. Herunder la man blant annet til rette for byggingen av en sømløs 
gondolforbindelse fra Hunderfossen stasjon (tog) via bunnområdet i Hafjell alpinsenter og til 
Mosetertoppen. Langs denne aksen la man videre opp til utbygging av overnatting både i 
form av næring og private fritidsboliger i tillegg til at man avsatte arealer for utvikling av 
næringsarealer til handel og tjenester.  
 
I årene etter vedtak av kommunedelplan har utbyggingen i hovedsak fulgt 
rammebetingelsene i kommunedelplanen. Det er bygget en gondol fra bunnområdet i Hafjell 
og opp til Mosetertoppen hvor man har bygget ut ett betydelig antall fritidsboliger, enheter 
for utleie, restauranter og investert betydelige beløp i infrastruktur og aktiviteter. 
Utbyggingen er gjort svært komprimert som igjen legger godt til rette for fremtidig etablering 
av kollektivt transporttilbud, man har også lagt vekt på å bygge ett integrert service- og 
aktivitetstilbud i området slik at man reduserer behovet for transport under oppholdet. Dette 
kan blant annet være utvidelse av bybusstilbudet fra Lillehammer til Granrudmoen/Øyer 
sentrum. Man planlegger nå å jobbe videre med ytterligere forbedringer av mobiliteten i 
området gjennom prosjektet Entre Øyer. Prosjektet er en videreføring av gjeldende 
kommunedelplan og med et sterkt fokus på klimavennlige løsninger. Vi ønsker å legge til 
rette for sømløse og klimanøytrale mobilitetsløsninger internt i Hafjell, i kommunen og koble 
Hunderfossen familiepark og jernbanen tettere sammen med Hafjell. Slik får vi en mere 
robust destinasjon med flere helårs arbeidsplasser og vi får knyttet Øyer sentrum og Hafjell 
til Dovrebanen. Det er tog fremtidens fritidsinnbyggere og turister skal bruke for å komme 
seg til Hunderfossen og Hafjell. Skal vi lykkes med «grønn» mobilitet internt i 
destinasjonen/kommunen må tilreisende komme hit uten bil. Det vil kunne gi oss det 
kundegrunnlaget vi trenger og her er vi helt avhengig av samarbeid og dialog med bl.a. 
fylkeskommunen bidra til å legge til rette for et godt tilbud for tog og annen 
kollektivtransport. 
 
Anne Braastad Lie (SP) fratrådte. Mona S Svegården (SP) tiltrådte. 
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76/21   
ANMODNING OM KJØP AV TOMT HAFJELL ARENA   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret avslår anmodning om kjøp av tomt fra Hafjell Arena inntil 
kommunedelplan Øyer Sør er ferdig behandlet. 

2. Kommunestyret ber om at det utarbeides en mulighetsstudie for gnr 8/18 i 
forbindelse med kommunedelplan Øyer Sør. 

 
Behandling: 
Anne Aronsveen (H) stilte spørsmål om sin habilitet som medeier i Sentrumsgården Øyer. 
Anne Aronsveen fratrådte. Ordføreren orienterte om vurderingen fra kommunens juridiske 
rådgiver av habilitetsspørsmålet: 
«Slik jeg tolker det så vil ikke hun være part i saken selv om Welle-gruppen kan være det (det 
er et drøftingsspørsmål i seg selv), og det er heller ingenting som tilsier at hun er direkte 
inhabil etter forvaltningslovens §6 a-e 
  
Da er det eventuelt andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til upartiskhet som 
slår inn, forvaltningslovens § 6, andre ledd.: 
- nær personlig kontakt 
- nært vennskap eller motsetningsforhold 
-  særlig fordel, tap eller ulempe for deg selv eller noen du har nært personlig tilknytning til  
-  føler du selv du kan ta en upartisk avgjørelse? 
-  vil andre oppfatte at forholdet er egnet til å svekke tilliten til din upartiskhet. 
  
Aronsveen har ikke nær personlig kontakt med Welle-gruppen, kun forretningsmessig. Hun 
jobbet for Jan Erik Rørvik tidlig på 2000 – tellet og hans kone er en av mange bekjente/venner 
i Øyer, de har sporadisk kontakt. 
Sentrumsgarden Øyer har ingenting med Lilleputthammer å gjøre, men er kun ett 
eiendomsselskap der Aronsveen er en av tre medeiere. Aronsveen føler selv hun er habil til å 
behandle saken. 
  
Med dette som bakgrunn er mitt råd at Aronsveen erklæres habil til å behandle saken». 
 
Ordføreren la denne vurderingen til grunn og fremmet forslag om at Anne Aronsveen 
erklæres habil i henhold til forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig 
vedtatt. Anne Aronsveen tiltrådte. 
 
Ordføreren orienterte om brev fra Wellegruppen datert 16.08.2021 med anmodning om å 
kjøpe deler av tomten sør for Lilleputthammer. 
 
Ordføreren orienterte også om rettslige begrensninger ved salg av tomten. 
 
Nisveta Tiro (SP) fremmet følgende forslag til vedtak fra Øyer SP/Øyer SV: 
1.  Kommunestyret godkjenner anmodningen om kjøp eller leie av tomt fra Hafjell Arena AS 



 
 

 Side 11 av 13

2.  Kommunestyret godkjenner vedlagte utkast til opsjonsavtale med følgende endringer: 
a.  Der det i opsjonsavtalen står «kjøp» kjøpesum o.l. byttes ut med formuleringen 
«kjøp/leie». 
b.   Opsjonsavtalens punkt 1. endres til «Opsjonen gjelder ved regulering og bygging av 
Hafjell Arena med et innholdet som beskrives i vedlagte powerpointpresentasjon og i 
anmodning om kjøp/leie datert 08.04.21: hall 8880m2 og tilbygg til hall ca. 3100m2. Ev. 
endringer av prosjektet som avviker fra dette eller selve anmodningen om kjøp/leie skal 
godkjennes av opsjonsgiver. Prosjektet krever en ny regulering og opsjonshaver har ansvaret 
og kostnad for å regulere».  
 
Anne Aronsveen (H) fremmet følgende forslag:  
1.Kommunestyret avslår anmodning om kjøp av tomt fra Hafjell Arena.  
2.Kommunestyret ber om at det utarbeides en mulighetsstudie for gnr 8/18 så fort som 
mulig. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag falt med 5 stemmer (3 SP, 1 SV, 1 H) mot 2 stemmer (AP). 
Ved alternativ avstemming mellom Øyer SP/Øyer SV sitt forslag og Anne Aronsveen sitt 
forslag ble Øyer SP/Øyer SV sitt forslag vedtatt med 4 stemmer (3 SP, 1 SV) mot 3 stemmer (2 
AP, 1 H). 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1.  Kommunestyret godkjenner anmodningen om kjøp eller leie av tomt fra Hafjell Arena AS 
2.  Kommunestyret godkjenner vedlagte utkast til opsjonsavtale med følgende endringer: 
a.  Der det i opsjonsavtalen står «kjøp» kjøpesum o.l. byttes ut med formuleringen 
«kjøp/leie».  
b.   Opsjonsavtalens punkt 1. endres til «Opsjonen gjelder ved regulering og bygging av 
Hafjell Arena med et innholdet som beskrives i vedlagte powerpointpresentasjon og i 
anmodning om kjøp/leie datert 08.04.21: hall 8880m2 og tilbygg til hall ca. 3100m2. Ev. 
endringer av prosjektet som avviker fra dette eller selve anmodningen om kjøp/leie skal 
godkjennes av opsjonsgiver. Prosjektet krever en ny regulering og opsjonshaver har ansvaret 
og kostnad for å regulere».  
 
 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) fratrådte. 
 
 
77/21   
HØRING LOVENDRING PASIENTJOURNALLOVEN MV   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune stiller seg bak KS’ høringsuttalelse til forslag om endringer i 
Pasientjournalloven mv, samt KS’ uttalelse til lovmedvirkningsordningen. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt med 6 medlemmer i formannskapet. 
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Vedtak: 
Øyer kommune stiller seg bak KS’ høringsuttalelse til forslag om endringer i 
Pasientjournalloven mv, samt KS’ uttalelse til lovmedvirkningsordningen. 
 
 
78/21   
ØYER-TRETTEN IDRETTSFORENING (ØTI): SØKNAD OM STØTTE TIL OPPSTART OG 
UTVIKLING AV ISBANE I ØYER OG PÅ TRETTEN   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret yter støtte kr 75.000 til etablering av isbane på Øyer IP og til anskaffelse 

av nødvendig utstyr til legging av is og fjerning av snø på Aurvoll. 
2. Bevilgningen dekkes ved overføring fra fond idrettsarrangement.  
 
Behandling: 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende endringsforslag fra Øyer SP/Øyer SV: 
1.   Kommunestyret yter støtte kr 100.000 til etablering av isbane på Øyer IP og til anskaffelse 
av nødvendig utstyr til legging av is og fjerning av snø på Aurvoll. 
2.   Bevilgningen dekkes ved overføring fra fond idrettsarrangement.  
 
Avstemming: 
Øyer SP/Øyer SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt med 6 medlemmer i formannskapet. 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret yter støtte kr 100.000 til etablering av isbane på Øyer IP og til anskaffelse 

av nødvendig utstyr til legging av is og fjerning av snø på Aurvoll. 
2. Bevilgningen dekkes ved overføring fra fond idrettsarrangement.  
 
 
79/21   
STAVSMARTN 22. - 24.10.2021: VALG AV ARBEIDSGRUPPE OG ARBEIDSGRUPPENS 
FULLMAKTER   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret etablerer følgende arbeidsgruppe som får ansvar for planlegging og 
gjennomføring av kommunens stand på Stavsmartn høsten 2021, 2022 og 2023: 

1. Ordfører Jon Halvor Midtmageli, leder 
2. AP/H: ….., nestleder 
3. Administrasjonen: en person. 

 
Behandling: 
Øyer AP/Øyer H vil komme tilbake med forslag til nestleder i kommunestyret den 26.08.2021. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt med 6 medlemmer i formannskapet. 
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Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret etablerer følgende arbeidsgruppe som får ansvar for planlegging og 
gjennomføring av kommunens stand på Stavsmartn høsten 2021, 2022 og 2023: 

1. Ordfører Jon Halvor Midtmageli, leder 
2. AP/H: ….., nestleder 
3. Administrasjonen: en person. 

 
 
 


