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ORGANISERING AV ENTRÉ ØYER  
 
 
Vedlegg: 
Rapport fra Ihuga og Æra fra forprosjektet 
Entre Øyer realisering prosjektforslag  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler Øyer kommune å gå inn på eiersiden i Hafjell Arrangement 
AS, som endrer navn til Entré Øyer AS med det bevilgede beløpet på kr 600.000, -. 
Innskudd egenkapital i selskapet er kr. 195.000,-, men egenkapital er pr 31.12.2020  
Kr - 196,-. Forutsetningen må være at dagens eiere går inn med frisk kapital for å styrke 
selskapet. 
Prosjektledelse utføres av Entré Øyer AS.  
 
Saksutredning: 
Entré Øyer skal inn i en realiseringsfase som krever fast organisering med høy grad av 
involvering. Prosjektet har fått stor oppmerksomhet og møter mye interesse og 
engasjement på tvers av næringsliv og offentlige instanser. 
 
Etter at konseptet ble ferdig og overlevert fra Ihuga og Æra i mars, har en uformell gruppe 
bestående av ordfører Jon Halvor Midtmageli, Rune Haugen fra Hafjell Arrangement AS, 
Henning Holmbakken fra Lillehammer-regionen Vekst, Geir Ødegård Olsen fra Norwegian 
Snow Consulting AS, Mads Bruun Høy fra Æra AS og Anders Koller Tufte fra Ihuga AS jobbet 
med forankring i næringsliv og fylkeskommune.  
 
Formannskapet i Øyer kommune bevilget i sak 51/21 den 18.05.2021 kr 600.000, - til det 
videre arbeidet, slik at vi kan komme i gang med realisering og skaffe ytterligere 
finansiering. 
 
Forslag til videre organisering: 
Det er viktig med bred deltagelse for å kunne realisere Entré Øyer. Gjennom kontakten så 
langt med næringslivet og andre, foreslår kommunedirektøren følgende organisering som 
forslag til drøfting og vedtak i formannskapet: 
Øyer kommune er eier av prosjektet. Det er viktig å involvere Lillehammer kommune og 
Innlandet fylkeskommune i prosjektet. 
 
Øyer kommune går inn på eiersiden i Hafjell Arrangement, som endrer navn til Entré Øyer 
AS med det bevilgede beløpet på kr 600.000, -. 



 
Innskudd egenkapital i selskapet er kr 195.000,-, men egenkapital er pr 31.12.2020  
kr - 196,-. Forutsetningen må være at dagens eiere går inn med frisk kapital for å styrke 
selskapet. 
Prosjektledelse utføres av Entré Øyer AS.  
 
Prosjektet organiseres med en styringsgruppe bestående av  

 ordfører Jon Halvor Midtmageli (leder) 
 2 representanter fra FSK i Øyer 
 2 repr. fra FSK i Lillehammer 
 2 representanter politisk fra Innlandet fylkeskommune 
 kommunedirektør i Øyer er sekretær for styringsgruppen 

 
Prosjektansvarlig i Øyer kommune: 

 Henning Holmbakken 
 
Prosjektleder i Hafjell Arrangement/ Entré Øyer: 

 Avklares senere 
 
Prosjektgruppe i Hafjell Arrangement/ Entré Øyer/ Entré Hafjell: 

 Rune Haugen, Hafjell Arrangement AS 
 Geir Ødegård Olsen, Norwegian Snow Consulting AS 
 Anders Koller Tufte, Ihuga AS 
 Mads Bruun Høy, Æra AS 
 Kristin Prøven, Visit Lillehammer 
 3-4 representanter til fra næringslivet  

 
Styringsgruppen utarbeider mandat og mål for prosjektet. 
 
 
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.  
 
 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør


