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Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag på vegne av Øyer SP: 
1.«Øyer kommune er opptatt av at innbyggerne i innlandet også i framtiden skal ha et 
samlet helsetilbud som oppleves som trygt og likeverdig. Det forutsetter en god balanse 
mellom hensynet til medisinskfaglig kvalitet og kompetanse og nærheten til pasienten. Et 
godt prinsipp er å sentralisere det en må, og desentralisere det en kan. 
 
2.Øyer kommune ber om at det utredes et alternativ med et hovedsykehus plassert på 
Lillehammer. 
 
3.Med utgangspunkt i at det foreligger en tydelig faglig anbefaling om å samlokalisere 
psykisk helsevern og rus med de somatiske sykehusfeltene, bør sentralsykehusfunksjonene 
overføres fra Sanderud og Reinsvoll til nytt hovedsykehus. 
 
4.Øyer kommune er opptatt av at SIHF vektlegger en balansert utvikling i regionen. 
Investeringer av den størrelsen det her er snakk om er en stor mulighet for næringslivet i 
Innlandet, og SIHF bør allerede i planleggingsfasen legge opp til en prosess der lokale 
bedrifter får anledning til å kvalifisere seg inn mot kommende oppdrag». 
 
Arne Finn Brekke (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet. 
 
Møtet satt.  
Punkt 1-4 i Senterpartiets forslag er dekket av Rådmannens vurderinger. 
 
Ordføreren fremmet følgende omforente forslag: 
«1. Øyer kommune anbefaler at man i den kommende konseptfasen som et minimum 

utreder alternativ 1A med justeringer og alternativ 2B, akuttsykehus i Lillehammer og 

Elverum. 

 

2.Vurderingsdelen av saksfremlegget sendes Sykehuset Innlandet HF som høringsinnspill. 

3.Øyer kommune ber om at det utredes et alternativ med et hovedsykehus plassert på 
Lillehammer». 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Formannskapet: 

Formannskapets innstilling: 
 

1.Øyer kommune anbefaler at man i den kommende konseptfasen som et minimum 

utreder alternativ 1A med justeringer og alternativ 2B, akuttsykehus i Lillehammer og 

Elverum. 

2.Vurderingsdelen av saksfremlegget sendes Sykehuset Innlandet HF som 
høringsinnspill. 
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3.Øyer kommune ber om at det utredes et alternativ med et hovedsykehus plassert 
på Lillehammer. 

 
 


	BEHANDS
	BEHANDE
	VEDTAKS
	VEDTAKE

