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STATUS OG ORGANISERING AV ENTRÉ ØYER
Vedlegg:
Saksprotokoll FSK-sak 51/21, møte 18.05.2021 – Realisering av Entré Øyer
Saksprotokoll FSK-sak 74/21, møte 17.08.2021 – Organisering av Entré Øyer
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksutredning:
Bakgrunn:
Entré Øyer er midt i fase 3 av utviklingen, og prosjektet går som planlagt. Dog ble ikke den
formelle organiseringen gjennomført høsten 2021 som vedtaket i FSK-sak 74/21, møte
17.08.2021 forutsatte. Aksjonærene i Hafjell Arrangement AS ble ikke enige om
omorganiseringen av selskapet.
Det ble signert en avtale mellom Æra AS (og Ihuga AS) og Hafjell Arrangement AS om
gjennomføring av fase 3.
Øyer kommune bevilget i FSK-sak 51/21, møte 18.05.2021 kr 600.000,-, som skulle
overføres til Hafjell Arrangement AS. Dette er ikke effektuert, da forutsetningene i vedtaket
i FSK-sak 74/21 ikke ble oppfylt. De påløpte kostnadene p.t er kr 700.000,-. Av disse er
kr 75.000,- belastet Øyer kommune.
Vi er derfor i den situasjonen at prosjektet er godt i gang og kostnader har påløpt, men det
er ikke utbetalt tilskudd som forutsatt.
Det er etablert en styringsgruppe med 5 politiske representanter fra Øyer kommune (3),
Lillehammer kommune (1) og Innlandet fylkeskommune (1). Det har kommet ønske fra
næringslivet om å bli representert i styringsgruppa, og styringsgruppa selv foreslår at
næringslivet oppnevner 2 representanter.
Innlandet fylkeskommune bevilget kr 900.000,- til ENTRÉ ØYER i desember 2021.
Disponeringen av disse midlene kommer som sak til formannskapet i februar 2021.
Konklusjon
Siden Hafjell Arrangement AS ikke har endret navn som forutsatt, men i praksis er
avtalepart i prosjektet må det fattes et nytt vedtak i saken.
Det er kr 124.550,- i rest fra prosjektet “sirkulær mobilitet” som kan tilføres prosjektet.

Det har kommet innspill om at næringslivet bør bli representert i styringsgruppa.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1. Bevilgningen i dette vedtaket erstatter bevilgningen omtalt i FSK-sak 51/21 og FSKsak 74/21 på kr 600.000,2. Det settes av kr 700.000,- til fase 3 av realiseringen av ENTRÉ ØYER.
3. Midlene tas fra kommunalt næringsfond (kr 200.000,-) og gjenstående midler fra
prosjektet SIRKULÆR MOBILITET/ ENTRÉ ØYER (kr 500.000,-).
4. Midlene brukes til å delfinansiere fase 3 av ENTRÉ ØYER.
5. Kr 625.000,- utbetales til Hafjell Arrangement AS som er avtalepart mot
hovedleverandørene til prosjektet.
6. Styringsgruppa for ENTRÉ ØYER utvides med 2 representanter fra næringslivet.
7. Kommunedirektøren fremmer sak til formannskapet 15. februar 2021 med status
for prosjektet.
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