
 

 

 

 

 

Møteinnkalling  

 

Utvalg:  Ordfører- og rådmannsmøte (ORM) regionrådet for Hamarregionen 

Møtested: Teams  -   

Dato: 06.04.2021 

Tidspunkt: 13:30 -14:30  

 
Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71 kmh@hedmark.org eller tlf. 917 02454 
fredrik.skjaeret@hedmark.org 
 
Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. 
 
 
Tilleggsinformasjon: 
Agenda ORM 6. april 2021 

Nærturhytte – Hvordan gjør de enkelte kommuner det? 

Markering av 22. Juli – Hvordan gjør de enkelte kommuner dette? 

Fysioterapeuttilbudet i regionen – Hvordan ligger det an med kø og ventetid i de ulike kommuner? 

 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 
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Saksliste 
 
 
Utvalgssaksnr. 

 
Tittel 

UOFF 
(Lukket) 

PS 5/21 Nærturhytte – hvordan jobber de enkelte kommuner med 
dette 

 

PS 6/21 Markering av 22. Juli – Hvordan gjør de enkelte 
kommuner dette 

 

PS 7/21 Fysioterapeuttilbudet i regionen – Hvordan ligger det an 
med kø og ventetid i de ulike kommuner? 

 

 
FO = Forespørsler 
PS = Politisk sak 
RS = Referat sak
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Arkivreferanse: 2021/9799-1 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen 
Adm.enhet: Samfunnsutvikling - 

Regional planlegging, 
analyse og koordinering 

Dato: 26.03.2021 

 
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Ordfører- og rådmannsmøte (ORM) regionrådet for 
Hamarregionen 

06.04.2021 5/21 

 
Nærturhytte – hvordan jobber de enkelte kommuner med dette 
 
Innstilling til vedtak: 
ORM tar saken til orientering  
 
 
 

Einar Busterud 
Leder for Regionrådet for Hamarregionen 

 

 

  

Saksframlegg
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Saksutredning  
Regionrådet for Hamarregionen ble i desember 2020 orientert om «Nærhytteprosjektet» 
fra Innlnadet fylkeskommune.   
 
AU ønsker en informasjonsutveksling mellom kommunene om hva som er gjort i forhold til 
dette, og om noen eventuelt har pekt på mulige tomter. Hvis det er mulig å samarbeide om 
dette i regionen, mener AU det ville vært fint om vi eksempelvis hadde fått ei hytte ved Mjøsa 
og ei med tilgang på Hedmarksvidda.  
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Arkivreferanse: 2021/9803-1 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Ikke fordelt til 

saksbehandler 
Adm.enhet: Ufordelt/sendt tilbake til 

arkiv 
Dato: 26.03.2021 

 
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Ordfører- og rådmannsmøte (ORM) regionrådet for 
Hamarregionen 

06.04.2021 6/21 

 
Markering av 22. Juli – Hvordan gjør de enkelte kommuner dette 
 
Innstilling til vedtak: 
ORM tar saken til orientering. 
 
 
 
 

Einar Busterud 
Leder for Regionrådet for Hamarregionen 

 

 

  

Saksframlegg
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Saksutredning  
Arbeidsutvalget ønsker å høre om noen av kommunene planlegger en markering knyttet til 
22. juli. Det er også aktuelt å diskutere om noen ser for seg at det kan være en felles 
markering for regionen.  
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Arkivreferanse: 2021/9806-1 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen 
Adm.enhet: Samfunnsutvikling - 

Regional planlegging, 
analyse og koordinering 

Dato: 26.03.2021 

 
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Ordfører- og rådmannsmøte (ORM) regionrådet for 
Hamarregionen 

06.04.2021 7/21 

 
Fysioterapeuttilbudet i regionen – Hvordan ligger det an med kø og 
ventetid i de ulike kommuner? 
 
Innstilling til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
 

Einar Busterud 
Leder for Regionrådet for Hamarregionen 

 

 

  

Saksframlegg
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Saksutredning 
Arbeidsutvalget for Regionrådet opplever at det er lange køer og ventelister for å få time hos 
fysioterapeuter i kommunene. Det er ønskelig å høre om dette er en situasjon, som er lik i 
alle kommuner. Har noen erfaringer med tiltak, som kan bidra til å avhjelpe situasjonen? 
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