
 

 

 

 

 

Møteinnkalling  

 

Utvalg:  Regionrådet for Hamarregionen 

Møtested:   -   

Dato: 06.04.2021 

Tidspunkt: 11:00 -13:15  

 
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: 
1100 - Høring om fylkesveger 

1145 - Orientering om disponeringen av midler i Hedmark fylkeskraft (Eidsivamidlene) - 
styreleder i Hedmark fylkeskraft, Per-Gunnar Sveen 

1220 –  Ny organisering av arbeidet med vannområde 

1245 – Innlandet fylkeskommune orienterer om saker på fylkeskommunens agenda 

1300 – Opprettelse av HIPR 

1305 – Årsberetning 2020 
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1310 – Årsregnskap 2020 

  
 
  
 
 
 

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

 
Tittel 

UOFF 
(Lukket) 

PS 9/21 Regionrådet for Hamarregionen - referatsaker 06.04.21  

PS 10/21 Orientering om Handlingsprogram for fylkesveger, som 
er på høring 

 

PS 11/21 Orientering om disponeringen av midler i Hedmark 
fylkeskraft (Eidsivamidlene) 

 

PS 12/21 Ny organisering av arbeidet med vannområde  

PS 13/21 Innlandet fylkeskommune orienterer om saker på 
fylkeskommunens agenda 

 

PS 14/21 Opprettelse av Hamarregionen Interkommunalt Politisk 
Råd (IPR) 

 

PS 15/21 Årsberetning 2020  

PS 16/21 Årsregnskap 2020  

 
FO = Forespørsler 
PS = Politisk sak 
RS = Referat sak
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Arkivreferanse: 2021/9597-1 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen 
Adm.enhet: Samfunnsutvikling - 

Regional planlegging, 
analyse og koordinering 

Dato: 24.03.2021 

 
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Regionrådet for Hamarregionen 06.04.2021 9/21 

 
Regionrådet for Hamarregionen - referatsaker 06.04.21 
 
Protokoll fra møtet i Regionrådet for Hamarregionen 02.02.21 
Innkalling til møte i Regionrådet for Hamarregionen 06.04.21 
 
 
Innstilling til vedtak: 
Protokoll fra møtet i Regionrådet for Hamarregionen 02.02.21 godkjennes. 
Innkalling til møte i Regionrådet for Hamarregionen 06.04.21 godkjennes. 
 
 
 
 

Einar Busterud 
Leder for Regionrådet for Hamarregionen 

Saksframlegg
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Møteprotokoll  

 

Utvalg:  Regionrådet for Hamarregionen 

Møtested: Via Teams  -   

Dato: 02.02.2021 

Tidspunkt: 11:00 -15:00  

 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Parti Varamedlem for 
Einar Busterud Leder BBL  
Jane Meyer Medlem H  
Thomas Langeland 
Jørgensen 

Medlem AP  

Nils Amund Røhne Medlem AP  
Paal Ravnaas Medlem NLO  
Kirsti Berge Medlem H  
Anita Ihle Steen Medlem AP  
Christian Haugen Medlem SV  
Odd-Amund Lundberg Medlem SP  
Marte Larsen Tønseth Nestleder SP  
Christen Engeloug Medlem SP  
Anne-Karin Torp Adolfsen Medlem AP  
Maria Nilsen Aksberg Medlem R  

 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Christel Kvam  
Kaija Eide Drønen  
Jørn Strand  
Fredrik Skjæret  
Arne Jørstad  

 
 
Merknader: 
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Sensitivity: Internal

Forfall: 
Hans Kristian Enge, Innlandet fylkeskommune 
Randi Sletnes, Samfunnsutvikling - Innlandet fylkeskommune 
Dessuten møtte: 
Frank Larsen, Klosser 
Sjur Stand (møtte for Hans Kristian Enge) 
Anne Marie Sveipe, Innlandet fylkeskommune (møtte for Randi Sletnes) 
  
Møtet ble avsluttet kl 14.30. 
  
 
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 
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Sensitivity: Internal

Saksliste 
 
 
Utvalgssaksnr. 

 
Tittel 

UOFF 
(Lukket) 

PS 1/21 Referatsaker - regionrådet Hamarregionen 02.02.21  

PS 2/21 Orientering om Samfunnsanalysen - Sykehussaken  

PS 3/21 Orientering om koronapandemien – kommuneoverlege, 
Ketil Egge 

 

PS 4/21 Informasjon om Klosser Innovasjon  

PS 5/21 Viktige erfaringer fra koronapandemien  

PS 6/21 Orientering fra fylkeskommunen  

PS 7/21 Justering av møteplan for 2021  

PS 8/21 Eventuelt - Regionrådet for Hamarregionen 02.02.21  

 
FO = Forespørsler 
PS = Politisk sak 
RS = Referat sak  
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Sensitivity: Internal

PS 1/21 Referatsaker - regionrådet Hamarregionen 02.02.21 
 

Regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 1/2021 i møte den 02.02.2021: 

Vedtak: 
Møteinnkalling 2. februar og møteprotokoll fra møte 1. desember 2020 ble godkjent. 

 

Behandling: 
Det var ingen merknader til møteinnkalling 2. februar og møteprotokollen fra 1. desember 

2020. 

 

PS 2/21 Orientering om Samfunnsanalysen - Sykehussaken 
 

Regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 2/2021 i møte den 02.02.2021: 

Vedtak: 
Regionrådet for Hamarregionen tar saken til orientering 

 

Behandling: 
Einar Busterud orienterte om COWI rapporten, samt kommunenes innspill i møtet med Helse Sør-

øst. 

Det er sendt ut et høringsbrev fra Helse Sør-Øst med høringsfrist 22. mars. Dette er stilt til de enkelte 

kommuner. 

 

PS 3/21 Orientering om koronapandemien – kommuneoverlege, 
Ketil Egge 
 

Regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 3/2021 i møte den 02.02.2021: 

Vedtak: 
 

Behandling: 
Saken utgår. 

 

PS 4/21 Informasjon om Klosser Innovasjon 
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Sensitivity: Internal

Regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 4/2021 i møte den 02.02.2021: 

Vedtak: 
Regionrådet for Hamarregionen tar saken til orientering 

 

Behandling: 
Adm.dir Frank Larsen orienterte om Klosser. Innovasjonssystemet er noe som trekkes frem, som 

mest sentralt for næringslivet å få hjelp til å bli bedre på. Arbeid med samskaping mellom bio, 

digitalisering og helse ser ut til å ha godt potensiale etter korona. 

Klosser ønsker et prosjekt for Hamarregionen hvor det settes fokus på bedriftsrekruttering.  

 

PS 5/21 Viktige erfaringer fra koronapandemien 
 

Regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 5/2021 i møte den 02.02.2021: 

Vedtak: 
Regionrådet for Hamarregionen tar saken til orientering 

 

Behandling: 
Samarbeidet som er etablert i Hamarregionen har vært viktig for å få til et godt arbeid om 

koronaarbeidet. Det er ønskelig at politikerne har noen tanker rundt dette med nasjonale eller 

kommunale styrte tiltak. Den økonomiske situasjonen for kommunene er krevende, da ekstra 

utgifter langt fra fanges opp av staten. 

Det har vært krevende med en samfunnsmedisinsk avdeling som, fram til pandemien slår inn, ikke er 

rigget med en kapasitet til å stå i disse utfordringene over så lang tid som det har vært til nå og som 

det vil fortsette å være.  

Det er behov fra kommuneadministrasjonene å understreke at koronaarbeidet har vært ekstremt 

tidkrevende og har gått ut over andre tjenester. Det er grunn til å anta at dette vil fortsette. Dette må 

formidles ovenfor sentrale myndigheter, som later til å ha mindre forståelse for at en så krevende 

situasjon går utover annen tjenesteproduksjon på noen områder. 

 

PS 6/21 Orientering fra fylkeskommunen 
 

Regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 6/2021 i møte den 02.02.2021: 

Vedtak: 
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Sensitivity: Internal

Regionrådet for Hamarregionen tar saken til orientering 

 

Behandling: 
Trafikksikkerthet, fortsatt for mange døde i trafikken og for mange dødsulykker skjer på 

fylkesvegnettet. 

Innlandsstrategien, fra ord til handling. Regionale planer skal være et styringsverktøy.  

Planprogrammet for regionale planer kommer i slutten av mars med frist i begynnelsen av 

mai.  

Kollektivtransport med koronatiltak, det gjøres tiltak for å forenkle kjøp av billett. 

Koronakonsekvenser for næringslivet. Det er ønskelig å gjøre kommunene oppmerksom på 

at fylkeskommunen også fremover ønsker å holde seg oppdatert på regionale forhold. 

Det kommer et initiativ på å få til en felles stemme for høringen av Normannutvalgets rapport. 

Det kommer initiativ fra fylkeskommunen for dette. 

Voksnes læring - Oppland har hatt en annen, og fylkeskommunen mener bedre, tilnærming 

til voksnes læring. Fylkeskommunen ønsker å få til Opplandsmodellen i hele Innlandet. 

 

PS 7/21 Justering av møteplan for 2021 
 

Regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 7/2021 i møte den 02.02.2021: 

Vedtak: 
Regionrådet for Hamarregionen vedtar arbeidsutvalgets forslag til endring av møteplan for 2021. 

Innstilling til vedtak: 

Regionrådet for Hamarregionen vedtar å endre to møtedatoer slik arbeidsutvalget beskriver i 

saken. Disse er: 

13. april flyttes til 6. april og 7. desember flyttes til 30. november 

  

 

Behandling: 
Det var enighet om at arbeidsutvalgets forslag til endring av møteplan blir vedtatt 

 

PS 8/21 Eventuelt - Regionrådet for Hamarregionen 02.02.21 
 

Regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 8/2021 i møte den 02.02.2021: 

Vedtak: 
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Sensitivity: Internal

 

Behandling: 
Det ble ikke behandlet noen saker under eventuelt. 
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Arkivreferanse: 2021/9545-1 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen 
Adm.enhet: Samfunnsutvikling - 

Regional planlegging, 
analyse og koordinering 

Dato: 23.03.2021 

 
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Regionrådet for Hamarregionen 06.04.2021 10/21 

 
Orientering om Handlingsprogram for fylkesveger, som er på høring 
 
Innstilling til vedtak: 
Regionrådet for Hamarregionen tar saken til orientering 

 
 
 
 
 

Einar Busterud 
Leder for Regionrådet for Hamarregionen 

 

 

  

Saksframlegg
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Saksutredning 

Det nye handlingsprogrammet for fylkesveger er sendt ut på høring til kommunene. Innlandet 
fylkeskommune vil orientere om innholdet i høringsforslaget og avklare eventuelle spørsmål, 
som måtte være til dette. Høringsfristen er satt til 22. mai 2021.  
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Arkivreferanse: 2021/9546-1 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen 
Adm.enhet: Samfunnsutvikling - 

Regional planlegging, 
analyse og koordinering 

Dato: 23.03.2021 

 
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Regionrådet for Hamarregionen 06.04.2021 11/21 

 
Orientering om disponeringen av midler i Hedmark fylkeskraft 
(Eidsivamidlene) 
 
Innstilling til vedtak: 
Regionrådet for Hamarregionen tar saken til orientering. 

 
 
 
 
 

Einar Busterud 
Leder for Regionrådet for Hamarregionen 

 

 

  

Saksframlegg
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Saksutredning 

I forbindelse med gjennomføringen av regionreformen hadde Regionrådet for 
Hamarregionen en del kontakt med Hedmark fylkeskommune om hva man skulle gjøre med 
Hedmark fylke sine eierandeler i Eidsiva og etter hvert disponeringen av disse midlene. 

Arbeidsutvalget ønsker å følge opp denne saken og har bedt styreleder for Hedmark 
fylkeskraft, Per Gunnar Sveen om en orientering om disponeringen av disse midlene og 
hvordan dette koordineres med kommunene. 
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Arkivreferanse: 2021/9547-1 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen 
Adm.enhet: Samfunnsutvikling - 

Regional planlegging, 
analyse og koordinering 

Dato: 23.03.2021 

 
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Regionrådet for Hamarregionen 06.04.2021 12/21 

 
Ny organisering av arbeidet med vannområde 
 
Innstilling til vedtak: 
Regionrådet for Hamarregionen tar saken til orientering.  

Det vil bli opp til den enkelte kommune å følge opp denne saken videre. 

 
 
 
 
 

Einar Busterud 
Leder for Regionrådet for Hamarregionen 

 

 

  

Saksframlegg
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Saksutredning 

Det jobbes i Innlandet fylkeskommune med en endring av dagens organisering i to av 
vannområdene, som Hedmark fylkeskommune og nå Innlandet tar ansvaret for å koordinere 
arbeidet i.  Innlandet fylkeskommune ønsker nå å få kommunene til å organisere opp dette 
selv gjennom kommunesamarbeid.  

Det er rådgiver i Innlandet fylkeskommune, Trine Frisli Fjøsne som legger frem saken fra 
Innlandet fylkeskommune. 
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Arkivreferanse: 2021/9548-1 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen 
Adm.enhet: Samfunnsutvikling - 

Regional planlegging, 
analyse og koordinering 

Dato: 23.03.2021 

 
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Regionrådet for Hamarregionen 06.04.2021 13/21 

 
Innlandet fylkeskommune orienterer om saker på fylkeskommunens 
agenda 
 
Innstilling til vedtak: 
Regionrådet for Hamarregionen tar sakene til orientering. 

 
 
 
 
 

Einar Busterud 
Leder for Regionrådet for Hamarregionen 

 

 

  

Saksframlegg
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Saksutredning 

Innlandet fylkeskommune har en målsetting om å holde kommunene oppdatert på saker som 
er på eller kommer på fylkeskommunens agenda.  

I Partnerskapsavtalen mellom fylkeskommunen og de enkelte kommuner heter det: 
Kommunene er fylkeskommunens viktigste samarbeidspartner i det regionale 
utviklingsarbeidet og regionrådene skal være den viktigste samhandlingsarenaen mellom 
kommunene og Innlandet fylkeskommune.  
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Arkivreferanse: 2021/9549-1 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen 
Adm.enhet: Samfunnsutvikling - 

Regional planlegging, 
analyse og koordinering 

Dato: 23.03.2021 

 
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Regionrådet for Hamarregionen 06.04.2021 14/21 

 
Opprettelse av Hamarregionen Interkommunalt Politisk Råd (IPR) 
 
Innstilling til vedtak: 
Regionrådet for Hamarregionen stiller seg bak den foreslåtte samarbeidsavtalen, som legges 
til grunn for opprettelsen av Hamarregionen Interkommunalt politisk råd. 

Regionrådet for Hamarregionen anbefaler kommunene i Hamarregionen å gjøre vedtak som 
sikrer at man får opprettet Hamarregionen Interkommunalt Politisk Råd fra 1. juni 2021. 

 
 
 
 
 

Einar Busterud 
Leder for Regionrådet for Hamarregionen 

 

 

  

Saksframlegg
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Saksutredning 

Bakgrunnen for at det regionale samarbeidet som har vært, gjennom Regionrådet for 
Hamarregionen, ligger i den nye kommuneloven (Lov om kommuner og fylkeskommuner §§ 
18-1 – 18-4). Kommuneloven beskriver at Regionråd som tidligere har vært organisert som 
§27 selskap skal omdannes til Interkommunalt Politisk Råd (IPR) etter den nye 
Kommunelovens §18. Dette er ment å tydeliggjøre hva et Regionråd er, nemlig et 
interkommunalt politisk råd.  

Ved å omdanne selskapet til å bli et §18 selskap blir det også behov for å gjøre noen 
endringer på de formelle strukturene i selskapet. Dette innebærer bl.a. at selskapets øverste 
organ blir representantskapet. Representantskapet bestemmer hvilke funksjoner det vil 
opprette under seg og hvilke funksjoner disse skal ha. 

Innlandet fylkeskommune har gjort vedtak om at de ikke vil være medlem av noen IPR 
fremover og at samarbeidet med de ulike IPR i Innlandet skal skje i henhold til de Regionale 
Partnerskapsavtalene. 

I arbeidet med omdanningen av selskapet har det vært ønskelig fra regionrådet sin side at 
man strukturerer Hamarregionen IPR mest mulig likt Regionrådet for Hamarregionen. I 
samarbeidsavtalen, som er vedlagt saken, er derfor representantskapet foreslått sammensatt 
på lik måte som dagens regionråd, med unntak av Innlandet fylkeskommune. Lederen av 
representantskapet velges blant ordførerne for 2 år av gangen. Ordningen med at dette 
vervet går på omgang mellom de 4 ordførerne videreføres. Det er arbeidsutvalget, som 
legger frem saker for representantskapet. 

I den nye avtalen foreslås det også å opprette et styre for selskapet. Dette styret består av 
ordførerne i de 4 kommunene. Kommunedirektør/rådmann i kommunene har tale og 
forslagsrett i det nye styret. Ordføreren som til enhver tid er leder for representantskapet, blir 
leder av styret. Det er arbeidsutvalget, som legger frem saker for representantskapet. 

Det foreslås å opprette et arbeidsutvalg bestående av Representantskapets leder og 
nestleder, samt daglig leder som har funksjonen som sekretær. Fullmakten til å innstille 
saker som skal behandles legges til arbeidsutvalget. 

Det lages en egen avtale mellom Hamarregionen IPR og Innlandet fylkeskommune om kjøp 
av tjenester for å bemanne sekretariatet og for å sikre de tjenester som legges til 
sekretariatet. 

Regionrådet for Hamarregionen har vært organisert med eget organisasjonsnummer 
895 307 092, som har vært en del av selskapet Innlandet fylkeskommune. Det er tidligere 
besluttet at det er Ringsaker kommune, som overtar dette organisasjonsnummeret og 
samtidig overtar ansvaret for økonomitjenester og føring av Hamarregionen IPR sitt 
regnskap.  

Dette trer i kraft fra selskapets stiftelsesdato den 1. juni 2021.  

 

 

21



                                     Samarbeidsavtale  
                                                 for  
                    Hamarregionen interkommunalt politisk råd. 
 
 
Lovhjemmel: Lov om kommuner og fylkeskommuner §§ 18-1 – 18-4. 
 
 
 
§ 1 Navn, deltakere og rettslig status. 
 
Hamarregionen interkommunalt politisk råd stiftes som et interkommunalt politisk råd i 
henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 18-1. Hamarregionen 
interkommunalt politisk råd (i det videre HIPR) er en videreføring av Regionrådet for 
Hamarregionen, org.nr 895 307 092. HIPR vil i dagligtale benevnes som Regionrådet for 
Hamarregionen. Eierandel er likt fordelt mellom medlemmene i rådet. 
 
Deltakerne i HIPR er:  
 
Kommune              Organisasjonsnummer 
Ringsaker  864 950 582 
Stange   970 169 717 
Løten   964 950 679 
Hamar   970 540 008 
 
Ytterligere deltakere kan opptas i henhold til kommuneloven §18 – 4.  
 
HIPR er ikke et eget rettssubjekt. Ringsaker kommune er vertskommune/kontorkommune og 
overtar som ansvarlig for org.nr 895 307 092. 
 
 
§ 2 Formål 
 
HIPR er et politisk samarbeid som skal bidra til å styrke regionen som en bærekraftig og 
konkurransedyktig region. HIPR skal bidra til en positiv utvikling av regionen og ivareta 
eierkommunenes interesser på tvers av kommunegrensene og forvaltningsnivåene. 
 
HIPR skal fremme regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.  
 
 
§ 3 Myndighet og oppgaver 
 
HIPR har følgende oppgaver innenfor rammene av samarbeidsavtalens formål: 
a) Drøfte felles saker på tvers av kommunegrensene 
b) Utarbeide felles rådgivende strategier 
c) Planlegge og gjennomføre prosjekter i regi av Hamarregionen 
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d) Arbeide interessepolitisk, herunder avgi høringsuttalelser, der det er felles regionale 
interesser. 
e) Bidra i samarbeidsprosjekter og partnerskap der det er felles regionale interesser. 
f) Gjennomføre aktiviteter med sikte på erfaringsoverføring, læring, og styrking av felles 
identitet innenfor samarbeidet. 
e) Fremme samarbeid mellom partene 
 
HIPR har ikke myndighet til å fatte enkeltvedtak, jfr. kommuneloven § 18 – 1 annet ledd. 
HIPR har likevel myndighet til å fatte vedtak om interne forhold i rådet samt å forvalte de 
tilskuddsordningene som ligger til rådet.  
 
 
§ 4 Representantskapet  
 
Representantskapet er øverste organ i HIPR, jfr kommuneloven § 18-3, første ledd. 
Hver kommune har tre medlemmer i representantskapet; ordfører, varaordfører, 
opposisjonspolitiker. Hvert medlem av representantskapet har én stemme hver. 
 
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder blant ordførerne. Vervene bør gå på 
omgang blant de deltagende kommunene. 
 
Representantskapets møter ledes av dets leder. Ved leders fravær ledes 
representantskapets møter av nestleder. Dersom verken leder eller nestleder er til stede 
velges en møteleder av og blant tilstedeværende medlemmer. 
 
Representantskapet behandler saker nevnt i § 3, fastlegger strategier for arbeidet i HIPR, 
fastsetter årlig kontingenter fra medlemskommunene og godkjenner regnskap og 
årsberetning for HIPR. 
 
Beslutninger i representantskapet fattes ved alminnelig flertall. 
Medlemmene i representantskapet utøver sin rett til medbestemmelse ved tale-, forslags- 
og stemmerett. 
 
Representantskapet møtes inntil 6 ganger hvert kalenderår, hvorav 2 møter er 
samrådsmøter med alle formannskapene i medlemskommunene. Det kan sammenkalles 
ekstraordinært når styret finner behov for det eller når et forslag om slik innkalling støttes av 
minst 1/3 av deltakerne i samarbeidet. Representantskapets møter holdes for åpne dører. 
 
Iht kommuneloven § 18-3, fjerde ledd kan representantskapet opprette ytterligere organer 
til å forestå den daglige styringen av HIPR. Iht til nevnte bestemmelse har/skal 
representantskapet i HIPR i sitt første møte opprettet et styre til dette formål. 
 
Iht kommuneloven § 18-3, fjerde ledd har/skal representantskapet i HIPR i sitt første møte 
opprettet et arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder i representantskapet og daglig 
leder, med daglig leder som sekretær. 
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Hvis det er behov for ytterligere organer/utvalg kan slike opprettes av representantskapet 
iht denne bestemmelse. Representantskapet skal i slike tilfeller bestemme mandat, hvem 
som evt skal/kan velges til slikt organ/utvalg og vedkommende organ/utvalg skal 
underlegges styre i HIPR eller rapportere direkte til representantskapet. 
 
 
 
§ 5 Styret  
 
Styret er det utøvende organ for HIPR, og består av ordførerne i medlemskommunene.  
Kommunedirektør/Rådmenn møter med tale- og forslagsrett. 
Styret kan ved behov innkalle Innlandet fylkeskommune til styrets møte. I slike tilfeller har 
fylkeskommunens representant tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 
Styret har fullmakt til å fatte beslutninger innenfor de arbeidsområder og i tråd med de 
strategier for rådet som er besluttet av representantskapet. 
  
Styret vedtar årlig budsjett for rådets virksomhet, fatter selv beslutninger når myndighet er 
tillagt styret og ivaretar ellers løpende HIPRs interesser mellom møtene i 
representantskapet. Beslutninger fattes ved alminnelig flertall. Styret kan bestemme at også 
andre kan delta og gis talerett i møtene.  
 
Styrets møter holdes for åpne dører. Styret holder møte når styrelederen beslutter det eller 
når minst 1/3 av styremedlemmene krever det.  
 
Mellom styrets møter har styrets leder fullmakt til å uttale seg på vegne av HIPR. 
 
 
 
§ 6 Administrasjon/daglig leder 
 
HIPR skal ha en administrasjon med daglig leder som har ansvaret for å ivareta daglig drift, 
nødvendig administrativ koordinering og sekretariatstjenester for de politiske organene i 
sammenslutningen. 
 
Daglig leder i HIPR har ansvar for forberedende saksbehandling av saker til behandling i 
styret. Arbeidsutvalget foretar innstilling før saker legges frem til behandling i 
Representantskap eller styre. Daglig leder har ansvaret for oppfølging av 
representantskapet/styrets vedtak hvis ikke vedtaket konkret legger ansvaret til andre. 
Daglig leder sine oppgaver er direkte underlagt styret. 
 
Daglig leder har ansvar for oppfølging av økonomi og regnskap for drifts- og utviklingsmidler. 
Dette skal løses i samarbeid med Ringsaker kommune. 
 
Innlandet fylkeskommune har arbeidsgiveransvar for den ansatte i administrasjonen.  
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§ 7 Saksbehandling 
 
Saksbehandlingen i representantskapets og styrets møter skal være orientert mot å finne 
omforente løsninger, basert på Hamarregionens felles og langsiktige interesser. 
For saksbehandling i administrasjonen gjelder bl.a. forvaltningslovens bestemmelser om 
habilitet og om taushetsplikt, samt offentlighetslovens bestemmelser om 
dokumentoffentlighet. 
 
 
§ 8 Regnskap. Revisjon. 
 
Regnskapet for HIPR, org.nr 895 307 092, føres av Ringsaker kommune. 
 
Revisjon Øst IKS foretar revisjon av HIPR. 
 
§ 9 Endring av samarbeidsavtalen 
 
Endringer i samarbeidsavtalen som omfattes av kommunelovens § 18 – 4, fjerde ledd, må 
besluttes av alle partene som omfattes av samarbeidsavtalen. 
 
Endringer i de delene av samarbeidsavtalen som gjelder andre forhold enn de som er nevnt i 
fjerde ledd kan foretas av representantskapet. Slike endringer vedtas med minst 2/3 av de 
avgitte stemmene. 
 
 
§ 10 Uttreden 
 
Uttreden av HIPR meldes skriftlig til styret med en frist på minst seks måneder før uttreden. 
Slik uttreden kan tidligst iverksettes fra førstkommende årsskifte etter at skriftlig utmelding 
er sendt styret. 
 
Ved uttreden frasier kommunen(e) seg sin eierandel i HIPR. 
 
 
§ 11 Oppløsning 
 
Oppløsning skjer ved vedtak i representantskapet med 2/3 flertall. 
Forslag om oppløsning må varsles minst tre måneder før møte i representantskapet.  
Oppløsningen iverksettes fra førstkommende årsskifte. 
 
Ved oppløsning har Innlandet fylkeskommune ansvar for oppbevaring av HIPRs arkiver. 
 
Det økonomiske oppgjøret ved oppløsning skjer på bakgrunn av fordelingsnøkkel fastsatt 
ved siste års kontingentfastsettelse. 
 
 
For øvrig gjelder «Lov om kommuner og fylkeskommuner».
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Arkivreferanse: 2021/9584-1 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen 
Adm.enhet: Samfunnsutvikling - 

Regional planlegging, 
analyse og koordinering 

Dato: 24.03.2021 

 
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Regionrådet for Hamarregionen 06.04.2021 15/21 

 
Årsberetning 2020 
 
Innstilling til vedtak: 
Regionrådet for Hamarregionen vedtar Regionrådet for Hamarregionen sin Årsberetning for 
2020. 
 
 
 
 
 

Einar Busterud 
Leder for Regionrådet for Hamarregionen 

 

 

  

Saksframlegg
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Saksutredning: 
Årsberetningen for 2020 er skrevet i samme stil som tidligere år. Dette er i henhold til de krav 
revisor tidligere har satt til innhold i en årsberetning for Regionråd.  
Årsberetningen oppsummerer hvordan driften av Regionrådet for Hamarregionen har vært i 
2020, samt litt om noen prosjekter som Regionrådet har vært engasjert i. 
 
2020 var et år hvor mye dreide seg om koronapandemien, og de utfordringer denne brakte 
med seg. Regionrådet for Hamarregionen tilpasset seg også pandemien og bidro med midler 
i prosjekter for å hjelpe næringslivet. 
 
Driften av Regionrådet for Hamarregionen har for året 2020 vært i henhold til rådets egne 
vedtekter. 
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Årsberetning 2020 – Regionrådet for Hamarregionen  

Innledning 
Regionrådet for Hamarregionen består av kommunene Løten, Stange, Ringsaker og Hamar i tillegg til 
Innlandet fylkeskommune. Rådet ble opprettet gjennom vedtak om samarbeidsavtale om regionråd i 
de respektive kommunestyrer og fylkestinget i 1998.  
Regionrådets vedtekter ble revidert i 2013 og vedtatt i alle kommunestyrer og fylkestinget, og derved 
gjeldende fra oktober 2013. Disse danner grunnlaget for det regionale samarbeidsorganet for 
Hamarregionen. 

Regionrådets sammensetning  
I 2020 bestod regionrådet av 14 representanter. Disse er valgt av/blant de folkevalgte for å 
representere de fire kommunene og fylkeskommunen. Alle kommunene har valgt 3 representanter i 
regionrådet for Hamarregionen, mens Innlandet fylkeskommune har valgt 2 representanter. 
Regionrådet for Hamarregionen består av 8 menn og 6 kvinner. 
 
Leder og nestleder utgjør arbeidsutvalget, hvor regionrådgiveren er sekretær. Arbeidsutvalget 
innstiller saker for Regionrådet og ORM, og sikrer flyten i det administrative arbeidet. 

Regionrådsleder   
Regionrådsleder skal iht. vedtektene velges blant ordførerne, og har en valgperiode på 2 år.  
Ordfører Einar Busterud fra Hamar kommune var leder av regionrådet i 2020. Ordfører Marte Larsen 
Tønseth fra Løten kommune var regionrådets nestleder i 2020. Det er en praksis at lederansvaret for 
ordfører og rådmannskollegiet følger parallelt med det politiske ledelsesansvaret for regionrådet, og 
rådmennene tar på seg et særlig ansvar for å sikre administrativ fagkompetanse inn i arbeidsgrupper 
og saksutredninger.  

Regionrådets sekretariat 
Sekretariatsordningen har i 2020 vært slik at Regionrådgiver har vært ansatt av Innlandet 
fylkeskommune mens 50% av lønnen er trukket fra Partnerskapsmidlene. I 2020 har 
sekretariatsordningen, i tillegg til selve bemanningen, bestått av merkantile støttefunksjoner som 
post, regnskapsføring, revisjon, kontorplass, IT- løsninger, telefon og lignende.  
Regionrådgiveren er samlokalisert med Hamarregionen Reiseliv og Utvikling (HRU) i Grønnegata 83. 
Husleien dekkes av fylkeskommunen, da arbeidsgiver i 2020 har dekket utgifter til kontorplass. 

Bemanning 
Regionrådgiveren har det daglige ansvaret for administrasjonen og oppfølging mot regionrådets 
aktivitet. Innsatsen fra administrasjonen i 2020 er knyttet opp mot forberedelse av møter og 
saksbehandling i tilknytning til dette, samt oppfølging av regionrådets styringsdokument. Det har 
vært regionrådgiveren som skriver saksutredninger på vegne av arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget 
velger saker som skal opp til behandling i regionrådet, og innstiller sakene overfor regionrådet. 
Administrasjonen består av 1 kvinne og 1 mann. 
Fredrik Skjæret er tilsatt som regionrådgiver i 100 % stilling. 
Hilde Kristin Hansen har bidratt som sekretær ved behov.  
 
Bedriftens påvirkninger av det ytre miljø 
Driften av regionrådet for Hamarregionen har ingen særskilt innvirkning på det ytre miljø. 
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Økonomi 
Regionrådets økonomiske situasjon er god. 
 
Regionrådet får årlig tilført kr. 10,- pr. innbygger fra de enkelte kommuner. For 2020 utgjorde dette 
kr. 948 170,-.  
Alle kommunene inngikk i 2020 en 4 årlig partnerskapsavtale med Innlandet fylkeskommune om 
samarbeid om regional utvikling. Innlandet fylkeskommune finansierte driften av rådet med 2,5 mill. 
kroner, pluss halvparten av lønnskostnadene til Regionrådgiver.  
 
Driftsmidler til rådets disposisjon i 2020 utgjør samlet 3.448.717,- kroner (2,45 mill. i tilskudd, pluss 
halv lønn med 425’ fra IFK og 948’ fra kommunene).   
 
Regionrådets netto utgifter i 2020 beløp seg til 1.400.922,- kroner (inkludert halv lønn), pluss 
avsetning av forrige års resultat med 1.366.639,- kroner, til sammen 2.767.561,- kroner (resultatet 
fra 2019 er midler som står på disposisjonsfondet, som utgjør 2.221.230,- ved utgangen av 2020). 
Resultatet for 2020 kommer tillegges disposisjonsfondet.  
Det er gitt tilsagn om tilskudd til ulike prosjekt med en total ramme på 2 385 000,- for det neste året. 
 
Regnskapsmessig resultat (se tabell) utgjør 684.662,- kroner. IFK skal dekke halvparten av 
lønnskostnadene, slik at 424.547,- skal legges til resultatet, til sammen 1.109.209,- kroner. Dette 
avsettes til disposisjonsfond for senere disponering.  
 
 
Overføring til fond 
Regionrådet for Hamarregionen har for 2020 et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 1.109.209,-. 
Dette beløpet, kr. 1.109.209,- overføres til Regionrådets disposisjonsfond.  
 
Aktivitet 
Regionrådet for Hamarregionen har i sin strategi for samarbeidstiltak en målsetting om å skape et 
felles løft for bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser. Målet tar utgangspunkt i planer og 
arbeid fra tidligere år hvor kommunene planlegger for en vekst i folketall og arbeidsplasser.  
 
I 2020 har Hamarregionen, samlet sett hatt en befolkningsvekst 228 nye innbyggere.  
Befolkningstallene i kommunene ble slik:  

 Hamar: +140 personer, til 31 509 personer                                  
 Løten: -49 personer, til 7625 personer 
 Ringsaker: +129 personer, til 34 897 personer 
 Stange: +8 personer, til 21 072 personer  Kilde: ssb 

 

Hovedsatsingsområder 
Regionrådet har valgt noen strategiske innsatsområder som blir vurdert å være sentrale i forhold til å 
bidra til vekst og utvikling i regionen. Dette betyr ikke at innsatsen innen andre områder ikke berøres 
av regionrådets virke, men er en prioritering for hva som anses som mulig å få til med vår rolle og 
tilgjengelige ressurser. 
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Kompetanse og næringsutvikling 
 
Den globale koronapandemien preget i stor grad 2020 også for regionrådet sin del. Regionrådet var 
tidlig ute for å iverksette næringsmessige tiltak for å bidra til å hjelpe næringslivet gjennom den 
krisen som oppsto. Allerede i april hadde Regionrådet bidratt til å etablere en «dugnadsgjeng» 
bestående av noen av regionens mest fremtredende aktører innen jus, regnskap og rådgivning. 
Denne gruppen ble knyttet opp mot en styringsgruppe bestående av HrU, næringssjefene i alle 
kommunene i Hamarregionen samt regionrådgiveren. Dette gruppen jobbet med rådgivning 
gjennom webinarer og 1 til 1 oppfølging av bedrifter, som hadde behov for hjelp. Prosjektet traff 
bredt og har på enkelte av webinarene hatt over 2000 unike brukere. 
 
Regionrådet bidro til at man, i samarbeid med Gjøvik og Ringsaker kommuner, fikk et tilbud om 
charterbåt på Mjøsa gjennom sommeren 2020. Dette viste seg å være en suksess, som ble mye 
brukt. Dette var også et tiltak som ble løftet frem i markedsføringen av regionen både fra 
Hamarregionen og destinasjon Innlandet. 
 
Munch satsingen har vært noe regionrådet har støttet opp om siden vi bidro til etableringen av 
Munchsenteret på Klevfoss. På grunn av koronapandemien utfordret regionrådet prosjektgruppen 
for «Munch – den nordlige ruten» om man kunne fremskynde noen av tiltakene i sitt prosjekt og 
gjøre det mer attraktiv å besøke Munchsenteret på Klevfoss, da man tidlig så at det lå an til at 
nordmenn ville måtte feriere i eget land. Dette ble gjort ,og det var gjennom sommeren 2020 en 
økning i besøk til Munchsenteret på Klevfoss. Det ble også laget en digital guide, som man kunne 
bruke på bussen fra Hamar stasjon til Munchsenteret. 
 
I 2020 ble regionrådet med på et spleiselag med Ringsaker kommune for å profilere regionen 
gjennom TV2 sin satsing på Jul i Prøysen. Alf Prøysen er en viktig skikkelse i hvordan Hamarregionen 
oppfattes fra utsiden. Dette er således et godt eksempel på et prosjekt, som bidrar til å bygge 
identitet og attraktivitet. 
 
"Økt innovasjonskraft og samarbeid på tvers" er et stort utviklingsprosjekt for regionen. Målet for 
dette prosjektet er å sette fokus på økt innovasjonsgrad med økt samarbeid i og utenfor regionen 
tilknyttet spesielt trippelheliks effekten. Regionrådet var i 2020 en bidragsyter inn i dette prosjektet, 
som også fikk midler fra kommunene, fylkeskommunen og næringslivet i regionen. Dette prosjektet 
er viktig for å gjennomføre tiltak knyttet til kommunikasjonsplattformens hovedprioriteringer innen 
næringsutvikling. Prosjektet har fokus på å styrke regionens innovasjonskraft gjennom samarbeid.   
 
VR klynga, VRINN, har mottatt støtte fra Regionrådet. Det er viktig å bidra til at klyngen blir etablert 
innenfor klyngesegmentet til statlige støtteordninger.  Klyngen fikk i 2020 ikke gjennomslag for sin 
Arena søknad til Forskningsrådet. Arbeidet resulterte i at man blir ansett som en klynge i Innovasjon 
Norge sitt system, og det skal jobbes med ny søknad om Arena status. Det er god kontakt mellom 
regionrådet og VRINN, noe som har ført til stadig hyppigere kontakt fra Osloregionens Europakontor, 
som bidrar med søk etter internasjonale prosjekter som klyngen og dens medlemmer kan bli en del 
av. 
  
Regionrådet har i sin strategi valgt å fokusere på næringsutvikling og det grønne skiftet. Høgskolen i 
Innlandet avd. Blæstad har med støtte fra regionrådet etablert et prosjekt, hvor det skal arbeides 
tett opp mot Høgskolens faglige ansatte og studenter med tanke på å utvikle og lede 
innovasjonsprosjekter i samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning, forskningsinstitusjoner og 
samfunnet for øvrig. 
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Profilering 
Det er gjennomført flere prosjekter for å fremme Hamarregionens attraktivitet, både som bosted og 
som reiselivsdestinasjon.  
 
Munch 2.0 den nordre ruten ble dratt i gang av Løten kommune og Hamarregionen Reiseliv i 2017. 
Regionrådet bidro inn i forprosjektet, som gikk frem til mars 2018. Prosjektet ble i 2018 vedtatt 
videreført, og regionrådet er med på denne videreføringen. Det har i 2020 blitt arbeidet med å gjøre 
den nordlige ruten til et attraktivt besøksmål. Man har fortsatt en vei å gå, men prosjektet har vært 
viktig blant annet for å få Anno Museum til å ta et enda større eierskap til Munch, knyttet til museet 
på Klevfoss. Det jobbes opp mot VRINN for å skape opplevelser innen VR/AR, som kan bidra til å løfte 
attraktiviteten for produktet. 
 
Arena Innlandet fikk i 2020 en støtte på kr. 150 000. Dette var midler, som ble brukt for å utvikle 
konseptet til å gjennomføres digitalt. Dette var veldig viktig for i det hele tatt å kunne videreføre 
dette viktige arbeidet i et år preget av sosial distanse som et resultat av korona pandemien. 
 
Regionreformen 
2020 har for administrasjonen vært preget av mye fokus på regionreformen. Samarbeidsmodellen 
mellom den nye fylkeskommunen og kommunene har vært et tema for mye diskusjon. Både politisk 
og administrativt. Man ser konturene av at mye vil avklares og falle på plass i 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
--------------------   ------------------------  ---------------------- 
Einar Busterud   Marte Larsen Tønseth  Fredrik Skjæret 
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Arkivreferanse: 2021/9591-1 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen 
Adm.enhet: Samfunnsutvikling - 

Regional planlegging, 
analyse og koordinering 

Dato: 24.03.2021 

 
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Regionrådet for Hamarregionen 06.04.2021 16/21 

 
Årsregnskap 2020 
 
Innstilling til vedtak: 
Regionrådet for Hamarregionen vedtar det fremlagte årsregnskapet med et egnskapsmessig 
mindreforbruk for 2020 på kr 1.109.209,-. Det regnskapsmessige mindreforbruket på  
kr 1.109.209,-. overføres til regionrådets disposisjonsfond. Dette økes da fra kr 2.221.230,- til  
kr 3.330.439,-. 
 
 
 
 
 

Einar Busterud 
Leder for Regionrådet for Hamarregionen 

 

 

  

Saksframlegg
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Saksutredning: 
Tidligere års regnskaper for regionen er tidligere år ført som et eget selskap. For 2020 
(overgangsordning) er regnskapet for rådet blitt ført som en del av IFK sitt samlede regnskap 
på egen ansvarskode (se vedlagte tabell). 
  
I oversikten kommer inntekter og utgifter frem, samtidig som regionrådets disposisjonsfond 
synliggjøres i den regnskapsmessige balansen. Årsregnskapet er avgitt i samarbeid med 
Innlandet fylkeskommune sin regnskapsavdeling. 
 
Regionrådet fikk i 2020 tilført kr. 10,- pr. innbygger fra de enkelte kommuner. For 2020 
utgjorde dette kr. 948 170,-.  Alle kommunene inngikk i 2020 en 4 årig partnerskapsavtale 
med Innlandet fylkeskommune om samarbeid for regional utvikling. Innlandet 
fylkeskommune har gitt rådet 2.45 mill. kroner til disposisjon i 2020, pluss at IFK dekker 
halvparten av lønnskostnadene.  
 
Arbeidsutvalget foreslår at regionrådet vedtar årsregnskapet for 2020 slik det er fremlagt, 
samt at regionrådets regnskapsmessige mindreforbruk på 1.109.209,- kroner overføres til 
disposisjonsfond, til disponering frem i tid.  
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