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Sensitivity: Internal

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? 

 

PS 8/21 Høringsinnspill til handlingsprogram for fylkesveger  

 
FO = Forespørsler 
PS = Politisk sak 
RS = Referat sak 

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

Ordfører- og rådmannsmøte (ORM) regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 
5/2021 i møte den 06.04.2021: 

Vedtak: 
ORM tar saken til orientering. 

 

Behandling: 
Einar Busterud orienterte om bakgrunnen for saken.   

Alle kommunene har arbeidet med nærturhytte på sin agenda, og kommunenes kultursjefer 

samarbeider for å legge frem saker til politisk behandling hvor man ser på muligheten for en 

sammenheng mellom hyttene i regionen.  

 

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

Ordfører- og rådmannsmøte (ORM) regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 
6/2021 i møte den 06.04.2021: 

Vedtak: 
ORM ber kommunedirektørene/rådmann om å se på muligheten for et regionalt samarbeid 

om en markering av 22. juli. 



Sensitivity: Internal

 

Behandling: 
Einar Busterud orienterte om bakgrunnen for saken.   

Det er enighet om at en regional markering av 22. juli er ønskelig i år.  

ORM ber kommunedirektørene/rådmann ta med seg dette til kultursjefene. Som innspill til 

planleggingen ønsker ORM å trekke frem at en markering, hvor man også har et faglig tilsnitt 

kan være ønskelig, gjerne i form av et faglig relevant foredrag.  

 

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

Ordfører- og rådmannsmøte (ORM) regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 
7/2021 i møte den 06.04.2021: 

Vedtak: 
ORM tar saken til orientering.  

 

Behandling: 
Einar Busterud orienterte om bakgrunnen for saken.   

Det ser ut til å være en utfordring i kommunene at det er lang ventetid på fysioterapi. Dette 

kan i noen tilfelle medføre at folk blir gående forholdsvis lang tid som sykemeldte før de er i 

stand til å arbeide igjen. Saken vil bli tatt frem igjen på et senere tidspunkt.  

 

PS 8/21 Høringsinnspill til handlingsprogram for fylkesveger 
 

Ordfører- og rådmannsmøte (ORM) regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 
8/2021 i møte den 06.04.2021: 

Vedtak: 
Hamar kommune lager et forslag til regional uttalelse, som sendes til de andre kommunene 

på mail for innspill og behandling.  

 

Behandling: 
I dagens Regionrådsmøte ble det orientert om Handlingsprogrammet for fylkesveger. I tillegg 

til kommunenes egne innspill er det ønskelig at Regionrådet avgir en høringsuttalelse.  
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