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PS 9/21 Regionrådet for Hamarregionen - referatsaker 06.04.21 
 

Regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 9/2021 i møte den 06.04.2021: 

Vedtak: 
Protokoll fra møtet i Regionrådet for Hamarregionen 02.02.21 ble godkjent. 

Innkalling til møte i Regionrådet for Hamarregionen 06.04.21 ble godkjent. 

 

Behandling: 
Det kom ingen kommentarer til protokoll fra møtet 02.02.21 og innkalling til regionrådsmøte 

06.04.21. 

 

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

Regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 10/2021 i møte den 06.04.2021: 



Sensitivity: Internal

Vedtak: 
Det ble fremmet slikt forslag til vedtak:  

Ordfører og rådmannsutvalget får mandat til å lage et høringsinnspill til fylkeskommunen på 

bakgrunn av det som har fremkommet i møtet. Dette i tillegg til de kommunale innspill.  

Det nye forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 

Behandling: 
Fra Samferdsel, Innlandet fylkeskommune orienterte ingeniør, Hilde Bye om høringsforslaget 

til handlingsprogram for fylkesveger, som er ute på høring nå.  

 

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

Regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 11/2021 i møte den 06.04.2021: 

Vedtak: 
Regionrådet for Hamarregionen tar saken til orientering. 

 

Behandling: 
Styreleder i Hedmark fylkeskraft, Per Gunnar Sveen orienterte om midlene som er søkbare 

gjennom ordningen med disponeringen av midlene i Hedmark fylkeskraft. For 2021 var det i 

overkant av 30 mill. som var søkbare og søknadsfristen var 1. februar 2021. Søknadene vil 

bli behandlet før sommeren 2021.  

 

PS 12/21 Ny organisering av arbeidet med vannområde 
 

Regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 12/2021 i møte den 06.04.2021: 

Vedtak: 
Regionrådet for Hamarregionen tar saken til orientering. 

 

Behandling: 
Rådgiver i Innlandet fylkeskommune, Trine Frisli Fjøsne orienterte om fylkeskommunens 

ønske om en omorganisering av vannområdearbeidet. Hamarregionen er i liten grad berørt 

av dette, men har noe drenering til Glommavassdraget. Saken følges opp videre fra 

fylkeskommunen mot de enkelte kommuner.  
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PS 13/21 Innlandet fylkeskommune orienterer om saker på 
fylkeskommunens agenda 
 

Regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 13/2021 i møte den 06.04.2021: 

Vedtak: 
Regionrådet for Hamarregionen tar saken til orientering. 

 

Behandling: 
Fylkeskommunen har en satsing på bredbånd i fylket som for 2021 beløper seg til kr. 60 mill. 

Søknadsfristen for dette er 14. juni. Saken følges opp av de enkelte kommuner.  

Med utgangspunkt i Innlandsstartegien skal fylkeskommunen utarbeide 3 regionale planer. 

Høringsfristen er satt til 7. mai og informasjon er sendt til kommunene. Saken følges opp av 

de enkelte kommuner.  

Fylkeskommunen har laget en plan for voksnes læring hvor fylkeskommunen ønsker en 

desentralisert modell. Høringsdokumentene er sendt til de enkelte kommuner og følges opp 

derfra.  

Fylkeskommunen arbeider med en ny kulturstrategi. Man regner med å ha denne klar i 

juni, og det varsles om en høringsperiode frem til slutten av september. Kulturstrategien 

oversendes til de enkelte kommuner og følges opp derfra.  

Fylkeskommunen arbeider med en mobilitetsstrategi. Denne behandles i fylkeskommunen 

11. Mai, og sendes etter dette på høring til de enkelte kommuner. Det er varslet en 6 ukers 

høringsperiode.  

 

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

Regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 14/2021 i møte den 06.04.2021: 

Vedtak: 
Innstillingen til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 

Behandling: 
Regionrådgiver, Fredrik Skjæret orienterte om bakgrunnen for saken, og grunnlaget for den 

fremlagte avtalen. Det er krav om at Interkommunalt politisk råd opprettes gjennom vedtak i 

kommunestyrene i de samarbeidende kommuner.  
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PS 15/21 Årsberetning 2020 
 

Regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 15/2021 i møte den 06.04.2021: 

Vedtak: 
Regionrådet for Hamarregionen sin årsberetning for 2020 ble enstemmig vedtatt.  

 

Behandling: 
Regionrådgiver, Fredrik Skjæret orienterte om den fremlagte årsberetningen for 2020.  

 

PS 16/21 Årsregnskap 2020 
 

Regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 16/2021 i møte den 06.04.2021: 

Vedtak: 
  

Innstillingen til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

Innstilling: 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,-. 

 

Behandling: 
Regionrådgiver, Fredrik Skjæret orienterte om det fremlagte årsregnskapet for 2020.  
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