
 

Møteprotokoll  

 

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

Møtested:   -  Scandic Hotell, Olerud 

Dato: 21.09.2021 

Tidspunkt: 14:30 -15:30  

 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Parti Varamedlem for 
Einar Busterud Leder BBL  
Marte Larsen Tønseth Medlem SP  
Nils Amund Røhne Medlem AP  
Anita Ihle Steen Medlem AP  
Christel Kvam Medlem   

 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Fredrik Skjæret  

 
 
Merknader: 
Forfall: 
Jørn Strand - i stedet møtte Alf Thomassen 
Kaija Eide Drønen - i stedet møtte Anborg Bogsti 
 
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 
 
 

 



Sensitivity: Internal

Saksliste 
 
 
Utvalgssaksnr. 

 
Tittel 

UOFF 
(Lukket) 

PS 13/21 Sagatun brukerstyrt senter  

PS 14/21 Søknad om tilskudd til regionale kulturaktører  

PS 15/21 Søknad Hamarregionen Arena Innlandet  

PS 16/21 Søknad Hamarregionen - Oslo Nordsamarbeid  

PS 17/21 Eventuelt - styret Hamarregionen IPR 21.09.21  

 
FO = Forespørsler 
PS = Politisk sak 
RS = Referat sak 

PS 13/21 Sagatun brukerstyrt senter 
 

Ordfører- og rådmannsmøte (ORM) regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 
13/2021 i møte den 21.09.2021: 

Vedtak: 
Styret for Hamarregionen IPR ber kommunedirektørene/rådmenn om å opprette en 

arbeidsgruppe som kan se på utfordringen med finansiering av frivillige aktører, som har 

behov for en ekstern grunnfinansiering for å kunne eksistere og gi sine tilbud.  

Kommunedirektøren i Løten kommune tar et særskilt ansvar for opprettelsen av denne 

gruppen. 

 

Behandling: 
Kårhild Husom Løkken presenterte bakgrunnen for at Sagatun brukerstyrt senter er satt på 

dagsorden.  

Sagatun er ett av fem brukerstyrte sentere i Norge.  

Sagatun brukerstyrt senter har et behov for faste driftstilskudd på kr. 2,5 mill årlig.  

P.T har Sagatun Brukerstyrt senter brukere fra alle kommunene i Hamarregionen. Over tid 

viser statistikken at majoriteten av brukere kommer fra Hamar.  

Det har de senere år vært en vekst i antall personer, som har behov for hjelp grunnet rus og 

psykisk helse. Sagatun er en av flere aktører, som jobber opp mot denne utfordringen.  



Sensitivity: Internal

Kommunedirektører/rådmann etablerer en gruppe som tar tak i utfordringen. 

Kommunedirektøren i Løten kommune tar initiativ til en slik dialog.  

  

 

PS 14/21 Søknad om tilskudd til regionale kulturaktører 
 

Ordfører- og rådmannsmøte (ORM) regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 
14/2021 i møte den 21.09.2021: 

Vedtak: 
Styret ber kommunedirektører/rådmenn om å gjøre en felles jobb for å lage en oversikt over 

hvilke «ikke  kommunale» regionale institusjoner og aktører, som finnes samt vurdere 

ordninger som kan tilrettelegges fra kommunene.  

Kommunedirektøren i Hamar kommune følger opp saken og sørger for å ta initiativ til en slik 

arbeidsgruppe. 

 

Behandling: 
Marte Tønseth orienterte om bakgrunnen for å sette saken på dagsorden.  

Hvis kommunene i Hamarregionen skal begynne å behandle slike søknader må vi i forkant 

ha en egen oversikt over hvilke institusjoner og aktører som finnes og som årlig melder inn 

behov for økonomiske bidrag.  

Kan kultursjefene i fellesskap utarbeide en oversikt over frivillige aktører og lage en vurdering 

av hvilke rammer som kan brukes over de kommunale budsjetter. De bør finne de aktørene 

som skiller seg spesielt ut som viktige regionale aktører og holde idretten utenfor i denne 

omgang.  

Kommunedirektøren i Hamar kommune tar ansvaret for å etablere en slik arbeidsgruppe. 

  

 

PS 15/21 Søknad Hamarregionen Arena Innlandet 
 

Ordfører- og rådmannsmøte (ORM) regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 
15/2021 i møte den 21.09.2021: 

Vedtak: 
Hamarregionen IPR støtter prosjektet Arena Innlandet 2022 med inntil kr. 100 000,-. 

Midlene bevilges til arbeidet med å videreutvikle konseptet for Arena Innlandet. 



Sensitivity: Internal

Administrasjonen sørger for å få opprettet prosjektet under hovedsatsningsområde, 

Kompetanse og næringsutvikling. 

Det stilles krav om en skriftlig rapport for prosjektet. 

 

Behandling: 
Marte Tønseth orienterte om bakgrunnen for saken.  

Innstillingen til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

Det forventes en rapport på gjennomføringen av prosjektet.  

 

PS 16/21 Søknad Hamarregionen - Oslo Nordsamarbeid 
 

Ordfører- og rådmannsmøte (ORM) regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 
16/2021 i møte den 21.09.2021: 

Vedtak: 
Styret for Hamarregionen IPR bevilger inntil kr. 90 000,- til forprosjekt for å løfte 

samarbeid og kompetansefellesskap i Oslo Nord. 

Administrasjonen sørger for å få opprettet prosjektet under hovedsatsningsområde, 

Kompetanse og næringsutvikling. 

Det stilles krav om en skriftlig rapport for prosjektet. 

  

 

Behandling: 
Marte Tønseth orienterte om bakgrunnen for saken. 

Styret mener det er bra å orientere oss inn mot det største vekstområdet i landet og at dette 

er et trippel helix samarbeid er spesielt gledelig. 

 

PS 17/21 Eventuelt - styret Hamarregionen IPR 21.09.21 
 

Ordfører- og rådmannsmøte (ORM) regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 
17/2021 i møte den 21.09.2021: 

Vedtak: 
Hamarregionen IPR bevilger inntil kr. 25 000,-, i henhold til søknaden som et bidrag til å få 

utarbeidet en klimautredning for Røros og Sølørbanen. 

Administrasjonen sørger for å få etablert prosjektet under hovedsatsingsområdet, 

kompetanse og næringsutvikling. 



Sensitivity: Internal

 

Behandling: 
Hamarregionen IPR har mottatt en søknad om et bidrag til å få laget en klimautredning for 

Røros- og Solørbanen.  

Marte Tønseth deltok ikke i behandlingen av saken, da hun er Hamarregionen IPR sin 

representant i styret for Jernbaneforum for Røros- og Solørbanen. 
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