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 Agenda Representantskapet for Hamarregionen IPR 19. april  

 

Det serveres en enkelt lunsj ved møtestart. 

1100 – 1130 Statusorientering om Innovasjonsprosjektet på Blæstad – Prosjektleder Lars Erik Ruud 

1130 – 1210 Orientering om prosjekter Hru har gjennomført for Regionrådet – Direktør Eli Bryhni 

1210 – 1230 Innlandet fylkeskommune orienterer om aktuelle saker  

1230 – 1235 Årsregnskap for 2021 

1235 – 1240 Årsrapport for 2021 

Kaffepause 

1300 – 1500 Kommunedialog om Videregående opplæring 

  



 

Sak 05/22  

 

Statusorientering om Innovasjonsprosjektet på Blæstad – Prosjektleder Lars Erik Ruud 

 

Innstilling til vedtak  

Representantskapet for Hamarregionen IPR tar saken til orientering  

 

 

Saksutredning  

I møtet 26. november vedtok Regionrådet for Hamarregionen å støtte Høgskolen i Innlandet, 

studiested Blæstad med kr. 500 000,- til et toårig prosjekt for å frikjøpe en innovatør til å utvikle 

kommersialiserings- og innovasjonskompetansen. Denne prosjektlederen skal arbeide 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.  

På grunn av Koronapandemien måtte prosjektet skyves på i tid og Prosjektleder Lars Erik Ruud 

kommer til Regionrådet for å orientere om status for prosjektet. 

 

  



 

Sak 06/22 

 

 Orientering om prosjekter Hru har gjennomført for Regionrådet – Direktør Eli Bryhni 

  

Innstilling til vedtak  

Representantskapet for Hamarregionen IPR tar saken til orientering  

 

 

Saksutredning  

Hamarregionen utvikling er en samarbeidspartner som gjennomfører mange av utviklingsprosjektene 

som Regionrådet initierer eller prosjekter som tar utgangspunkt i Regionrådets strategi og 

handlingsplan. Arbeidsutvalget har bedt om en orientering av prosjektene: 

• Arena Innlandet 

• Oslo Nord Samarbeidet 

• Økt innovasjonskraft gjennom samarbeid på tvers  

• Digital Reiselivsnøkkel 

• Regional Rådgivningspakke 

  



Sak 07/22 

 

Innlandet fylkeskommune orienterer  

Innstilling til vedtak 

Representantskapet for Hamarregionen IPR tar saken til orientering  

 

Saksutredning 

Innlandet fylkeskommune ønsker å gi et overblikk over sentrale saker og temaer på den 

fylkeskommunale agendaen.  



Sak 08/22 

 

Årsregnskap for 2021 

 

Innstilling til vedtak: 

Representantskapet for Hamarregionen IPR tar møteplan for 2022 til orientering. 

 

Saksutredning: 

Årsregnskap for 2021 

 

Innstilling til vedtak: 

Regionrådet for Hamarregionen vedtar det fremlagte årsregnskapet med et regnskapsmessig 

mindreforbruk for 2021 på kr. 6 030 980,-. 

Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr. 6 030 980,-. overføres til regionrådets 

disposisjonsfond.  

Midler til prosjekter som er bevilget tidligere år, inntil kr. 2 590 000,- utbetales løpende ved 

rapportering. 

Saksutredning: 

Regnskap og økonomi for Regionrådet ble i 2021 flyttet fra fylkeskommunen til Ringsaker kommune. 

Dette medførte at alle midlene ble overført fra fylkeskommunen til Ringsaker kommune. Dette 

innebærer driftsmidler, midler som tidligere er bevilget til prosjekter, Partnerskapsmidler for 2021 

samt disposisjonsfond. Samlet overførte Innlandet fylkeskommune kr. 6 850 955,55,- til Regionrådet i 

2021. 

 

I oversikten kommer inntekter og utgifter frem, samtidig som regionrådets disposisjonsfond 

synliggjøres i den regnskapsmessige balansen. Årsregnskapet er avgitt i samarbeid med Ringsaker 

kommune sin regnskapsavdeling. 

Regionrådet fikk i 2021 tilført kr. 11,- pr. innbygger fra de enkelte kommuner. For 2021 utgjorde 

dette kr. 1 048 948,-.    

Regionrådet har midler som er bundet opp i bevilgninger gjort tidligere år, som ikke har kommet til 

utbetaling enda. Dette beløper seg til kr. 2 590 000,-. Disse midlene utbetales løpende ved 

rapportering. 

Arbeidsutvalget foreslår at regionrådet vedtar årsregnskapet for 2021 slik det er fremlagt, samt at 

regionrådets regnskapsmessige mindreforbruk på 6.030.980,- kroner overføres til disposisjonsfond.  

 

  



Vedlegg 

 

Interkommunalt Politisk Råd 

 

 

Årsregnskap 2021 
 

 

 

 

  



Regnskap Hipr 2021 

 

Regnskap HIPR 2021 Regnskap 

  2021 

Tjeneste: 2900 Hamarregionen interkommunale politiske råd  
1058 Avgiftspl. og trekkpl. kjøregodtgjørelse 67,84 

1099 Arbeidsgiveravgift 9,57 

1101 Abonnementer og faglitteratur 3 990,00 

1116 Kommunal bevertning 7 875,00 

1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 5 465,98 

1160 Kjøregodtgjørelse - opplysningspliktig 572,00 

1161 Kostgodtgjørelse - opplysningspliktig 75,00 

1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 221,00 

1190 Husleie 78 252,00 

1330 Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen 27 380,00 

1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 283,02 

1430 Overføringer til fylkeskommunen 869 048,00 

1450 Overføringer til kommuner 450 000,00 

1470 Overføringer til andre 426 000,00 

1540 Avsetning til disposisjonsfond 6 030 980 

 Sum utgifter 7 900 219 

   

1729 Kompensasjon for merverdiavgift -283,02 

1730 Refusjoner fra fylkeskommunen -6 850 988 

1750 Refusjon fra andre kommuner -1 048 948 

 Sum inntekter -7 900 219 

   

 Sum tjeneste: 2900 Hamarregionen interkommunale politiske råd 0,00 

   

   

   

   
 

  



Prosjektregnskap HIPR 2021 Regnskap  

  2021  
Tjeneste: 2900 Hamarregionen interkommunale politiske råd   

Prosjekt: 10420 Drift av arbeidsutvalg og regionråd i HRR   

1101 Abonnementer og faglitteratur 3 990,00  
1116 Kommunal bevertning 5 875,00  
1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 4 716,98  
1190 Husleie 78 252,00  
1330 Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen 27 380,00  
1429 Merverdiavgift som gir rett til mvakomp. 283,02  
1430 Overføringer til fylkeskommunen 869 048,00  
1729 Kompensasjon for merverdiavgift -283,02  

 Sum prosjekt: 10420 Drift av arbeidsutvalg og regionråd i HRR 989 261,98  

    

Prosjekt: 10422 Kompetanse og næringsutvikling   

1450 Overføringer til kommuner 450 000,00  
1470 Overføringer til andre 150 000,00  

 Sum prosjekt: 10422 Kompetanse og næringsutvikling 600 000,00  

    

Prosjekt: 10423 Profilering/markedsføring   

1470 Overføringer til andre 250 000,00  

 Sum prosjekt: 10423 Profilering/markedsføring 250 000,00  

    

Prosjekt: Uten   

1058 Avgiftspl. og trekkpl. kjøregodtgjørelse 67,84  
1099 Arbeidsgiveravgift 9,57  
1116 Kommunal bevertning 2 000,00  
1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester 749,00  
1160 Kjøregodtgjørelse - opplysningspliktig 572,00  
1161 Kostgodtgjørelse - opplysningspliktig 75,00  
1176 Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) 221,00  
1470 Overføringer til andre 26 000,00  
1540 Avsetning til disposisjonsfond 6 030 980  
1730 Refusjoner fra fylkeskommunen -6 850 988  
1750 Refusjon fra andre kommuner -1 048 948  

 Sum prosjekt: Uten -1 839 261  

    

 Sum tjeneste: 2900 Hamarregionen interkommunale politiske råd 0,00  

    
 

  



Balanse HIPR 2021     

      

Dispsosisjonsfond 1.1.2021  0,00  

      

Overført fond fra fylkeskommunen 6 850 988   

Kontingent kommunene  

1 048 
948,00   

Mva.kompensasjon  283,02   

Sum inntekter  7 900 219   

      

Overføring fylkeskomm, ref. lønn mv. 869 048,00   

Tilskudd   876 000,00   

Andre utgifter drift  123 908,39   

Mva.kompensasjon  283,02   

Sum utgifter  1 869 239   

      

Resultat   

 
6 030 980 6 030 980  

      

Disposisjonsfond 31.12.2021  6 030 980  

      

      

      

      
 

  



Sak 09/22 Årsrapport for 2021 

 

Innstilling til vedtak: 

Representantskapet for Hamarregionen IPR vedtar den fremlagte årsrapporten for 2021. 

 

Saksutredning: 

Årsberetningen oppsummerer hvordan driften av Hamarregionen IPR har vært i 2021, samt litt om 

noen prosjekter som Regionrådet har vært engasjert i.  

 

Etter den nye organiseringen av rådet foreligger det ikke lenger noe krav til å vedta en årsberetning 

for rådet. Arbeidsutvalget mener det likevel er fornuftig å lage en årsrapport, etter samme mal som 

Regionrådet tidligere har brukt for årsberetning, for å gi en oversikt over rådets virksomhet i 

foregående år. 

 

Regionrådet for Hamarregionen gikk i 2021 over fra å være et Regionråd etter §27 i den gamle 

kommuneloven til å være et Interkommunalt politisk råd etter §18 i den nye kommuneloven. Dette 

innebærer at Hamarregionen interkommunalt politisk råd fikk utarbeidet en samarbeidsavtale som 

regulerer det samarbeidet mellom kommunene som er lagt til rådet. 

 

Driften av Hamarregionen IPR har for året 2021 vært i henhold til kommunenes samarbeidsavtale om 

interkommunalt politisk råd. 

  



Vedlegg 

 

Interkommunalt Politisk Råd 

 

 

 

Årsrapport 

2021 

  



Innledning 
Hamarregionen IPR består av kommunene Løten, Stange, Ringsaker og Hamar. Rådet har en 

partnerskapsavtale med Innlandet fylkeskommune, men fylkeskommunen er ikke medlem av rådet.  

Regionrådet ble opprettet gjennom vedtak om samarbeidsavtale om regionråd i de respektive 

kommunestyrer og fylkestinget i 1998. Som et resultat av ny kommunelov i 2020 ble Regionrådet 

omdannet til et Interkommunalt politisk råd jmf. Kommunelovens §18 i 2021. Samarbeidet er 

regulert av en samarbeidsavtale mellom kommunene. 

 

Sammensetningen av Hamarregionen IPR  

Hamarregionen IPR består av et representantskap og et styre. I 2021 bestod representantskapet av 

12 representanter. Disse er valgt av/blant de folkevalgte for å representere de fire kommunene. Alle 

kommunene har valgt 3 representanter til representantskapet for Hamarregionen IPR. 

Hamarregionen IPR består av 7 menn og 5 kvinner. 

Styret i Hamarregionen IPR består av Ordførerne i de 4 kommunene. I 2021 var dette 2 kvinner og 2 

menn. 

Leder og nestleder utgjør arbeidsutvalget, hvor daglig leder for Hamarregionen IPR er sekretær. 

Arbeidsutvalget innstiller saker for Representantskapet og Styret, og sikrer flyten i det administrative 

arbeidet. 

 

Leder av Hamarregionen IPR  

Leder av Hamarregionen IPR skal iht. samarbeidsavtalen velges blant ordførerne, og har en 

valgperiode på 2 år.  

Ordfører Einar Busterud fra Hamar kommune var leder av Hamarregionen IPR frem til september i 

2021. Ordfører Marte Larsen Tønseth fra Løten kommune var nestleder av Hamarregionen IPR frem 

til september i 2021. Fra september tok Marte Larsen Tønseth over som leder av Hamarregionen IPR 

og Anita Ihle Steen tok over som nestleder. 

Det er en praksis at lederansvaret for styret følger parallelt med det politiske ledelsesansvaret for 

representantskapet, og kommunedirektørene tar på seg et særlig ansvar for å sikre administrativ 

fagkompetanse inn i arbeidsgrupper og saksutredninger.  

 

Regionrådets administrasjon 
I administrasjonen har det i 2021 vært slik at daglig leder har vært ansatt av Innlandet 
fylkeskommune og gjennom en avtale med Hamarregionen IPR arbeidet som daglig leder. I 2021 har 
avtalen med fylkeskommunen, i tillegg til selve bemanningen, bestått av merkantile støttefunksjoner 
som post, regnskapsføring, kontorplass, IT- løsninger, telefon og lignende. Regnskapsføringen og 
økonomiløsning ble i september flyttet fra fylkeskommunen til Ringsaker kommune. 
Regionrådgiveren er samlokalisert med Hamarregionen Reiseliv og Utvikling (HRU) i Grønnegata 83 
på Hamar.  
 
Bemanning 
Daglig leder har det daglige ansvaret for administrasjonen og oppfølgingen av regionrådets aktivitet. 
Arbeidet i administrasjonen i 2021 er knyttet opp mot forberedelse av møter og saksbehandling i 
tilknytning til dette, samt oppfølging av regionrådets styringsdokument. Det har vært daglig leder 
som skriver saksutredninger på vegne av arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget velger saker som skal opp 
til behandling i regionrådet, og innstiller sakene overfor regionrådet. 
Fredrik Skjæret er tilsatt som daglig leder i 100 % stilling. 
Innlandet fylkeskommune har i 2021 frigjort Hilde Kristin Hansen til å bidra med oppgaver knyttet til 
sak/arkiv og økonomi. Dette forholdet vart ut 2021, men videreføres ikke i 2022. 
 



Økonomi 

Regionrådets økonomiske situasjon er god. 

Regionrådet får årlig tilført kr. 11,- pr. innbygger fra de enkelte kommuner. For 2021 utgjorde dette 

kr. 1 048 948,-.  

Alle kommunene inngikk i 2020 en 4 årlig partnerskapsavtale med Innlandet fylkeskommune om 

samarbeid om regional utvikling gjennom regionråd. Innlandet fylkeskommune bidro med kr. 2,5 

mill. i partnerskapsmidler til regionrådet i 2021.  

Regnskap og økonomi for Regionrådet ble i 2021 flyttet fra fylkeskommunen til Ringsaker kommune. 

Dette medførte at alle midlene ble overført. Dette innebærer partnerskapsmidler, midler som 

tidligere er bevilget til prosjekter samt disposisjonsfond. Samlet overførte Innlandet fylkeskommune 

kr. 6 850 955,55,- til Regionrådet i 2021. 

Regnskapet for 2021 viser alle inntekter og utgifter som har kommet i forbindelse med flyttingen av 

regnskap og økonomi fra Fylkeskommunen til Ringsaker kommune, derfor er tallene på inntekter 

større i år enn hva et normalår tilsier.  Regionrådets totale inntekter blir derfor på kr. 7 900 219,-. De 

totale utgiftene for 2021 er på kr. 1 869 239,-. Dette gir et resultat på kr. 6 030 980,-.  

 

Overføring til fond 

Regionrådet for Hamarregionen har for 2020 et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 6 030 980,-. 

Dette beløpet, kr. 6 030 980,- overføres til Regionrådets disposisjonsfond. 

 

Opprettelsen av Hamarregionen Interkommunalt Politisk Råd 

I 2021 gikk Regionrådet for Hamarregionen over til en ny organisasjonsform. Det ble gjort endringer i 

kommuneloven som gjorde at Regionråd som tidligere hadde hatt en §27 vertskommunemodell, 

måtte endre denne. I Hamarregionen ble Regionrådet endret til Interkommunalt politisk råd (IPR). 

Det ble da gjort nødvendige endringer og vedtektene ble erstattet med en samarbeidsavtale for 

IPR’et. I denne forbindelse trådte også fylkeskommunen ut som medlem av rådet. Samarbeidet med 

Innlandet fylkeskommune reguleres av en egen Partnerskapsavtale. 

 
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 2021 hadde Hamarregionen en samlet vekst på 840 innbyggere, dette er meget gode tall i et år 

nesten uten arbeidsinnvandring.  

Befolkningstallene i kommunene ble slik:  

• Hamar: 31.999 innbyggere. Vekst på 490 i fjor. 1,56% 
• Ringsaker: 35.073 innbyggere. Vekst på 176 i fjor. 0,5% 
• Stange: 21.156 innbyggere. Vekst på 84 i fjor. 0,4% 
• Løten: 7.715 innbyggere. Vekst på 90 i fjor. 1,18% 

 

I 2021 hadde Hamarregionen en samlet vekst på 794 nye arbeidsplasser, fra 43 939 til 44 733 

sysselsatte. 

Sysselsettingstallene i kommunene ble slik: 

• Ringsaker: 14 918 sysselsatte. Vekst på 171. 1,2% 

• Hamar: 20 605 sysselsatte. Vekst på 459. 2,3% 

• Løten: 1 948 sysselsatte. Vekst på 89. 4,8% 

• Stange: 7 263 sysselsatte. Vekst på 76. 1,1% 



 

 

 

Hovedsatsingsområder 

Regionrådet har valgt noen strategiske innsatsområder som blir vurdert å være sentrale i for 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. 

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. Denne rådgivningspakken ble videreført gjennom 2021. 

 

Sommeren 2021 viste at en satsing på aktivitet knyttet til Mjøsa, i reiselivssammenheng er riktig veg 

å gå. Mjøscharter er et tilbud som gjør at også de som ikke eier egen båt kan benytte Mjøsa som 

ferdselsåre. Tilbudet er også løftet frem i markedsføringen av regionen som en av de aktivitetene 

man kan gjøre når man besøker regionen.  

 

Arena Innlandet er et prosjekt som har gått i flere år. Regionrådet var i sin tid med og tok initiativ til å 

etablere denne arenaen som gir kommunene god anledning til å vise seg frem, også ovenfor 

potensielle nye arbeidstakere som enda ikke bor i regionen. Regionrådet var i 2021 med på å utvikle 

konseptet videre slik at det fortsatt er en attraktiv arena og en arena hvor Hamarregionen får vist 

frem sitt mangfoldige næringsliv. Inkludering var et av temaene som var viktige å sette fokus på i 

2021. 

 

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. Dette er et toårig prosjekt som har gått i 2020 og 2021. 

Prosjektet «Økt satsing på Kompetansefellesskapet Oslo Nord» ble etablert i 2021. Ambisjonen er å 

videreutvikle samspillet med akademia, næringsliv og offentlig sektor i Oslo-nordaksen. Målet er å 

øke innovasjonstakten i samspillet akademia, offentlig og privat sektor. For å bedre lykkes med 

livslang læring, koble aktører og lykkes med felles kraft. 

 

Profilering 

Etter 2 av 3 prosjektår med Munch - Den Nordlige Rute, ble det besluttet å avslutte prosjektet i den 

formen det da var. Man hadde nådd mange av målene som lå til grunn for en felles satsing med 

Vågå, og man så at de to områdene i Den Nordlige Rute ønsket å utvikle seg videre i ulike retninger. 

 

Jul hos Prøysen har blitt etablert som en fast førjulstradisjon på TV2. Prøysen er en markant 

personlighet, ikke bare for Hamarregionen, men for hele Mjøsområdet og Innlandet. Regionrådet 

bidro også i 2021 med midler til gjennomføringen av programserien.  

 



Prosjektet «Den nye digitale reiselivsnøkkelen er et prosjekt som ble startet i 2020 som har gått også 

i 2021. Prosjektet har bidratt til et løft i den digitale satsingen innen reiseliv med mer 

innholdsproduksjon og mer synlighet på digitale flater. 

  



Sak 10/22 Dialogmøte om elevresultater og skoleutvikling 

 

Innstilling til vedtak: 

Hamarregionen IPR tar saken til orientering 

 

Saksutredning 

 

Kompetanse og tannhelsesjefen i Innlandet fylkeskommune ønsker å gi en orientering om 

skoleresultater og tannhelsetjenestens resultater i Innlandet og i den enkelte region. Hensikten med 

møtet er å dele status på resultater, identifisere felles utfordringer, og sammen bidra til å øke 

læringsbyttet og tannhelsen for barn og unge i Innlandet.  

Kompetanse og tannhelsesjefen inviterer også kommunalsjefer og rektorer i ungdomsskoler og 

videregående skoler til et tilsvarende møte hvor skolene får orientering om sine elevers resultater i 

videregående opplæring. Disse møtene avholdes samme dag som møtene i regionrådene. 

Med bakgrunn i rammer for møtene og tilgjengelig statistikk/resultatdata vil orienteringen dreie seg 

om følgende punkter:  

• Orientering om resultater (skoleresultater, tannhelsetjenestens resultater) i Innlandet og 

konkretisert for den enkelte region og kommune 

• Betydningen av å lykkes i utdanningsløpet  

• Betydning god helse/tannhelse for barn og unge 

• Elevtallsutviklingen, konsekvenser for dimensjonering 

• Utfordringer i det 13-årige grunnskoleløpet i Innlandet 

 

 

 

 


