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Sak 02/22 Søknad om støtte til prosjektet «Rom for flere» 

 

Innstilling til vedtak: 

Hamarregionen IPR støtter prosjektet «Rom for flere» med inntil kr. 700 000,-. 

Administrasjonen sørger for å opprette prosjektet under hovedsatsingsområde Profilering og 

markedsføring. 

 

Saksutredning: 

Det har i løpet av vinteren vært snakket om å styrke arbeidet med økt tilflytting til regionen på 

tampen av koronapandemien. Administrasjonen har bedt Hamarregionen Reiseliv og utvikling om å 

rigge et prosjekt, for å jobbe med utvikling innen attraktivitet for og synliggjøring ovenfor potensielle 

tilflyttere. 

I prosjektplanen trekkes det frem at det er behov for oppdatert innsikt i målgruppens 

beslutningsprosess for flytting. Dette er viktig for å treffe med det markedsarbeidet man gjør ovenfor 

denne målgruppen. 

Prosjektet legger opp til samarbeid mellom alle kommunene i Hamarregionen, hvor man produserer 

materiell og kampanjer for Hamarregionen. Materiellet som produseres skal kommunene fritt kunne 

bruke i egne kampanjer parallelt eller i etterkant av prosjektet.  

Prosjektet har en tidsramme på ca. 2 år, frem til 1. juli 2024. Den økonomiske rammen for prosjektet 

er på kr. 1 300 000,-, hvor Hamarregionen IPR er søkt om å bidra med kr. 700 000,- 

Arbeidsutvalget mener bosetting og befolkningsvekst er helt sentralt for Hamarregionen og for 

Innlandet fylke. Det er viktig å sikre seg at man treffer med de tiltakene man skal gjennomføre og 

derfor oppfattes det som nyttig å gjøre et godt arbeid med å skaffe seg innsikt i hva målgruppen kan 

nås best med.  

I Regionrådets strategi for 2019-2023 står det bl.a: 

Befolkningsvekst 

Innlandets hovedutfordring er befolkningsutviklingen. I Innlandet har fylkene Hedmark og 
Oppland hatt fødselsunderskudd hvert år de siste ti årene. Innlandets befolkning vil ikke 
kunne opprettholdes uten tilflytting utenfra, og dette vil forsterkes ytterligere i årene som 
kommer. 
 
Befolkningsutviklingen bestemmer mye av økonomien til offentlige institusjoner, både 
kommuner, fylke og spesialisthelsetjeneste. Befolkningsutvikling gir økt næringsvirksomhet 
og større nasjonal politisk oppmerksomhet og innflytelse. For eksempel reduseres antallet 
stortingsrepresentanter fra tidligere Oppland fra neste stortingsperiode. 

Den viktigste strategiske oppgaven for Hamarregionen er derfor å tiltrekke nye innbyggere 
utenfra. For å få dette til må Regionrådet for Hamarregionen jobbe for en felles innsats mellom 
Regionen og fylkeskommunen i vår region, der tilflytterne synes det er 
attraktivt å bo. Det vil gagne hele fylket. Å bremse befolkningsnedgangen er ikke 
tilstrekkelig for å sikre Innlandets nåværende andel av private og offentlige ressurser, det 
kan bare sikres med en befolkningsutvikling på linje med eller bedre enn resten av landet. 
 



Profilering og markedsføring 

For at arbeidet med attraktivitet i forhold til befolkningsvekst og sysselsettingsvekst skal nå ut, er det 

viktig at Regionrådet også kan være med å bidra til spredningen av budskapene. Disse skal sørge for 

at folk kommer til vår region, enten som bosettere, arbeidstakere eller som besøkende. 

Regionrådet ønsker å bidra til å profilere regionen som en attraktiv bo og arbeidsregion hvor man har 

gode skoler, spennende arbeidsplasser og attraktive boområder. Dette fordrer at Regionrådet 

samarbeider med flere aktører som er leverandørene av dette, herunder også fylkeskommunen og 

kommunene med deres fagavdelinger. 

 
I Regionrådets handlingsprogram for 2022-2023 står det bl.a 

 Befolkningsvekst  
Stor-Oslo er det området i Norge med størst vekst. Attraktive småby-regioner, med nærhet til 

vekstområdet, er i ferd med å bli mer attraktive bo-områder. Hamarregionen passer meget godt til en 

slik beskrivelse og Regionrådet ønsker å bidra til økt tilflytting. 

Arbeidsutvalget mener det omsøkte prosjektet imøtekommer rådets ønske om utvikling av regionen 

som bo-område. Arbeidsutvalget ber Hamarregionen IPR støtte prosjektet, i henhold til 

prosjektplanen, med inntil kr. 700 000,-. 

  



Søknad Vedlegg: 

 

Ambisjonen vår er økt innflytting til Hamarregionen. Kampen om innflytterne 

blir stadig sterkere, og vi har som mål å tiltrekke oss flere i ønskede målgrupper. 

Det er behov for oppdatert innsikt i hva som må til for at målgruppene skal 

flytte hit, og denne innsikten må brukes i markedsarbeidet overfor 

målgruppene. Det er også et behov for å dele erfaringer og samle aktører slik at 

vi når ut.    

Bakgrunn 

Å få flere til å flytte hit og ha kampanjer som synliggjør regionen er viktig. Nå bygges det mye i 

Hamarregionen fremover, og ønsket om å tiltrekke seg flere nye innbyggere styrkes. Vi ønsker å løfte 

arbeidet mot utvalgte målgrupper, i tråd med tidligere arbeid. Å få god innsikt i hva potensielle 

innflyttere er opptatt må prioriteres.  Dette gjelder både de som har flyttet hit nylig og de som 

potensielt kan flytte hit i valgte målgruppe. Ut fra innsikten lage tiltak som fungerer mot valgte 

målgruppe. Vi trenger å bli bedre på å spille på følelser og det som faktisk betyr noe i valg av bosted. 

Historiefortelling er et viktig grep inn her. Det er behov for å gjøre dette attraktivt med gode filmer, 

dronefilm/-bilder, samt utarbeide en helhetlig profil for dette arbeidet der bilder, visninger og 

nettsider henger godt i sammen. Eksempelvis er det behov for å lage en oppdatert oversikt over 

boligtomtområder og Finn-lenker i en samlet oversikt, tilsvarende det vi har gjort på næringstomter 

basert på GIS og lenker. Det er behov for å gjøre det lettere å flytte hit fra andre land. Hva må til? 

Hvordan kan vi videreutvikle «Move to Hamarregionen» med innspill fra andre regioner/nasjonale 

føringer, samt få dette oversatt. Det er behov for å lage nye innflytterfilmer mot utvalgte målgrupper 

og gjennomføre tiltak i tett samarbeid med eierkommunene og andre samarbeidspartnere. Dette 
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arbeidet ønskes å få til som del av regionrådets prioriteter. Det er også et ønske om at vi skisserer et 

prosjekt. Aktuelle samarbeidspartnere er Anti/Hamar Media.  

Det er også etterspurt en restart av Bolystforum (Øke kompetanse samt løfte felles utfordringer/ 

muligheter ad. møteplass for boligutbyggere/ utviklere, kommunene/offentlig sektor, arkitekter med 

mer i Stange, Hamar, Løten, Ringsaker og Elverum) om pandemien gir mulighet for det. Dette 

arbeidet bør også kobles inn mot dette området, da det å bygge for de vi ønsker å tiltrekke henger 

tett sammen.  Vi ønsker å få med flere aktører, f.eks. meglerne, til å understøtte og bidra inn i dette 

arbeidet etterhvert. 

Vi ser effekt av å gjøre ting i fellesskap, men det er behov for å øke innsatsen og budsjettet for å 

lykkes godt.  

Målbilde:  

Hvordan kan vi øke tilveksten av nye innflyttere ytterligere i Hamarregionen? Det er et behov for å 

løfte oss ytterligere på uttak. Hvordan kan vi med innsikt og kreativitet i større grad nå ut til 

potensielle innflyttere? Hvordan tenke annerledes og nå ut til de vi ønsker skal flytte til regionen?  

Mål og behov:  

 Innsiktsarbeid for bedre å forstå hvorfor folk flytter hit.  

o Dybdeintervju/workshop med nyinnflyttede, med base i innsiktsarbeid vi har blant annet 
omdømmeundersøkelse for regionen gjennomført i 2022. 

o Innsiktsarbeid med potensielle innflyttere.  

o Workshop med kommuner, utbyggere og andre relevante interessenter for å dele innsikten og se på 
aktuelle tiltak mot valgte målgrupper. 

o Vurdere hva som er nødvendig for å etablere et enda bedre vertskap overfor innflyttere fra andre 
land, i samarbeid med Osloregion-samarbeidet. 

 

 Tiltak for å tilrettelegge for økt innflytting 

o Basert på innsikten, gjennomføre en ideworkshop og prioritere og utvikle tiltak, i godt samarbeid med 
involverte parter. 

o Se på hvordan kan vi samarbeide bedre i Mjøsbyen/Innlandet. Hvem kan vi samarbeide med for å løse 
innflytting fra andre land på en god måte? 

o Videreutvikle funksjonelle landingssider på norsk og engelsk for innflytting. 

o Videreutvikle innflyttertiltak og vurdere nye tilbud for nye innflyttere.  

 

 Profilering 

o Basert på innsikt, identifisere potensielle målgrupper for innflytting. 

o Finne gode metoder for å kommunisere med potensielle innflyttere. 

o Utvikle konsepter som når innflyttere både digitalt og fysisk. 

o Utvikle nye bilder/filmer som tiltrekker oss flere innbyggere 

o Få produsert filmen/bilder som kommuner kan bruke deler/hele på egne kampanjer i ettertid 

o Bruke historiefortelling som trigger målgruppene.  

o Gjennomføre kampanjer mot valgte målgrupper. 

 



 Portal for å vise boligområder 

o Avklare hva det er behov for når det gjelder profilering av bolig og utviklingsområder i Hamarregionen. 

o Avklare hvilke metoder som fungerer for dette formålet  

▪ F.eks. hvordan vi kan bruke Gisdata  

 Bolystforum 

o Videreutvikle bolystforumet som en arena for å dele utfordringer og muligheter mellom kommuner og 
utbyggere. 

o Bruke innsikt fra øvrige aktiviteter inn i denne setting. 

o Eventuelt lage tilstøtende aktiviteter. 

Aktiviteter:  

Aktiviteter vil måtte bli påvirket av innsiktsarbeidet, men her skisseres foreløpig aktiviteter. 

 Innsiktsarbeid for å få bedre forståelse for hva målgruppene våre ønsker. (Ta utgangspunkt i målgruppen 
25-45 år i Osloregionen/utenlands.) (innen 4.kvartal 2022 

 Worskhop for å se på aktuelle aktiviteter ut fra ny innsikt. (innen 1.kvartal 2023) 

 Dele innsikt med blant annet boligutbyggere/kommunene for å utvikle konsepter som når målgruppen på 
en bedre måte. (innen 2. kvartal 2023) 

 Samle aktører som jobber med å nå ut til innflytterne for å fremstå samlet (innen 3.kvartal 2023) 

 Utvikle aktiviteter og faglige områder tilknyttet bolyst, og finne ut hvordan man kan jobbe smartere 
sammen for å dekke fremtidige behov (kontinuerlig) 

 Lage kampanjer, filmer og tiltak for å tiltrekke oss innflyttere (kontinuerlig) 

 Dele innsikt, erfaringer og innsikt fra kampanjer med aktuelle deltagere (kontinuerlig).  

Organisering 

Hamarregionen reiseliv og utvikling vil lede prosjektet i tett samarbeid med kommuner i 

Hamarregionen.  

Prosjektgruppe: Aktuelle ressurser; Berte Sollerud Helgestad, Marius Rødsand, Eli A. Bryhni, Lill D. 

Larsen (Ringsaker kommune), Ingunn Børresen (Hamar kommune), Erik Habberstad (Stange 

kommune) Bjørg Mykløy (Ringsaker kommune), Svein Frydenlund (Hamar kommune). Koble på andre 

representanter fra kultur, kommunikasjon, plan og næringsavdeling i deltagende kommuner når 

aktuelt. 

Styringsgruppe: Representant fra kommunene og Fredrik Skjæret. Rapportering til rapportering til 

Interkommunalt råd og nemnda.  

Effekt 

Bedre måloppnåelse for øke innflytting i Hamarregionen i valgte målgruppe. 

Tidsperiode 

Prosjektets varighet vil være fra 1.06.2022- 15.08.2024.  

Finansiering 

Vi søker om prosjektstøtte på kr 700.000 fra Regionrådet i Hamarregionen for å løfte aktiviteter 

skissert ovenfor, med et totalbudsjett på kr 1.300.000,- over drøyt to år. 



Budsjett- og finansieringsplan 

 

 

Dette dekker produksjonen i prosjektet for Hamarregionen. Det legges til rette for at hver enkelt 

kommune kan bruke hele eller deler av materiale i egne kampanje parallelt og i etterkant. Det er et 

mål å koble med andre tilstøtende tiltak og prosjekter i region og kommunene slik at vi totalt for 

mest mulig ut av prosjektet. Det er viktig at det er et nært samarbeid med kommunene hvor alle 

kommuner kan ha representanter med i prosjektgruppen. Bilde og videomaterialet eies av 

Hamarregionen, men kommunene skal få tilgang til dette i etterkant. Kommunerepresentant har 

ansvar for bidra aktivt så vi får frem regionens fortrinn samt å forankre dette i egen organisasjon.  

Det er aktuelt at kommuner er med på deler av aktiviteter.  

Vi skal produsere regionalt materiale som selger regionen samlet, men materialet skal gjøres 

tilgjengelig i etterkant for kommunene. 

Aktivitetene kan ansees som valgfrie. Det er lagt inn en større kostnadsandel på Hamarregionen 

gjennom HrU-samarbeidet med sine tre kommuner, da det som produseres skal brukes gjennom 

Hamarregionens kampanjer. Dette går på den helhetlige markedsføring av regionen. Prosjektet skal 

produsere for regional profilering med basis i regionens profil mot en målgruppe som ikke ser 

kommunegrenser. 

 

  

Budsjett Budsjett 2022-20224

Prosjektledelse og prosjektteam, Hamarregionen reiseliv og utvikling 300 000

Workshop, møteplasser inkl. fasiliteter og bevertning 300 000

Produsere råmatrialer med filmer, bilder og profil, samt kampanjunderlag 350 000

Konsulent og eksterne tjenester 100 000

Reiser og diverse kostnader 50 000

Foredragsholdere 100 000

Innholdsproduksjon 100 000

Sum 1 300 000

Finansiering Beløp

Regionrådet  for Hamarregionen 700 000

Andel bolystforum Elverum 40 000

Andel Hamar, Stange og Løten kommuner 150000

Andel Ringsaker kommune 50000

Andel fra andre samarbeidspartnere 30000

Egeninnsats Hamarregionen reiseliv og utvikling 130000

Egeninnsats fra kommuner 200000

Totalt finansiering 1 300 000



Sak 03/22 STRØM TIL MÅLIA 

Innstilling til vedtak: 

Styret for Hamarregionen IPR vedtar å støtte prosjektet ‘’Strøm til Målia’’ med inntil kr. 150 000,-. 

Administrasjonen sørger for å opprette prosjektet under hovedsatsingsområde Profilering og 

markedsføring. 

Støtten forutsetter at prosjektet fullfinansieres i henhold til planen. 

 

Saksutredning: 

Turisthytta på Målia har i generasjoner vært et yndet tursted på Hedmarksvidda. Det anslås at man 

på et godt år kan ha så mange som 30 000,- besøkende.  

Turisthytta har i dag flere ulike energikilder som i hovedsak er basert på fossilt brensel. Styret for 

Turisthytta har prosjektert en overgang til en mer miljøvennlig energibruk med fremføring av strøm 

til hytta.  

Prosjektet beskriver kostnadene til fremføringen av strøm, estimert av Elvia til å koste c. 3 millioner 

kroner. Videre er det laget en finansieringsplan for å koste denne utgiften. Her fremkommer det bl.a 

at både Hamar og Løten kommuner søkes om bidrag i tillegg til Regionrådet.  

Arbeidsutvalget mener at Målia er en sentral destinasjon som bidrar til økt aktivitet i reiselivet 

tilknyttet Hedmarksvidda. Dette er positivt for aktørene i reiselivet, og for både utbyggere i 

tilknytning til Hedmarksvidda og opplevelsestilbydere, som er avhengig av et volum av tilreisende for 

å kunne tilby sine aktiviteter.  

Hedmarksvidda er viktig for bo attraktiviteten i Hamarregionen, og å bidra til å sikre fremtidig drift av 

en så sentral aktør vil opprettholde attraktiviteten og gi oss muligheten til å bruke dette som et 

fortrinn også i fremtiden. Hedmarksvidda er også viktig i et folkehelseperspektiv.  

På bakgrunn av dette ber Arbeidsutvalget om at styret støtter søknaden med inntil kr. 150 000,-. 

  



Vedlegg: 

 

 

 Regionrådet Hamarregionen        

 fredrik.skjaeret@innlandetfylke.no  

 

Hamar, 28.04.22 

 

 

 

 

SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKT: STRØM TIL MÅLIA  

 

Vi viser til avklaring med Marte Larsen Tønseth ang Strøm til Målia. Vi søker herved om at 

Regionrådet Hamarregionen kan bidra med finansiell bistand/tilskudd for at vi sammen skal 

kunne realisere det store løftet det er å legge strøm inn til Målia. Dette er svært viktig for å få 

en trygg og bærekraftig energiløsning for serveringshytta, som er et svært sentralt turmål 

både for tilreisende og fastboende i Løten og hele regionen. 

 

Se vedlagte prosjektbeskrivelse. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Hamar og Hedemarken Turistforening 

 

 

 

Kristen Bartnes      Margrete Ruud Skjeseth 

Prosjektleder/tidligere styreleder    daglig leder 
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 PROSJEKT STRØM TIL MÅLIA 2022  
Målia serveringshytte er selve knutepunktet på Hedmarksvidda. Det er Vang skolekorps som har 
dugnadsdriften der og det har de hatt i over 40 år. Serveringshytta er åpen alle helger og ferier fra jul 
til og med påske + søndager fra skolestart til og med høstferien. Skolekorpset anslår at de har om lag 
30.000 besøkende på et godt år. Dagens energiløsning i serveringshytte er et skikkelig puslespill mht 
energi og det er dette vi nå ønsker å finne en bedre løsning på:  
 
• Aggregat (30 Kw) går når serveringshytta er åpen. Det lager energi til vannpumpe, stekeovn, 
vaffeljern, kjøleskap, avtrekksvifte, varmtvannstank, lys, betalingsterminal, kaffetrakter.  

• Gass (nedgravd gasstank på 2,7 m3) gir energi til stekovn nr2, kjøleskap, fryser (som er vanskelig å 
finne i stor nok størrelse), grunnvarme.  

• Et lite solcelleanlegg driver en fryser og lys når hytta ikke er bemannet.  

• Varme er basert på oljefyring, gassovn og vedfyring i peisinnsats pluss vedovn.  

• I dagens drift må vi bruke engangsutstyr i serveringen fordi energiløsningen ikke gir mulighet for 
oppvaskmaskin. Dette lager mye unødvendig søppel som må fraktes ut igjen med løypemaskinen på 
vinteren.  
 
Vi må finne en bærekraftig energiløsning uten bruk av fossile brensler på Målia! Styret i Hamar og 

Hedemarken Turistforening har konkludert med at det er strøm som er løsningen. Dette er grunneier 

Løiten almenning enig i. Vi har med oss aspekter som lysforurensing ved utendørs belysning både fra 

våre tre hytter og fra de ca 15 setre/hytter på Målia og ønsker at dette skal begrenses via regler fra 

kommunen. Det er viktig at den gode seterstemningen på Målia ikke endres og at dette prosjektet 

ikke medfører utbygging av mange hytter på Målia. For å få til dette må det graves og legges 

strømkabel i 3 km langs Måliavegen fra siste trafostasjon på Ruskåsen og inn til Målia. På setervollen 

på Målia ligger det hytter og seterbygninger som med dette også vil få muligheten til å koble seg på 

strøm. Vi har dialog med Målia vel angående hytteeiernes bidrag til prosjektet. Elvia har estimert 

prosjektet til å koste 2.950.000 kr avrundet til 3 millioner.  

 

  



Finansiering:  

Tilsagn gave fra Sparebankstiftelsen Hedmark 650 000  

Søknad støtte Løten kommune 250 000 

Søknad støtte Løiten almenning 400 000  

Søknad støtte Eidsiva 300 000  

Søknad støtte Regionrådet Hamarregionen 150 000  

Søknad støtte Hamar kommune 250 000  

Anslag bidrag fra hytter og setre  

Målia vel 500 000  

Hamar og Hedemarken Turistforening 500 000  

Sum avrundet 3 000 000 

  



Sak 4/22 Valg av representanter til styret for Osloregionen IPR 

Innstilling til vedtak: 

For Hamarregionen foreslås Regionrådsleder Marte Larsen Tønseth som styremedlem. 

For Hamarregionen foreslås Regionrådets nestleder Anita Ihle Steen som Varamedlem. 

 

Saksutredning: 

Den 2. juni er det møte i representantskapet i Osloregionen IPR med bl.a. valg til styret. Det er 

praksis at hver av delregionene i Osloregionen er representert i styret med medlem og varamedlem. 

Osloregionen IPR vil gjerne ha tilbakemelding på hvem som vil være kandidat for vervene som 

styremedlem og varamedlem for kommende perioden fra hver enkelt delregion. 

I Hamarregionen har vi en tradisjon for at det er Leder og nestleder av Regionrådet som bekler disse 

vervene. Arbeidsutvalget ber derfor styret om å støtte innstillingen til vedtak og fortsette denne 

tradisjonen. 

 


