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05/22 Arena Innlandet – Orientering og pressemøte 

Vedtak: 

Styret i Hamarregionen IPR tar saken til orientering 

 

Behandling: 

Saken var lagt opp til en orientering om status for prosjektet og samtidig en orientering for pressen. 

Prosjektet tar tak i viktige problemstillinger innen både utenforskap, valg av utdanningsretning og 

rekruttering av kvalifisert personell. 

Det er viktig at alle parter bidrar til å profilere Arena Innlandet i sine kanaler, slik at man får den 

deltakelsen på arrangementet som skal til for at dette fortsatt skal være en attraktiv arena for 

næringsliv, offentlig sektor, skoleelever og de som er utenfor skole og næringsliv. 

 

06/22 Hias 

Vedtak: 

 

1. Interkommunalt politisk råd ber om at det legges følgende føringer for det videre 
utredningsarbeidet med ny eierstrategi i Hias IKS:  
 

a. Det er ikke et ønske i alle eierkommunene om å overføre ledningsnett til Hias 
utover hva som allerede er avtalt.  
 

b. Interkommunalt politisk råd savner et større fokus på selskapets 
kjernevirksomhet og krav til kostnadseffektiv drift i selskapets strategiarbeid. 
Det bes om at kommunedirektørene utarbeider forslag til felles styringsmål for 
selskapet og kommunene. Hias utfordres til å utarbeide en analyse og 
synliggjøre konsekvenser for selskapets økonomi og fremtidig utvikling ved å 
forholde seg til disse.   

 

2. Ny strategisamling gjennomføres innen utgangen av oktober 2022.  
 

Behandling: 

Styret i Hamarregionen IPR ønsket å diskutere eierstyringen av Hias, samt utviklingen av selskapet 

sett i lys av at det er et 100% kommunalt eiet selskap. Det var også ønskelig å avklare hvor vidt man 

skal gå inn for en overføring av alt kommunalt ledningsnett til Hias.  

Kommuneadvokat i Hamar kommune orienterte om innholdet i det utsendte saksgrunnlaget. Det er 

lagt opp til at eierstrategien skal revideres i løpet av valgperioden, dette er ikke gjort enda. 

Kommunene mener det vil være bra å få utredet om man skal ha fastsatte eiermøter som en del av 

et årshjul knyttet til kommunalt eierskap. Dette for å unngå at utviklingen i kommunalt eide 

selskaper ikke skal gå uten at eierne er oppdaterte og med på styringen av utviklingen i sine 



selskaper. Her bør det gjøres et arbeid for å avklare om man bør ha et felles eierutvalg ala den 

modellen man har benyttet i Gjøvik. 

Kommunene ønsket ikke å overføre alt ledningsnett til Hias, da driften av dette ligger til 

kommunenes teknisk avdeling og også ivaretar andre oppgaver i kommunene. En overflytting vil 

derfor kunne være utfordrende for kompetansen man har i kommunene som også benyttes i 

tilstøtende arbeid. 

Styret ønsker at man legger saksutredningen til denne styresaken til grunn for det videre arbeidet og 

ber kommunedirektørene sette ned en arbeidsgruppe for å jobbe videre med eierstyringen av Hias. 

 

 

07/22 Boligbygging for folk med spesielle behov 

Vedtak: 

Styret i Hamarregionen IPR tar saken til orientering. 

 

Behandling: 

Regionrådslederen orienterte om bakgrunnen for saken.  

Kommunedirektør i Løten kommune orientert om et pågående prosjekt om temaet hvor alle 

kommunene i Hamarregionen har et samarbeid med Lillehammer og Gjøvik kommuner.  

Det er søkt om fornyingsprosjektmidler hos Statsforvalteren til dette prosjektet.  

Styret mener det arbeidet som er i gang er meget bra og det er riktig at man samarbeider om dette 

på tvers av kommunene.  

 

 

08/22 Skoleplasstilbud - nærskole og elevtransport. 

Vedtak: 

Styret i Hamarregionen IPR ber kommunedirektørene lage en sak med forslag til hvordan man kan 

forholde seg til slike saker når de oppstår.  

Behandling: 

Regionrådslederen orienterte om bakgrunnen for saken.  

Det uttrykkes et ønske om at kommunedirektørene lager en sak administrativt slik at man kan vedta 

hvordan man skal forholde seg når saker oppstår. Det forelå et forslag til avtale tilbake i tid(2020) kan 

man se på om denne kan børstes støv av og justeres. Det er ønskelig med en enighet om prising som 

gjør det enklere å ta avgjørelser til beste for elevene.  

Kommunedirektørene ser på muligheter for oppfølging og kommer tilbake med saken når den er klar.  

 


