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Sak 11/22  

Anno - Domkirkeodden, Utvandrermuseet og Klevfoss 

 

Innstilling til vedtak: 

Representantskapet for Hamarregionen IPR tar saken til orientering. 

 

Saksutredning: 

Regionalt historiesenter – Domkirkeodden 

Anno ønsker å orientere om status i planarbeidet, tidsplan og økonomi med hovedvekt på lokal 

finansiering.  

Anno har i flere år jobbet med planer for å etablere et helårsåpent museum på Domkirkeodden og 

søkte tilskudd til dette over Statsbudsjettet første gang i 2020. Etter Museumsmeldingen våren 2021 

ble planene vesentlig utvidet og forsert ved Statens ønske om å etablere Regionale Historiesentre 

som samarbeid mellom større konsoliderte museer (Anno) og Arkivverket (Statsarkivet Hamar).  

Det planlegges med utgangspunkt i at Anno mottar en Statlig finansiering på 212 millioner til 

byggeprosjektet i Statsbudsjettet 2023. Selv om planene er utvidet og forsert er forventninger om 

regional og lokal finansiering uendret på 50 mill hver slik at totalprosjektet er på 312 millioner.  

Avdelingsdirektør Anno Domkirkeodden Per Øyvind Riise presenterer saken etter innledning fra 

Administrerende direktør Sven Inge Sunde. Det legges opp til en omvisning på området for nybygget 

som del av orienteringen.  

Ca 45 minutter inkludert omvisningen og diskusjon/spørsmål. 

Regionalt samarbeid med Anno i Hamarregionen  

Anno ønsker å gi en samlet orientering om status og pågående utviklingsprosjekter ved alle sine 

museer i regionen. Forslag til en regional samarbeidsmodell mellom Anno og Hamarregionens 

kommuner vil bli presentert i møtet.  

Anno har flere museer i Hamarregionen. Ved flere av disse eksisterer utbyggings- og utviklingsplaner 

og spesielle satsinger med god fremdrift.  

Anno har nylig fullført byggingen av Anno Bevaringssenter i Elverum. Bygget vil sikre trygg og 

klimatisk gunstig oppbevaring for samlingene til alle museene i Anno og kommunene i Hedmark har 

gitt bidrag til finansieringen. Ved dette er også alle kommunene i Hamarregionen blitt aksjonær i 

Anno.   

Fra Annos side er det ønskelig å komme i tettere og mer systematisk dialog med hver kommune og 

regionen samlet. Dette kan for eksempel gjøres ved å inngå kommunevise samarbeidsavtaler som 

delvis følges opp samlet. En målsetting med dette er å bidra til at Annos museumsutviklingsplaner 

samspiller best mulig med kommunenes samfunnsutviklingsplaner og gjensidig styrker hverandre i 

regionen som helhet.  

Administrerende direktør Anno Museum AS Sven Inge Sunde presenterer saken.  

Ca 25 minutter inkludert diskusjon/spørsmål.  

 



Sak 12/22 

Informasjon om Regional plan for klima, energi og miljø – Innlandet fylkeskommune 

 

Innstilling til vedtak: 

Representantskapet for Hamarregionen IPR tar saken til orientering. 

 

Saksutredning: 

Innlandet fylkeskommune er i gang med utarbeidelsen av Regional plan for klima, energi og miljø. 

Opprinnelig var planen å sende denne på høring før sommeren, men denne tidsplanen er endret. 

Planen er kompleks med krevende målkonflikter og temaer, som er blitt mer aktuelle etter 

energikrisen og krigen i Ukraina. Styringsgruppen for planen har derfor bestemt at Regional plan for 

klima, energi og miljø skal samkjøres i tid med Regional plan for samfunnssikkerhet. Det betyr endelig 

behandling i fylkestinget i juni 2023. Høringsperioden blir fra desember 2022 til medio mars 2023. 

Selv om tidsplanen er forlenget går planarbeidet videre. Styringsgruppen har stilt seg bak mål og 

delmål for planen, og disse ønsker de å informere om i regionene / IPR. Det er derfor utarbeidet en 

presentasjon med planens satsingsområder, og mål og delmål under det enkelte satsingsområde. 

  



Sak 13/22 

Evaluering av Partnerskapsavtalen 

 

Innstilling til vedtak: 

Innspill fra møtet tas med i det videre evalueringsarbeidet 

 

Saksutredning: 

Innlandet fylkeskommune har besluttet å gjennomføre en enkel evaluering av partnerskapsavtalen 

for Interkommunale Politiske Råd. Det er her ønskelig å evaluere samarbeidet ved å se på 

kommunikasjon og informasjonsflyt mellom fylkeskommunen og kommunene. Bidrar dette til økt 

kraft i det regionale utviklingsarbeidet? Hvordan kan man bli enda bedre i samarbeidet om regional 

utvikling. 

Regionrådsleder, Marte Larsen Tønseth vil innlede om temaet i møtet og bruke tilbakemeldingene 

fra møtet i det videre arbeidet med evalueringen. 

 


