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Sak 11/22  

Anno - Domkirkeodden, Utvandrermuseet og Klevfoss 

 

Vedtak: 

Representantskapet for Hamarregionen IPR tar saken til orientering. 

 

Behandling: 

Sven Inge Sunde orienterte om regionalt samarbeid med Anno i Hamarregionen.  

Danske arkitekter orienterte om nybygget som skal bli regionalt historiesenter.  

Magnus Sempler Holte og Sven Inge Sunde orienterte om innholdet i bygget, byggeprosess og 

finansiering. Prosjektet er skalert opp fra det opprinnelige prosjektet og dette har økt kostnadene. 

Disse økningene er det prosjektert med at faller på staten. Den regionale finansieringen forblir som 

tidligere prosjektert på ca. 50 mill. til fylkeskommunen og 50 mill. på kommunene etter en 

fordelingsnøkkel.  

 

 

Sak 12/22 

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

 

Vedtak: 

Representantskapet for Hamarregionen IPR tar saken til orientering. 

 

Behandling: 

Rådgiver Eli Ruud-Olsen fra Innlandet fylkeskommune orienterte om saken. 

Arbeidet følger tidsplanen og kommer på høring rundt juletider. 

Det er en del målkonflikter som blir viktige å jobbe frem gode løsninger på. Det blir også viktig å 

koble planen sammen med regional plan for samfunnssikkerhet.  

Våre fortrinn innen jord og skog må tas inn i denne planen. Det er også viktig at fylkeskommunen 

avklarer hvilken status planen skal ha. 

 

  



Sak 13/22 

Evaluering av Partnerskapsavtalen 

 

Innstilling til vedtak: 

Innspill fra møtet tas med i det videre evalueringsarbeidet. 

 

Behandling: 

Marte Larsen Tønseth er, som leder av Regionrådet, invitert til et møte 20. september. Det er 

ønskelig å ha med et grunnlag fra representant skapet til dette møtet.  

Viktig at fylkeskommunen tar med seg i kunnskapsgrunnlaget de tilbakemeldinger man tidligere har 

hentet fra kommunene i ulike sammenhenger, slik som dagsseminaret på Festiviteten. 

Hamarregionen føler seg ikke så avhengig av fylkeskommunen som andre regioner i Innlandet 

kanskje gjør. Det er derfor viktig at fylkeskommunen tar sin rolle ovenfor Hamarregionen på alvor og 

bidrar til at man fremmer samarbeidet om regional utvikling i fylkets mest folkerike region. 

Det er ønskelig å diskutere om det er riktig med en fordeling av regionale midler til partnerskapet 

hvor alle regioner får like stor sum. Det kan oppfattes som en skjev fordeling pr. innbygger og også i 

forhold til å bruke midler for å forsterke veksten, der veksten faktisk finnes. 

Det oppleves at fylkeskommunen har trukket seg unna kommunene etter at det ble Innlandet. F.eks. 

at fylkeskommunen ønsker å ikke ha en samordnende rolle i veg og jernbaneforum. De er heller ikke 

medlem av regionrådene lenger. Dette merkes godt på samarbeidet, og bidrar ikke til følelsen av 

felles arbeid.  

Manglende politisk engasjement i regionrådene gjør at det er vanskeligere å se samarbeidet mellom 

fylke og kommuner.  

Vanskeligere nå enn før å finne ut hvem som har ansvaret for hva og hvem kan man kontakte i 

fylkeskommunen. Dette kan også komme av at det var enklere å vite hvem som hadde det politiske 

ansvaret i den parlamentariske modellen man hadde i Hedmark fylke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


