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Sak 09/22 – Orientering fra Løiten Almenning 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret for Hamarregionen IPR tar saken til orientering. 

 

Saksutredning: 

Almenningsbestyrer Endre Jørgensen orienterer om utviklingen på Budor, fremtidige planer innen 

destinasjonsutvikling og andre prosjekter.  

Budor er et utmarksområde i Løiten Almenning i Løten kommune, om lag 600 moh. Budor er fra 

gammel av ei setergrend, men i dag er stedet mest kjent som et hytte- og rekreasjonsområde, 

med Budor gjestegård og et stort antall hytter, i tillegg til et alpinanlegg. I området er det også et 

nettverk av langrennsløyper.  

Hytteutviklingen på Budor skøyt virkelig fart med utviklingen av Svaenlia, som bød på en moderne 

type hytter som også førte med seg økt turisme utenfra kommunen.  

Regionrådet har den senere tid bidratt med støtte til utbyggingen av strøm til Målia serveringshytte. 

Jørgensen er også bedt om å orientere kort om dette prosjektet. 

  

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/L%C3%B8iten_Almenning
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/L%C3%B8ten_kommune
https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Budor_gjesteg%C3%A5rd&action=edit&redlink=1


Sak 10/22 Krafttilgang i Hamarregionen knyttet til etableringen på Heggvin 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret for Hamarregionen IPR tar saken til orientering. 

 

 

Saksutredning: 

I forbindelse med vedtak om å etablere datasenter på Heggvin har det blitt stor oppmerksomhet 

knyttet til tilgangen av strøm i regionen. Det er en utfordring å få tilgang på nok strøm, spesielt med 

tanke på ytterligere etableringer i fremtiden. Prosjektleder Torstein Sole Gärtner kommer for å 

orientere om situasjonen for å danne en felles forståelse av hvordan situasjonen er.  

Det er videre ønskelig fra Arbeidsutvalget sin side, å diskutere hvordan regionens politikere kan 

jobbe for å bidra i arbeidet med å få bygget ut mer strøm i linjene som går igjennom vår region. 

  



Sak 11/22 Aktuelle saker fra Innlandet fylkeskommune 

 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret for Hamarregionen IPR tar saken til orientering. 

 

Saksutredning: 

Det er mange saker i Innlandet fylkeskommune. Fylkeskommunen ønsker at Hamarregionen skal 

være oppdatert på et utvalg sentrale saker og vil orientere om disse.  



Sak 12/22 Oppdrag Mjøsa 

 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret for Hamarregionen IPR tar saken til orientering. 

 

 

Saksutredning: 

Ntnu Gjøvik har tatt initiativet til et forskningsprosjekt med navnet Oppdrag Mjøsa. Formålet med 

Oppdrag Mjøsa er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av Mjøsas ressurser og 

økosystemtjenester og samtidig opprettholde økosystemets struktur, virkemåte, produktivitet, 

samfunnskritisk infrastruktur og naturmangfold. Oppdrag Mjøsa skal derfor være et verktøy for både 

å tilrettelegge for verdiskaping, vannkvalitet og matsikkerhet, og for å opprettholde miljøverdiene i 

Mjøsa. 

Jørn Vroldsen, professor ved NTNU, kommer for å orientere om prosjektet. Kommunene med 

kystlinje til Mjøsa, samt innlandet fylkeskommune er søkt om å støtte prosjektet økonomisk. Jørn 

Strand vil orientere om statusen for prosjektet fra kommunenes side, hva gjelder viktigheten for 

kommunene, men også den økonomiske delen.  



Sak 13/22 Regional kultursatsing for ungdom 

 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret for Hamarregionen IPR tar saken til orientering. 

 

 

Saksutredning: 

Tidligere Hedmark og Oppland hadde ulike og store satsinger på ungdomskulturfeltet. Det er nå 

fattet vedtak i fylkestinget hvor man ønsker å koordinerer og harmoniserer denne satsingen til 

Innlandet.  

En av satsingene fra tidligere Oppland er regionale ungdomssatsinger (Ung i Valdres, Ung i Midtdalen 

osv). Disse får støtte fra fylkeskommunen, og de ses på som viktige samarbeidspartnere. Satsingene 

er organisert ulikt i regionene, men felles for alle er at de koordinerer og gjennomfører 

ungdomsaktivitet på tvers av kommunegrenser og de er viktige nettverksbyggere på ungdomsfeltet i 

sin region.  

Fylkestinget har vedtatt at fylkeskommunen skal sette i gang med 2 pilotprosjekter på dette i to 

regioner i tidligere Hedmark(3-årig).  

Rådgiver Sigrun Tomt Ulset fra Innlandet fylkeskommune kommer i møtet og orienterer om saken. 

 

 

  



Sak 14/22 Søknad om støtte til Julekveld hos Prøysen 2022 

 

 

Innstilling til vedtak: 

Hamarregionen IPR støtter prosjektet i henhold til søknaden med inntil kr. 325 000,-. 

Administrasjonen viderefører prosjektet fra tidligere år under hovedsatsingsområde 

profilering/Markedsføring. 

 

Saksutredning: 

Hamarregionen IPR har støttet prosjektet Jul hos Prøysen og både 2020 og 2021. Med gode seertall 

og godt innhold har prosjektet bidratt til å løfte frem Hamarregionen gjennom formidlingen av Alf 

Prøysen, hans liv og virke.  

Prosjektet har tatt innover seg tidligere tilbakemeldinger fra regionrådet og legger i 2022 opp til en 

regional profil både gjennom historiefortelling, bildebruk og fokus på regionale mattradisjoner.  

Arbeidsutvalget mener det er bra for regionen at man når ut til hele landet, med en profil som tar tak 

i markedsføringselementer som er viktige for Hamarregionen. 

Administrasjonen er i dialog med prosjektet for å sikre at man utvikler innholdet slik at det treffer 

godt sammen med annet markedsarbeid fra regionen. Arbeidsutvalget har vært tydelige ovenfor 

prosjektet at vi ikke kan være med å drifte et fast TV-program, men det er viktig for Regionen at man 

også er med på utviklingen av et slik konsept over noe tid.  

På bakgrunn av dette ber Arbeidsutvalget styret i Hamarregionen IPR om å støtte prosjektet slik det 

er beskrevet i innstillingen til vedtak.  



Søknad om tilskudd til Julekveld hos Prøysen 2022 
 
Hamar Regionen IPR       Brumunddal 01.11.22 
Ved Fredrik Skjæret 
fredrik.skjeret@innlandetfylke.no 
  
 
 

 
 
 
Det søkes med dette om kr 325.000 til det regionale samarbeidet «Julekveld hos Prøysen» i 2022. 
 
Seertall 
Siden 2017 har Tellus Works laget «Julekveld hos Prøysen» og gledet hele det Norske folk med 
sendinger fra Prøysen og Hedmarken i beste sendetid på nasjonalt TV. Responsen fra TV 
publikummet har gjennom disse 5 årene vært over all forventning. Det mest sette programmet av 
alle «Julekveld hos Prøysen» hadde i overkant av 700.000 unike seere. For hvert av de 5 
programmene i 2021 har seertrallet for linjert TV og strømming vært i overkant av 350.000 unike 
seere. «Julekveld hos Prøysen» har klart å holde på stabilt høye seertall også gjennom seernes 
endringer av TV vaner fra linjært TV til strømme TV. Gjennom serien har hundre tusenvis av 
mennesker over hele Norge fått kjennskap til ulike historier og kulturtradisjoner fra Hedmarken. 
Programmene treffer godt i familiesegmentet i aldergruppen 10 – 19 år, 29 – 50 år og over 50 år.  
Svært mange gjester i Prøysen forteller at deres feriebesøk til vår region er med utgangspunkt i 
interesse skapt fra serien «Julekveld hos Prøysen» 
 
 
 
Økonomi 
For 2022 søker vi etter slik finansieringsmodell: 

mailto:fredrik.skjeret@innlandetfylke.no


 

Kostnad for regionen       kr 650.000,- 

Ringsaker kommune         kr 325.000,-   

Regionrådet         kr 325.000,- 

Sum        kr 650.000,- kr 650.000,- 

 
Det søkes om en tildeling på kr 325.000 som sammen med midler fra Ringsaker kommune vil utgjøre 
en lokal delfinansiering på kr 650.000. Til orientering var kostnaden for 2021 produksjonen av 
«Julekveld hos Prøysen» på kr 4.000.000. Produksjonens øvrige finansiering skjer gjennom salg av TV 
rettigheter, synlighet/medvirkning fra samarbeidspartnere og ordinær komersiell TV reklame.  
Ringsaker kommune og Regionrådet gir en produksjonsstøtte til Tellus Works for at produksjonen 
skal bli fullfinansiert og på den måten bli realisert. 
 
Effet av «Julekveld hos Prøysen» 
Det er vanskelig å dokumentere effekten av ett enkeltstående tiltak da det ofte er summen av tiltak 
som gir en ønsket effekt. Likevel kan en på et generelt grunnlag si at en de siste årene har sett en 
markant oppgang i tilstrømningen av ferierende til Hedmarken og Ringsaker. Ringsaker kommune er 
norges største hyttekommune og det er derfor et stort potensial til å skape en nasjonal 
reiselivsattarksjon i regionen. Sammen med fritidsbolig veksten sør i Stange og i Løtenfjellet er 
regionen nå en svært attraktiv aktør på fritidsboligmarkedet. Tidligere så man lite til hytteturistene 
som stort sett var på hytta si og benyttet i hovedsak de lokale handelstilbudene i nærmiljøet for 
fritidseiendommen. Etter alle tiltakene i Brumunddal med Mjøstårnet, Mjøsparken og 
sentrumsutviklingen i Brumunddal sentrum ser man at deler av dette mønsteret er endret. Det 
samme ser man i Hamar, Stange og Løten. Gjennom «Sommer i Prøysen», Prøysenhusets 
sommerfestival, har Prøysenhuset en dokumentet publikumsøkning på 10 % og ny omsetningsrekord 
med publikum fra et stadig større omland. En blir ikke lenger overrasket på Prøysenhuset når folk sier 
at de har kjørt fra Kristiansand eller Stavanger, enkomst, for å besøke Prøysenhuset og oppleve vår 
region. Erfaringen er at «hytteturistene» stadig bruker mere tid på sine fritidseiendommer og derfor 
har behov for flere tilbud innen handel og opplevelse.  
 
Det er en dokumentert økning i varehandlene i Ringsaker på 18,6 % fra 2019 – 2021.  
Tidligere Mjøsa ferie og fritid, nå TopcampMjøsa melder om fult belegg og Wood Hotell forteller om 
et belegg på hele 95 % gjennom sommeren. Alle disse menneskene, som nå besøker vår region,  
søker opplevelser. Da er Prøysenhuset ett av tilbudene som treffer våre feriegjester. Ringsaker 
kommunes strategiske satsning på Prøysen og formidlingen av hans kulturarv helt tilbake til 80-tallet 
er et viktig bidrag til vekst og utvikling i regionen. I tillegg har satsningen en effekt som en viktig 
identitetsbygger for regionen og menneskene som bor her. Gjennom «Julekveld hos Prøysen», som 
er den eneste årlige TV produksjonen fra vår regionale kulturarv, bringes historier fra Hedmarken ut 
til hele landet.  
 
For Ringsaker er det viktig å videreføre satsningen på «Julekveld hos Prøysen» da kommunens 
definerte unike salgs punkt, usp’er, er: Mjøsa, mat, Prøysen og kulturlandskapet med særlig fokus på 
Nes/Heølgøya og Sjusjøen. 
 
Prøysenhusets leder, Marie Beate Rise, uttaler i vår evaluering av «Julekveld hos Prøysen» at 

markedsmessig er denne type eksponeringen, ved at ulike stedsnavn fra Innlandet, navnet Prøysen 

og Prøysenhuset nevnes flere ganger i løpet av en TV sending gjennom flere uker svært stor. 

Regionen vil aldri kunne samle så store markedsbudsjett at man på samme måte ville nå ut til så 



mange over hele Norge, om ikke program som dette ble laget fra vår region. «Julekveld hos Prøysen» 

bringer aktuelle artister til regionen for TV innspilling og åpner og aktualisere forfatterskapet til Alf 

Prøysen og bygge kjennskap til regionen. 

 Gjennom «Julekveld hos Prøysen» oppleves det at folk i større grad har Prøysen på agendaen 

gjennom en større del av året. For mange nordmenn er Alf Prøysen synonymt med Hedmarken og  

Mjøsa, vår region. Prøysens økte popularitet gir økt tilstrømning til hele regionen. Prøysenhusets 

mandat er å minne, hedre og aktualisere forfatterskapet, og dermed løfte Prøysen opp i folks 

bevissthet. Gjennom «Julekveld hos Prøysen» styrker vi regionens identitet og utnytter en 

enestående mulighet vi er gitt gjennom TV programmet til å løfte et regionalt reiselivsprodukt ut til 

hele landet. Prøysehuset har latt seg overraske over at av Norges største podcater, Morten Heggseth, 

har trykket «Julekveld hos Prøysen» til sitt bryst og nevnt det flere ganger i sine podcaster.  

Ringsaker kommune anser «Julekveld hos Prøysen» som et regionalt tiltak det er ønskelig å videre 

føre med penger fra Ringsaker kommune og Regionrådet.  

Videreutvikling av «Julekveld hos Prøysen 

I 2022 utgaven av «Julekveld hos Prøysen» skal vi møte gjester som  
Alexandra Rotan, Trygve Skaug, Marna Haugen, Hanne Krogh, Arne Hjeltnes, Helene Bøksle 

og Regina Tucker, bedre kjent som Myra. Bjarne Brødbo er programmets programleder. «Julekveld 
hos Prøysen» vil ha møter med folks sterke julehistorier, historier som «Mitt største juleønske» der 
unge sier noe om deres drømmer og håp for framtiden. Koblingen til Prøysens engasjement og 
forfatterskap rundt «de svakeste» vil fremkomme som programmets fundament, sammen med en 
tettere kobling til Alf Prøysens historier og sanger.  
 
«Julekveld hos Prøysen 2022» skal på en god måte presentere flere varme historier fra Hedmarken 
og øke nordmenns lyst til å besøke regionen for flere opplevelser og feriereiser. Billedmessig ønsker 
Tellus Works å tydeliggjøre Hamar-regionen og Innlandet gjennom en sterkere bruk av lokale og 
regionale eksteriørbilder.  
Til årets utgave av «Julekveld hos Prøysen» har Tellus Works gjort opptak med tre regionale mat 

produsenter/aktører. De har gjort opptak på Hovelsrud i Ringsaker, hos Knutstad og Holen på Hamar 

og Fredheim i Stange. Produktene de har hentet fra de regionale leverandørene blir brukt i de ulike 

TV programmene av den unge kjediskokken Live Edvardsen.  

For å øke tilknytningen til den delen av vår regions kulturarv som er utgangspunktet for Alf Prøysens 

forfatterskap, husmannshistorien, vil Prøysenhuset i det videre jobbe for et økt fokus på 

«virkeligheten for husmenn på Hedmarken» i utviklingen av serien. Kulturtradisjoner basert på mat, 

musikk, juletradisjoner, levesett osv. Videre oppleves det som viktig at alle artistene synger Prøysen, 

gjerne på sin egen måte, med sin egen dialekt, i tillegg til egne sanger som legitimerer hvorfor de er 

valgt ut som artister. I tillegg vil det bli jobbet mot at også programmets øvrige samarbeidspartnerne 

kan fokusere på kontrastene mellom hvordan de pyntet i husmannsstuer og på gårder på Hedmarken 

i Prøysens samtid satt opp mot hvordan vi gjør dette i dag, i vår moderne tid.  

Prøysenhuset anser det som viktig å opprettholde synligheten av regionen i beste sendetid i et 
program som når ut til hele Norge. For Prøysenhuset, som et nasjonalt kulturhus, er dette et viktig 
vindu ut mot publikum. At Alf Prøysen er ansett som så interessant i et nasjonalt perspektiv at man 
gang på gang kommer gjennom nåløyet for TV-tid, underbygger Prøysens verdi. At regionen og 
Prøysenhuset gjennom «Julekveld hos Prøysen» blir synlig er unikt. «Julekveld hos Prøysen» er med 
på løfte Prøysens nære, menneskelige og fortsatt aktuelle forfatterskap. «Julekveld hos Prøysen» skal 



fortsatt være et familieunderholdningsprogram med fokus på jul, julemat og juletradisjoner ispedd 
litt regional historie med utgangspunkt i Alf Prøysens forfatterskap og betydning for mennesker i dag. 
 

For å lykkes med å videreføre «Julekveld hos Prøysen» ønsker Ringsaker kommune å invitere til et 

spleiselag for å løfte frem TV-sendingen fra Innlandet og Hamar-regionen.  

 
Vi ber om et raskt svar på søknaden da TV produksjonen skal ferdigstilles i løpet av kort tid. 
 
 
 
Brumunddal 01.11.22 
Ringsaker kommune 
Kultursjef Asle Berteig 
asle.berteig@ringsaker.kommune.no 
 
 

  

mailto:asle.berteig@ringsaker.kommune.no


Sak 15/22 Høringsuttalelse til NTP 

 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret i Hamarregionen IPR vedtar forslaget til høringsuttalelse til NTP. 

Administrasjonen sender denne over til Innlandet fylkeskommune. 

 

Saksutredning: 

Hamarregionen IPR er høringsinstans for fylkeskommunen knyttet til fylkets innspill til NTP. 

Ringsaker kommune har utformet et forslag til høringsuttalelse som har vært på sirkulering i 

de andre kommunene. Administrasjonen for IPRet har sammenstilt disse til det forslaget 

som legges frem til behandling.  

Arbeidsutvalget ber styret om å støtte innstillingen til vedtak.  



Innspill fra regionrådet for Hamarregionen til Innlandet fylkeskommune sin 

behandling av Nasjonal Transportplan (NTP) 2025-2036.  
 

Innarbeidede tiltak i NTP er en forutsetning for om større tiltak innen transportsektoren blir 

gjennomført i Innlandet. Tiltak som ble prioritert i forrige innspill fra fylkeskommunen, og 

som enda ikke er gjennomført, må prioriteres høyt også denne gang for å øke muligheten for 

at tiltakene innarbeides i kommende NTP.  

Mjøsbyen som «motor» for vekst og utvikling i Innlandet med ca. 200 000 innbyggere og ca. 

100 000 arbeidsplasser bør også vektlegges i prioriteringene fra Innlandet fylkeskommune. 

Med utgangspunkt i Hamarregionen som del av Mjøsbyen foreslås slik prioritering av tiltak: 

Jernbane: 

1. Dobbeltspor på Dovrebanen mellom Åkersvika og Hamar stasjon i 2028, inkludert 

klargjøring/fundamentering av godstilsving østover. 

2. Utbedre parseller for Dovrebanen mellom Hamar og Lillehammer for å oppnå to tog i 

timen på strekningen, samt forbedre tilbudet for gods i 2033 

3. Etablere togparkering for tog på Lillehammer i 2033 

4. Etablere tilsving i Hamar for gods fra sør mot øst 2033 

5. Elektrifisering av Rørosbanen mellom Hamar og Elverum. Få til 

elektrifisering/batteridrift av togene i Innlandet som er dieseldrevne i 2036 

Vei: 

1. Forbedre Rv. 4 fra Hunndalen til Mjøsbrua i 2028 

2. Forbedre Rv. 25 mellom Hamar og Løten i 2030 

 

Mjøsbyen: 

1. Regionvekstavtale/Byvekstavtale mellom stat og Mjøsbyen med tanke på 

regionforstørring og grønne reiser (flere skal bruke kollektiv, sykle og gå for å oppnå 

0-vekstmålet). 

Mange av nevnte tiltak vil få økt samfunnsnytte som følge av et Mjøssykehus i Moelv. 

I brevet fra fylkeskommunen om NTP ble bl.a. regionrådene utfordret til å svare på to 

spørsmål: 

1. Hvilke samfunnsmål er det viktig at et bedret transporttilbud i Innlandet bidrar til å løse. 

Transporttilbudet i Innlandet må bidra til at følgende samfunnsmål nås: 

• Norges klima- og miljømål  

• Økt konkurranseevne for næringslivet, både nasjonalt, regionalt og lokalt.  

• Nullvisjonen for drepte og hardt skadde i trafikken. 

• Utnytte etablerte samferdselsinvesteringer med å fjerne flaskehalser 

2. Hvilke nasjonale og regionale transportutfordringer, uavhengig av transportform, mener 

dere er de viktigste for Innlandet inn mot planperioden 2025 – 2036? 



Det er viktig å redusere klimautslipp fra transportsektoren og å redusere arealbehov, ved å 

dreie transportmiddelfordelingen fra vei til bane, sykkel og gange der det er mulig. Dette 

innebærer både overføring av persontransport fra privatbil til kollektivtransport (tog og 

buss) og godstransport fra veg til bane. 

Baneinfrastrukturen, både med tanke på gods- og persontransport, må styrkes for å kunne 

oppfylle målet om økning av transportandelen på bane. Jernbanen vil få en stadig viktigere 

rolle i det grønne skiftet og må derfor gis høyere prioritet enn store veiprosjekter med 

motorveistandard. 

Konkret er det avgjørende at dobbeltsporet bygges helt inn til Hamar stasjon og ikke bare til 

Åkersvika, for å unngå dette som en flaskehals. Dette må ferdigstilles senest i løpet av 2028. 

Videre må det igangsettes planlegging for videre utbygging mot Lillehammer med et angitt 

tidspunkt for ferdigstillelse. 

I tidsrommet mellom etablering av dobbeltspor inn til Hamar stasjon og etablering av 

godstilsving og togparkering på Lillehammer, må det spormessig legges til rette for parkering 

av IC-tog og godstog på 750 meter (inklusiv vending av disse) på stasjonsområdet på Hamar.  

InterCity-utbygging fram til og med Lillehammer er det jernbaneprosjektet i Innlandet som 

har størst potensiale for miljømessig gevinst. Også elektrifisering av banen mellom Hamar og 

Elverum, og vider til Kongsvinger vil ha stor miljømessig gevinst. Det er svært viktig for 

utviklingen av bo- og arbeidsmarkedsregionen i Mjøsområdet at det bygges ut fram til 

Lillehammer. Intercity er et nasjonalt viktig prosjekt for å knytte landsdeler, regioner og byer 

tettere sammen. Utbyggingen er vesentlig for kapasitetsøkning og reduksjon i reisetiden 

mellom Østlandet og Midt-Norge/Nord-Norge.  

For å binde Mjøsbyen bedre sammen er det viktig at også veiforbindelsene bedres. Dette 

gjelder særlig Rv. 4 og Rv. 25. Gode veier er også viktig i forhold til trafikksikkerhet, 

framkommelighet, næringsutvikling og muligheten for å velge buss som framkomstmiddel. 

Innlandet fylkeskommune får overført statlige midler for drift- og vedlikehold av 

fylkesvegene basert på innbyggertall. Et fylke som Innlandet med mange og til dels dårlige 

fylkesveger har dessverre få innbyggere. Dette fører til en stor ubalanse mellom behov og 

bevilgede midler.  Ordningen bør vurderes på nytt.  

 

  



Sak 16/22 Budsjett 2023 

 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret for Hamarregionen IRP vedtar arbeidsutvalgets forslag til budsjett for 2023. 

Vedtatt prosjektstøtte, som ikke er utbetalt i 2022, videreføres og utbetales fra disposisjonsfond i 

2023.  

 

 

Saksutredning: 

Budsjettet skal fremstille hvordan Regionrådet planlegger å disponere sine tilgjengelige midler for 

budsjettåret 2023. 

 

Arbeidsutvalget har for 2023 foreslått et budsjett, i henhold til lov og forskrift, basert på de årlige 

overføringene fra kommunene (1 065 700), bruk av disposisjonsfond (3 330 439) samt 

Partnerskapsmidler fra Innlandet fylkeskommune (2 500 000,-).  

Regionrådet har i budsjettet kr. 6.030.980,- på disposisjonsfond. Dette er bl.a midler til prosjekter 

som ble vedtatt i 2020, 2021 og 2022, men som kommer til utbetaling i 2023. Til sammen er dette kr. 

3.240.000,-.  Den resterende summen på kr. 2.790.980,- blir stilt til regionrådets disposisjon, sammen 

med midlene fra kommuner og fylkeskommunen. 

 

Eventuelle endringer i rammen vil bli lagt frem i en egen sak om justert budsjett når årsregnskapet 

for 2022 er avsluttet og vedtatt. 

  



Regionrådet for Hamarregionen 2022 
 Budsjett 
2023  

 Budsjett 
2022  

 Regnsk 
2021  

Driftsdel vedlegg A       

Brukerbetalinger       

Andre salgs- og leieinntekter       

Overføringer med krav til motytelse       

Overføringer uten krav til motytelse 0 -3532000 -7900220 

Sum driftsinntekter -3565700 -3532000 -7900220 

        

Lønnsutgifter 725000 700000 679000 

Sosiale utgifter 203000 196000 190050 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets 
tjenesteproduksjon 237700 236000 124191 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter foretakets 
tjenesteproduksjon 2400000 -2400000 876000 

Overføringer       

Avskrivninger       

Fordelte utgifter       

Sum driftsutgifter 3565700 3532000 1869241 

        

Brutto driftsresultat   0   

        

Renteinntekter og utbytte       

Mottatte avdrag på utlån       

Sum eksterne finansinntekter       

        

Renteutgifter og låneomkostninger       

Avdrag på lån       

Utlån       

Sum eksterne finansutgifter       

        

Resultat eksterne fin. transaksjoner       

        

Motpost avskrivninger       

        

Netto driftsresultat       

        

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk       

Bruk av disposisjonsfond 6030980 3330439 6030980 

Bruk av bundne fond       

Sum bruk av avsetninger 6030980 3330439 6030980 

        

Overført til investeringsregnskapet       

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk       

Avsatt til disposisjonsfond 6030980 3330439 6030980 

Avsatt til bundne fond       



Sum avsetninger 6030980 3330439 6030980 

        

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk  -                       -      

        

        

    

    

Bevilgninger vedtatt tidligere år som ikke har kommet til utbetaling      

Kommersialisering ved Høgskolen Blæstad    250 000   
Økt innovasjonskraft samarbeid på tvers    500 000   
Koronarådgivningspakke til næringslivet    500 000   
Reiselivsnøkkelen    400 000   
Lokal venn    50 000   
Rom for fler         700 000   
Mjøscharter 2022    250 000   
Munch på Klevfoss         300 000   
Oslonord samarbeid    90 000   
Arena Innlandet 2022    200 000   
SUM      3 240 000   

 

  



Sak 17/22 Status for prosjektet med legevakt i Hamarregionen 

 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret for Hamarregionen IPR tar saken til orientering. 

 

Saksutredning: 

Arbeidet med felles legevakt har vært under arbeid lenge. Arbeidsutvalget har bedt 

kommunedirektørene om en orientering om status for dette arbeidet.  



Sak 18/22 Møteplan for 2023 

 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret for Hamarregionen IPR vedtar Arbeidsutvalgets forslag til møteplan for 2023. 

 

Saksutredning: 

Arbeidsutvalget har laget en plan med datoer for møter i 2023.  

Det legges opp til at man fortsetter med samme antall møter som tidligere år. Det er også ønskelig å 

fortsette med å gjennomføre styremøter og representantskapsmøter samme dag. 

Administrasjonen kontakter Gjøvik- og Lillehammerregionen for å se om et av kan gjøres til 

fellesmøte for disse tre regionene. 

Det er i planen tatt høyde for fylkeskommunens møter i fylkesutvalget som også er på tirsdager, samt 

møter i Fylkestinget. I den foreslåtte møteplanen for Hamarregionen IPR er det ikke P.T. noen 

møtekollisjon. 

De foreslåtte datoene er: 

28. februar 

11. april (første dag etter påske) 

30. mai – Samrådsmøte 

29. august 

14. november – Samrådsmøte for nye formannskap 

5. desember 

  



Sak 19/22 Samordning av politikeropplæring i kommunale råd etter valget 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret for Hamarregionen IPR tar saken til orientering og ber kommunedirektørene ta dette med seg i 

sin planlegging av politikeropplæringen. 

 

Saksutredning: 

KS har i dialog med Ordføreren i Stange kommune løftet frem muligheten for å gjøre en felles jobb i 

regionen når det gjelder opplæring av de forskjellige kommunale rådene som er opprettet. Det kan 

være nyttig å lære av hverandre på tvers av kommunegrenser og opplæringsarenaen blir større om 

man kan ta denne delen av folkevalgtopplæringen på regionalt nivå. 

Arbeidsutvalget ber styret om å diskutere om dette er en veg man ønsker å gå. 


