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Sak 09/22 Orientering fra Løiten Almenning 

Vedtak: 

Styret for Hamarregionen IPR tar saken til orientering. 

 

Behandling: 

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

destinasjonsutvikling og andre prosjekter.  

 

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

Vedtak: 

Styret for Hamarregionen IPR tar saken til orientering. 

Det er ønskelig at Prosjektleder Torstein Sole Gärtner og Fredrik Skjæret jobber sammen for å få til et 

møte med Statnett for å fremme våre interesser. 

 

Behandling: 

Prosjektleder Torstein Sole Gärtner orienterte om kraftsituasjonen i regionen, samt hvordan dette vil 

kunne påvirke fremtidige næringsetableringer med et visst kraftbehov i hele regionen.  

Det er viktig at kommunene jobber sammen med fylkeskommunen om denne saken. Både for å 

fremme vår sak ovenfor Statnett, men også rikspolitisk.   

 

Sak 11/22 Aktuelle saker fra Innlandet fylkeskommune 

Vedtak: 

Styret for Hamarregionen IPR tar saken til orientering. 

 

Behandling: 

Hans Kristian Enge orienterte om saker fra fylkeskommunen.  

Det er sendt ut høringsdokumenter til nye regionale planer fra fylkeskommunen. Det er ønskelig at 

kommunene bidrar til å gjøre disse planene gode gjennom høringsperioden. 

Det varsles at det vil komme en prosess for endring av skolestruktur i de videregående skolene. Det 

ble ikke gitt konkrete eksempler for noen av regionene.  

Det ble diskutert at fylkeskommunen legger opp til at man skal bruke utbyttemidler fra Hedmark 

fylkeskraft AS til å bygge midlertidig bru på Tretten. Kommunene var av den oppfatning at disse 

midlene var bundet av en avtale om disponering inngått med samtlige kommuner i tidligere 

Hedmark. Dette ble avfeiet med argument om at avtalen var inngått av gamle Hedmark fylke og at 



Innlandet fylke som nåværende eier av Hedmark fylkeskraft AS må kunne disponere midlene slik de 

selv ønsker. Kommunene i Hamarregionen vil se nærmere på denne saken. 

 

Sak 12/22 Oppdrag Mjøsa 

Vedtak: 

Styret for Hamarregionen IPR tar saken til orientering. 

Hamarregionen IPR støtter prosjektet med ca. 50% av den summen som Hamar, Ringsaker og Stange 

kommuner skal inn i prosjektet med, begrenset oppad til kr. 450 000,- pr år i 5 års perioden. Til 

sammen kr. 2 250 000,-. Dette forutsetter at alle kommunene vedtar sine andeler til prosjektet samt 

at prosjektet fullfinansieres i henhold til prosjektplanen. 

Administrasjonen oppretter prosjektet under hovedsatsingsområde kompetanse- og 

næringsutvikling. 

Behandling: 

Professor Jørn Wroldsen fra NTNU orienterte om prosjektets innhold, gjennomføring og økonomi. 

Rådmann i Ringsaker kommune, Jørn Strand orienterte om hvordan kommunene i Hamarregionen er 

tiltenkt en rolle for finansieringen av prosjektet og la frem en skisse for hvordan Hamarregionen IPR 

kunne dekke deler av kommunenes bidrag til prosjektet.  

Det var enighet i styret om at dette er et godt prosjekt for utviklingen av vår region med tanke på 

Mjøsa sin posisjon i regionen som bl.a drikkevannskilde, rekreasjonsarena og turistmål. 

 

Sak 13/22 Regional kultursatsing for ungdom 

Vedtak: 

Styret for Hamarregionen IPR tar saken til orientering. 

 

Behandling: 

Rådgiver Sigrun Tomt Ulset i Innlandet fylkeskommune orienterte om ordningen Regionale 

ungdomssatsinger som fylkeskommunen tilbyr alle regioner i Innlandet. Det kommer en utlysning av 

midler med søknadsfrist 1. mars. Regionene kan da søke på inntil kr. 300 000,- til felles 

kultursatsinger for ungdom i regionen. 

Kommunedirektørene sørger for at fagadministrasjonen avgjør hvordan man skal forholde seg til 

denne utlysningen.  

 

  



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

Vedtak: 

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

Administrasjonen viderefører prosjektet fra tidligere år under hovedsatsingsområde 

profilering/Markedsføring. 

Hamarregionen IPR ønsker å understreke viktigheten av at konseptet utvikles til å ha et styrket 

regionalt innhold.  

 

Behandling: 

Hamarregionen IPR mener Prøysen er en viktig brikke i hele Hamarregionens historie og således 

burde være en del av hele regionens formidling og historiefortelling. Det er ønskelig at Julekveld hos 

Prøysen utvikles til et konsept hvor man også formidler historier fra kulturen som har gjort at 

Hamarregionen er som den er. Og her er Prøysen en viktig forteller med sine beskrivelser av livet, slik 

han så det. 

Julekveld hos Prøysen når ut til et stort publikum gjennom sendetid på TV3 og deres 

strømmetjeneste ViaPlay. Dette gir mye tilbake for den støtten man bidrar med.  

Det er ønskelig at man benytter dette konseptet til å bidra med de budskap Hamarregionen ellers 

ønsker å løfte frem fra vår region, slik at dette programmet i større grad blir en del av regionens 

profileringsarbeid for attraktivitet.  

 

Sak 15/22 Høringsuttalelse til NTP 

Vedtak: 

Styret i Hamarregionen IPR vedtar forslaget til høringsuttalelse til NTP med noen justeringer som ble 

foretatt i møtet. 

Administrasjonen sender denne over til Innlandet fylkeskommune. 

 

Behandling: 

Forslaget til høringsuttalelse var utsendt i forkant av møtet og var i forkant av dette gjenstand for en 

innspillsrunde hos kommunene. De innspill som kom i denne runden var innarbeidet i dokumentet 

som ble lagt frem til behandling. Styret var enige om å gjøre noen endringer som skulle sendes ut til 

medlemmene på mail for tilbakemelding før det endelig ble oversendt til fylkeskommunen.  

Den innsendte høringsuttalelsen ligger vedlagt protokollen fra møtet, på Regionrådets hjemmeside. 

 

  



Sak 16/22 Budsjett 2023 

Vedtak: 

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

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

2023.  

 

Behandling: 

Arbeidsutvalgets forslag til budsjett for 2023 ble vedtatt uten anmerkninger. 

 

Sak 17/22 Status for prosjektet med legevakt i Hamarregionen 

Vedtak: 

Styret for Hamarregionen IPR tar saken til orientering. 

 

Behandling: 

Kommunedirektør i Stange kommune, Kaija Eide Drønen, orienterte om prosjektets historikk frem til 

nå. Det har vært jobbet mye med saken for å få frem et forslag til en løsning man kan legge frem for 

politisk behandling. Det forslaget som ble lagt frem administrativt ble ansett å være utfordrende 

økonomisk. Det var derfor ønskelig å gå en ny runde med selskapsform og eventuelt en 

prinsippavklaring om man ønsker å eie eller leie et bygg til denne tjenesten.  

Det arbeides med en sak som kommer til behandling på nyåret, for å ta tak i selskapsform for 

legevaktordningen. Dette sees på som første steg for det videre arbeidet med ny legevakt 

 

Sak 18/22 Møteplan for 2023 

Vedtak: 

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

 

Behandling: 

Styret for Hamarregionen IPR vedtok arbeidsutvalgets forslag til møteplan for 2023. Møtedatoene i 

2023 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 

Vedtak: 

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

sin planlegging av politikeropplæringen. 

Ordføreren i Stange kommune, Bjarne H. Christiansen meddeler KS at Hamarregionen ønsker å gå for 

KS sin foreslåtte modell for felles opplæring for kommunale råd i Hamarregionen. 

 

Behandling: 

KS har i dialog med Ordføreren i Stange, Bjarne H. Christiansen, diskutert muligheten at kommunene 

i Hamarregionen kan gå sammen og ha en felles politikeropplæring for medlemmene av de 

kommunale rådene. 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. 

Styret i Hamarregionen IPR mener dette kan være en styrke for de som skal sitte med disse 

oppgavene i kommunene og ønsker å gå videre med dette. 

 

 


