
 

 

 

 

 

Møteinnkalling  

 

Utvalg:  Regionrådet for Hamarregionen 

Møtested: Scandic Hotell, Olerud  -   

Dato: 21.09.2021 

Tidspunkt: 11:00 -15:00  

 
 
Forfall meldes snarest til mobil 418 09 660 hilde.kristin.hansen@innlandetfylke.no eller mobil 
917 02 454 fredrik.skjaeret@innlandetfylke.no  
 
Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. 
 
 
Tilleggsinformasjon: 
Agenda Representantskapet for Hamarregionen IPR  
1100 – Situasjonen i Mjøsa – Representanten Christian Haugen innleder om utfordringer knyttet 
til vannkvalitet i Mjøsa  
Prosjektleder Jan Erik Thrane ved NIVA Innlandet orienterer  
Einar Busterud orienterer om rollen vannkvaliteten i Mjøsa også har for andre regioner  
1215 – Pause  
1225 – KS Kommunebarometeret, Seniorrådgiver i KS, Martin Skramstad Orienterer.  
1300 – Prosjekt Batterifabrikk på Heggvin – Prosjektleder Jan Tore Sagbakken  
1320 – Pause  
1330 – VRINN  - Orientering om status og arbeid i klynga ved klyngeleder Keith Mellingen  
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1400 – Arena Innlandet – Orientering om arbeidet og gjennomføringen av neste arrangement 
ved prosjektleder Berte Helgestad  
1420 – Valg av ny leder og nestleder for Hamarregionen Interkommunalt Politisk Råd  
 
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 
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Saksliste 
 
 
Utvalgssaksnr. 

 
Tittel 

UOFF 
(Lukket) 

PS 18/21 Referatsaker - Hamarregionen, 21.09.21  

PS 19/21 Situasjonen i Mjøsa  

PS 20/21 KS Kommunebarometeret  

PS 21/21 Prosjekt Batterifabrikk på Heggvin  

PS 22/21 VRINN - orientering om status  

PS 23/21 Arena Innlandet – orientering om arbeidet  

PS 24/21 Valg av ny leder og nestleder for Hamarregionen 
Interkommunalt Politisk Råd 

 

 
FO = Forespørsler 
PS = Politisk sak 
RS = Referat sak
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Arkivreferanse: 2021/16900-1 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen 
Adm.enhet: Samfunnsutvikling - 

Regional planlegging, 
analyse og koordinering 

Dato: 07.09.2021 

 
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Regionrådet for Hamarregionen 21.09.2021 18/21 

 
Referatsaker - Hamarregionen, 21.09.21 
 
Protokoll fra møtet i Regionrådet for Hamarregionen 06.04.21 
Innkalling til møte i Hamarregionen Interkommunalt Politisk Råd 21.09.21 
 
Innstilling til vedtak: 
Protokoll fra møtet i Regionrådet for Hamarregionen 06.04.21 godkjennes. 
Innkalling til møte i Hamarregionen Interkommunalt Politisk Råd 21.09.21 godkjennes. 
 
 
 
 

Einar Busterud 
Leder for Representantskapet for Hamarregionen IPR 

 

 

  

Saksframlegg
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Møteprotokoll  

 

Utvalg:  Regionrådet for Hamarregionen 

Møtested:   -   

Dato: 06.04.2021 

Tidspunkt: 11:00 -13:15  

 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Parti Varamedlem for 
Einar Busterud Leder BBL  
Jane Meyer Medlem H  
Thomas Langeland 
Jørgensen 

Medlem AP  

Nils Amund Røhne Medlem AP  
Paal Ravnaas Medlem NLO  
Kirsti Berge Medlem H  
Anita Ihle Steen Medlem AP  
Christian Haugen Medlem SV  
Odd-Amund Lundberg Medlem SP  
Marte Larsen Tønseth Nestleder SP  
Christen Engeloug Medlem SP  
Anne-Karin Torp Adolfsen Medlem AP  
Hans Kristian Enge Medlem AP  

 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Fredrik Skjæret  
Randi Sletnes Seksjonssjef - Regional planlegging, analyse 

og koordinering 
 
 
Merknader: 
Forfall: Maria Aksberg 
Invitere: 
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Sensitivity: Internal

Per-Gunnar Sveen, Hilde B. Bye og Trine Frisli Fjøsne. 
 
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 
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Sensitivity: Internal

Saksliste 
 
 
Utvalgssaksnr. 

 
Tittel 

UOFF 
(Lukket) 

PS 9/21 Regionrådet for Hamarregionen - referatsaker 06.04.21  

PS 10/21 Orientering om Handlingsprogram for fylkesveger, som 
er på høring 

 

PS 11/21 Orientering om disponeringen av midler i Hedmark 
fylkeskraft (Eidsivamidlene) 

 

PS 12/21 Ny organisering av arbeidet med vannområde  

PS 13/21 Innlandet fylkeskommune orienterer om saker på 
fylkeskommunens agenda 

 

PS 14/21 Opprettelse av Hamarregionen Interkommunalt Politisk 
Råd (IPR) 

 

PS 15/21 Årsberetning 2020  

PS 16/21 Årsregnskap 2020  

 
FO = Forespørsler 
PS = Politisk sak 
RS = Referat sak 

PS 9/21 Regionrådet for Hamarregionen - referatsaker 06.04.21 
 

Regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 9/2021 i møte den 06.04.2021: 

Vedtak: 
Protokoll fra møtet i Regionrådet for Hamarregionen 02.02.21 ble godkjent. 

Innkalling til møte i Regionrådet for Hamarregionen 06.04.21 ble godkjent. 

 

Behandling: 
Det kom ingen kommentarer til protokoll fra møtet 02.02.21 og innkalling til regionrådsmøte 

06.04.21. 

 

PS 10/21 Orientering om Handlingsprogram for fylkesveger, som er 
på høring 
 

Regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 10/2021 i møte den 06.04.2021: 
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Sensitivity: Internal

Vedtak: 
Det ble fremmet slikt forslag til vedtak:  

Ordfører og rådmannsutvalget får mandat til å lage et høringsinnspill til fylkeskommunen på 

bakgrunn av det som har fremkommet i møtet. Dette i tillegg til de kommunale innspill.  

Det nye forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 

Behandling: 
Fra Samferdsel, Innlandet fylkeskommune orienterte ingeniør, Hilde Bye om høringsforslaget 

til handlingsprogram for fylkesveger, som er ute på høring nå.  

 

PS 11/21 Orientering om disponeringen av midler i Hedmark 
fylkeskraft (Eidsivamidlene) 
 

Regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 11/2021 i møte den 06.04.2021: 

Vedtak: 
Regionrådet for Hamarregionen tar saken til orientering. 

 

Behandling: 
Styreleder i Hedmark fylkeskraft, Per Gunnar Sveen orienterte om midlene som er søkbare 

gjennom ordningen med disponeringen av midlene i Hedmark fylkeskraft. For 2021 var det i 

overkant av 30 mill. som var søkbare og søknadsfristen var 1. februar 2021. Søknadene vil 

bli behandlet før sommeren 2021.  

 

PS 12/21 Ny organisering av arbeidet med vannområde 
 

Regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 12/2021 i møte den 06.04.2021: 

Vedtak: 
Regionrådet for Hamarregionen tar saken til orientering. 

 

Behandling: 
Rådgiver i Innlandet fylkeskommune, Trine Frisli Fjøsne orienterte om fylkeskommunens 

ønske om en omorganisering av vannområdearbeidet. Hamarregionen er i liten grad berørt 

av dette, men har noe drenering til Glommavassdraget. Saken følges opp videre fra 

fylkeskommunen mot de enkelte kommuner.  
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Sensitivity: Internal

PS 13/21 Innlandet fylkeskommune orienterer om saker på 
fylkeskommunens agenda 
 

Regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 13/2021 i møte den 06.04.2021: 

Vedtak: 
Regionrådet for Hamarregionen tar saken til orientering. 

 

Behandling: 
Fylkeskommunen har en satsing på bredbånd i fylket som for 2021 beløper seg til kr. 60 mill. 

Søknadsfristen for dette er 14. juni. Saken følges opp av de enkelte kommuner.  

Med utgangspunkt i Innlandsstartegien skal fylkeskommunen utarbeide 3 regionale planer. 

Høringsfristen er satt til 7. mai og informasjon er sendt til kommunene. Saken følges opp av 

de enkelte kommuner.  

Fylkeskommunen har laget en plan for voksnes læring hvor fylkeskommunen ønsker en 

desentralisert modell. Høringsdokumentene er sendt til de enkelte kommuner og følges opp 

derfra.  

Fylkeskommunen arbeider med en ny kulturstrategi. Man regner med å ha denne klar i 

juni, og det varsles om en høringsperiode frem til slutten av september. Kulturstrategien 

oversendes til de enkelte kommuner og følges opp derfra.  

Fylkeskommunen arbeider med en mobilitetsstrategi. Denne behandles i fylkeskommunen 

11. Mai, og sendes etter dette på høring til de enkelte kommuner. Det er varslet en 6 ukers 

høringsperiode.  

 

PS 14/21 Opprettelse av Hamarregionen Interkommunalt Politisk 
Råd (IPR) 
 

Regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 14/2021 i møte den 06.04.2021: 

Vedtak: 
Innstillingen til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 

Behandling: 
Regionrådgiver, Fredrik Skjæret orienterte om bakgrunnen for saken, og grunnlaget for den 

fremlagte avtalen. Det er krav om at Interkommunalt politisk råd opprettes gjennom vedtak i 

kommunestyrene i de samarbeidende kommuner.  
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Sensitivity: Internal

PS 15/21 Årsberetning 2020 
 

Regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 15/2021 i møte den 06.04.2021: 

Vedtak: 
Regionrådet for Hamarregionen sin årsberetning for 2020 ble enstemmig vedtatt.  

 

Behandling: 
Regionrådgiver, Fredrik Skjæret orienterte om den fremlagte årsberetningen for 2020.  

 

PS 16/21 Årsregnskap 2020 
 

Regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 16/2021 i møte den 06.04.2021: 

Vedtak: 
  

Innstillingen til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

Innstilling: Regionrådet for Hamarregionen vedtar det fremlagte årsregnskapet med et 

egnskapsmessig 

mindreforbruk for 2020 på kr 1.109.209,-. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 

kr 1.109.209,-. overføres til regionrådets disposisjonsfond. Dette økes da fra kr 2.221.230,- til 

kr 3.330.439,-. 

 

Behandling: 
Regionrådgiver, Fredrik Skjæret orienterte om det fremlagte årsregnskapet for 2020.  
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Arkivreferanse: 2021/16890-1 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen 
Adm.enhet: Samfunnsutvikling - 

Regional planlegging, 
analyse og koordinering 

Dato: 07.09.2021 

 
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Regionrådet for Hamarregionen 21.09.2021 19/21 

 
Situasjonen i Mjøsa 
 
Innstilling til vedtak: 
Representantskapet for Hamarregionen IPR tar saken til Orientering. 
 
 
 
 

Einar Busterud 
Leder for Representantskapet for Hamarregionen IPR 

 

 

  

Saksframlegg
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Bakgrunn: 
Siden 70 tallet har det vært jobbet systematisk med kartlegging og overvåkning av 
vannkvaliteten i Mjøsa. Mye er gjort for å bedre kvaliteten, men man ser at det er 
tilbakevendende utfordringer knyttet til algeoppblomstring.  
 
Det er ønskelig å sette et fokus på situasjonen i Mjøsa og arbeidsutvalget har hentet inn 
foredragsholdere til møtet for å belyse ulike perspektiv i forhold til dette.  
Vedlagt saken, som et innspill til debatten, ligger et brev undertegnet av daværende leder av 
Mjøsa Strandeierforening, Christian Haugen. Brevet er knyttet til brannen ved renseanlegget 
på Skreia i 2018, med et hovedspørsmål om man kan lære noe av denne hendelsen. 
Haugen vil utdype dette i møtet. 
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Brannen ved renseanlegget på Skreia i Østre Toten. Kan vi lære noe av det? 

Renseanlegget ved Skreia ble nærmest totalskadd etter en brann den 18. desember 2018. All 
kloakk, estimert til ca 50 m3 pr. time, ble da sendt urenset ut i Totenvika. Først i uke 12, 
ganske nøyaktig 3 måneder etter brannen, har kommunen fått på plass en tilnærmet 
fullskala rensing av kloakken  

Vi ønsker derfor å reise følgende problemstillinger i etterkant av brannen: 

Responstid. 

Kunne politiet ha sluppet til kommunens ansatte raskere inn på branntomta, slik at en kunne 
ha fått klarlagt omfanget av skadene på et tidligere tidspunkt? Kunne opprydding på tomta 
ha kommet raskere i gang? I og med at omfanget av forurensingen var så omfattende, så var 
tiden en kritisk faktor.  

Geografisk spredning. 

Var en klar over omfanget av forurensingen geografisk? Har det vært løpende informasjon 
kommunene imellom, med hyppige prøver av råvann for å kartlegge dette? Vi er gjort kjent 
med at NIVA på oppdrag av Østre Toten kommune skal gjennomføre et omfattende lokalt 
program for vannprøver i tida som kommer, som også innbefatter kartlegging av 
strømningsforholdene. Det er vi tilfreds med, men bør en slik prøvetaking settes i gang 
rutinemessig og umiddelbart i etterkant av enhver slik hendelse? 

Informasjon. 

Har informasjonen til allmennheten vært tilstrekkelig? 

Det er alltid et dilemma hvor mye en skal informere. Men uklarhet som gjelder 
samfunnssikkerhet er det viktig informere om, også når situasjonen er under kontroll. Her 
kan lokalpresse og regionale radio- og TV- kanaler være nyttige verktøy. Dette bør drøftes 
nærmere av myndighetene. Etter vårt skjønn er det et forbedringspotensial her. Bønder har 
for eksempel ikke fått noen særskilt informasjon. 

Midlertidig renseanlegg. 

Kunne en ha fått satt inn et midlertidig/mobilt renseanlegg for å få til rensing tidligere? 

Ut fra opplysninger vi er kjent med så finnes det ikke slike anlegg i Norge.  

Da må det vurderes om det skal etableres ett eller flere mobile renseanlegg i Norge for å 
kunne brukes i tilvarende situasjoner, og kunne monteres innen relativt kort tid. Vi anmoder 
Fylkesmannen om å ta initiativ til å utrede en slik løsning.   

Vi håper jo at kombinasjonen full rensing og vårflom vil gjøre sitt til at Mjøsa rydder mest 
opp i denne situasjonen sjøl.  Det er med gru jeg tenker på hva som ville ha vært situasjonen 
dersom utslippet hadde kommet midt på sommeren! 
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Vi ber om at myndighetene lokalt, regionalt og nasjonalt evaluerer beredskapen etter den 
ulykksalige brannen, og eventuelt etablerer nye rutiner og prosedyrer for å minimalisere 
konsekvensene av mulige nye hendelser.  

Christian Haugen, styreleder i Mjøsa Strandeierforening.
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Arkivreferanse: 2021/16872-1 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen 
Adm.enhet: Samfunnsutvikling - 

Regional planlegging, 
analyse og koordinering 

Dato: 06.09.2021 

 
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Regionrådet for Hamarregionen 21.09.2021 20/21 

 
KS Kommunebarometeret 
 
Innstilling til vedtak: 
Representantskapet for Hamarregionen IPR tar saken til Orientering. 
 
 
 
Einar Busterud 
Leder for Representantskapet for Hamarregionen IPR 

 

 

  

Saksframlegg
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Bakgrunn: 
Kommunebarometeret er en årlig utgivelse hvor man tar pulsen på kommune-Norge ut ifra 
151 nøkkeltall fordelt på 12 ulike sektorer. 
 
Arbeidsutvalget har invitert Seniorrådgiver Marin Skramstad, i KS innlandet, for å gi oss en 
gjennomgang av årets kommunebarometer. 
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Arkivreferanse: 2021/16873-1 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen 
Adm.enhet: Samfunnsutvikling - 

Regional planlegging, 
analyse og koordinering 

Dato: 06.09.2021 

 
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Regionrådet for Hamarregionen 21.09.2021 21/21 

 
Prosjekt Batterifabrikk på Heggvin 
 
Innstilling til vedtak: 
Representantskapet for Hamarregionen IPR tar saken til Orientering. 
 
 
 
 

Einar Busterud 
Leder for Representantskapet for Hamarregionen IPR 

 

 

  

Saksframlegg
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Bakgrunn: 
Løten og Hamar kommuner har over noen måneder samarbeidet om utviklingen av et 
næringsområde ved kommunegrensen mellom de to kommunene (Heggvin). 
Målet med dette er å gjøre dette området attraktivt for en større etablering, som vil være 
krevende på mange områder, deriblant areal og tilgang på strøm.  
 
Området ble meldt inn i en konkurranse om etableringen av en batterifabrikk hvor Equinor, 
Norsk Hydro og Panasonic skal samarbeide om etableringen av en slik fabrikk. 
Det er nå klart at det er 4 områder som er aktuelle for denne etableringen, og Heggvin er 
med videre som den eneste lokasjonen i Innlandet. 
 
Arbeidsutvalget ønsker å belyse denne saken og se på omfanget av etableringen og 
ringvirkningene av denne. Betydningen av en slik etablering vil strekke seg langt utenfor vår 
egen region, og det er viktig at en større region samler seg bak arbeidet med å få denne 
etableringen til å bli en realitet. 
Prosjektleder Jan Tore Sagbakken kommer i møtet for å orientere om prosjektet og gi en 
fersk status oppdatering. 
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Arkivreferanse: 2021/16892-1 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen 
Adm.enhet: Samfunnsutvikling - 

Regional planlegging, 
analyse og koordinering 

Dato: 07.09.2021 

 
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Regionrådet for Hamarregionen 21.09.2021 22/21 

 
VRINN - orientering om status 
 
Innstilling til vedtak: 
Representantskapet for Hamarregionen IPR tar saken til orientering. 
 
 
 
 

Einar Busterud 
Leder for Representantskapet for IPR 

 

 

  

Saksframlegg
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Bakgrunn: 
Klyngeleder i VRINN, Keith Mellingen tok over ledelsen av VRINN i mars 2021. Regionrådet 
bidro i sin tid til oppstarten av VRINN og har hatt engasjement i klyngen siden den gang.  
Arbeidsutvalget har invitert Keith for å orientere om hvordan det jobbes med utviklingen av 
klyngen, nye samarbeid og arbeidet med nasjonale støtteordninger. 
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Arkivreferanse: 2021/16893-1 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen 
Adm.enhet: Samfunnsutvikling - 

Regional planlegging, 
analyse og koordinering 

Dato: 07.09.2021 

 
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Regionrådet for Hamarregionen 21.09.2021 23/21 

 
Arena Innlandet – orientering om arbeidet 
 
Innstilling til vedtak: 
Representantskapet for Hamarregionen IPR tar saken til orientering. 
 
 
 
 

Einar Busterud 
Leder for Representantskapet for Hamarregionen IPR 

 

 

  

Saksframlegg
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Bakgrunn: 
Arena Innlandet ble utviklet i 2016 som en videreføring av "Tirsdag kveld" arrangementet, 
som var en ren jobbmesse. Regionrådet var en av pådriverne for utviklingen av konseptet og 
har støttet dette tiltaket fra starten av. 
 
I 2020 gjorde man en stor endring av Arena Innlandet konseptet, hvor hovedarrangementet 
ble flyttet hjem fra Oslo til Hamarregionen. 
 
Siden 2021 ble et veldig annerledes år på alle måter ønsker arbeidsutvalget å invitere 
prosjektleder for Arena Innlandet, Berte Helgestad til å orientere regionrådet om arbeidet 
som gjøres nå for å avholde Arena Innlandet i januar 2022. 
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Arkivreferanse: 2021/16894-1 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen 
Adm.enhet: Samfunnsutvikling - 

Regional planlegging, 
analyse og koordinering 

Dato: 07.09.2021 

 
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Regionrådet for Hamarregionen 21.09.2021 24/21 

 
Valg av ny leder og nestleder for Hamarregionen Interkommunalt 
Politisk Råd 
 
Innstilling til vedtak: 
Representantskapet for Hamarregionen IPR velger ordfører i Løten kommune, Marte Larsen 
Tønseth, til ny leder for Hamarregionen IPR.  
 
Representantskapet for Hamarregionen IPR velger ordfører i Ringsaker kommune, Anita Ihle 
Steen, til ny nestleder for Hamarregionen IPR.  
 
 
 
 
 
 

Einar Busterud 
Leder for Representantskapet for Hamarregionen IPR 

 

 

  

Saksframlegg
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Bakgrunn: 
Regionrådet for Hamarregionen hadde i sine vedtekter at lederen av regionrådet skulle 
velges blant ordførerne i regionen og at valgte ordfører skulle sitte som leder i 2 år. Dette 
skulle gå på omgang mellom kommunene.  
 
I Samarbeidsavtalen for Hamarregionen IPR står det i §4 følgende:  
 
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder blant ordførerne. Vervene bør gå på 
omgang blant de deltagende kommunene.  
 
Arbeidsutvalget foreslår at man fortsetter den rekkefølgen man tidligere har hatt og foreslår 
at ordfører i Løten kommune, Marte Larsen Tønseth, velges til ny leder for Hamarregionen 
IPR.  
 
Videre at ordfører i Ringsaker kommune, Anita Ihle Steen, velges til ny nestleder for 
Hamarregionen IPR. 
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