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Innledning 

I Partnerskapsavtalen mellom kommunene i Hamarregionen og Innlandet fylkeskommune 
står det at «Kommunene er fylkeskommunens viktigste samarbeidsparter i det regionale 
utviklingsarbeidet og regionrådene skal være den viktigste samhandlingsarenaen mellom 
kommunene og Innlandet fylkeskommune.  
Innlandet fylkeskommune og den enkelte kommune i Innlandet etablerer et formalisert 
samarbeid i form av gjensidig forpliktende partnerskapsavtale. Forvaltningen og oppfølgingen av 
avtalen knyttes til det etablerte regionrådssamarbeidet i Innlandet.»  
 

Hamarregionen IPR har en strategi for sitt arbeid som er knyttet opp mot tre 
hovedsatsingsområder. I tillegg er det viktig for regionen at rådet også har fokus rettet mot 
andre store påvirkningsfaktorer, som påvirker utviklingen i vår region. Dette er saker som 
regionrådet tar tak i som følge av sin rolle som regional diskusjonsarena. 
Bærekraft er viktig i Hamarregionen. FN sine bærekraftsmål skal ligge til grunn for 
Regionrådets satsinger. Vi må bidra til at til at også vår region når de internasjonale målene 
for bærekraft. 
 
Regionrådets utviklingsarbeid kommer som et tillegg til kommunenes og fylkeskommunens 
utviklingsarbeid i regionen. Gjennom å støtte utviklingsprosjekter kan regionrådet stimulere 
utvikling på strategisk nivå med nye metoder på nye områder og også være med å utvikle 
større prosjekter og søknader som er strategisk viktige for regionen. 
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Befolkningsvekst  
Stor-Oslo er det området i Norge med størst vekst. Attraktive småby-regioner, med nærhet til 
vekstområdet, er i ferd med å bli mer attraktive bo-områder. Hamarregionen passer meget godt til 
en slik beskrivelse og Regionrådet ønsker å bidra til økt tilflytting. Regionrådet ønsker å være en 
bidragsyter for å flytte kompetansearbeidsplasser fra Oslo-området til Hamarregionen. Dette 
innbefatter også utflytting av offentlige virksomheter. 
 



Samferdsel er viktig for å skape attraktivitet. Småby regioner med kort avstand til 
hovedstadsområdet er attraktivt både for folk og bedrifter. Regionrådet ønsker å bidra til å løfte frem 
regionens behov innen samferdsel som et ledd i å bedre regionens attraktivitet. Dette gjelder både 
innen veg, bane, kollektiv og bredbånd. En stadig større del av bilparken går fra fossil til elektriske 
biler. Vi ønsker å bidra politisk til at vi i Hamarregionen får en regional ladestruktur som ivaretar 
behovet for fremtiden. 
Mjøsbysamarbeidet er en viktig satsing for Hamarregionen. Aksen Øst/vest binder sammen det 
sentrale Innlandet på en måte som styrker oss som bo- og arbeidsregion. Regionrådet vil jobbe for 
regionvekstavtaler gjennom Mjøsbyensamarbeidet. 
 
Det er for mange som står på utsiden av skole og arbeidslivet også i Hamarregionen.  Regionrådet 
ønsker å arbeide med å bekjempe utenforskap. Vi vil bli en mer inkluderende bo- og arbeidsregion. 
Regionrådet mener det vil være positivt å søke impulser for utvikling utenfor regionens grenser og vil 
stimulere til samarbeid nasjonalt, men også bidra til internasjonale prosjekter inn mot EU/EØS. 
Regionrådet kan også bistå med partnersøk og midler til søknadsskriving. 
 
 
Kompetanse og næringsutvikling 
Hamarregionen er en region med et bredt og mangfoldig næringsliv. Med ca. 45 000 arbeidsplasser 
er Hamarregionen et tyngdepunkt i Innlandet. De bedriftene vi har er viktige for regionen gjennom 
den sysselsettingen dette bidrar til.  
 
Regionrådet ønsker å være en pådriver for at Hamarregionen skal være en region hvor vi også skaper 
fremtidens arbeidsplasser. Dette vil vi få til gjennom støtte til utvikling av, og arbeid med, strategier 
for innovasjon og vekst i næringslivet. 
 
Det er viktig å ha gode arenaer og nettverk for samarbeid på tvers av bedrifter, offentlig sektor og 
akademia. Regionrådet ønsker å bidra til å utvikle arenaer og nettverk slik at disse er attraktive å 
være aktive i. 
 

Profilering og markedsføring 

Hamarregionen skal fremstå som utviklingsorientert, positiv og raus. Vi vi støtte opp om arbeid som 

synliggjør disse kvalitetene både i eget fylke, nasjonalt og internasjonalt. 

 

Diskusjonsarena 

Møtene i Hamarregionen IPR skal være nyttige for deltakerne. Her skal vi belyse saker som er av 

både nasjonal og regionalpolitisk karakter.  

Det er ønskelig å bruke Regionrådet som en arena for felles møter med LO og NHO.  

Statsforvalteren bør kobles tettere på Regionrådets arbeid, for å sikre at man har tidlig involvering og 

dialog, samt en felles forståelse av hvilke grep man gjør for å løfte regionen. 

Samspillet med fylkeskommunen for å løfte vår region på den nasjonale dagsorden vil være et viktig 

uttak av Partnerskapsavtalen mellom kommunene og fylkeskommunen. Her er det viktig med et nært 

og tillitsfullt samarbeid for å løfte i fellesskap. 

Det er ønskelig å arbeide opp mot stortingsbenken og andre sentrale instanser for å løfte våre 

regionale utfordringer.  


