
 

Møteprotokoll  

 

Utvalg:  Ordfører- og rådmannsmøte (ORM) regionrådet for Hamarregionen 

Møtested: Fylkeshuset, Hamar  -  Møterom, Jutulhogget. 

Dato: 30.11.2021 

Tidspunkt: 11:00 -14:00  

 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Parti Varamedlem for 
Einar Busterud Leder BBL  
Marte Larsen Tønseth Medlem SP  
Nils Amund Røhne Medlem AP  
Anita Ihle Steen Medlem AP  

 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
  

 
 
Merknader: 
Frank Hauge, kommunedirketør Løten kommune 
Per-Gunnar Sveen møtte i stedet for Hans Kristian Enge. 
Fra administrasjonen møtte: 
Fredrik Skjæret 
Randi Sletnes 
 
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 
 
 

 



Sensitivity: Internal

Saksliste 
 
 
Utvalgssaksnr. 

 
Tittel 

UOFF 
(Lukket) 

PS 18/21 Dialog med Jordvernalliansen  

PS 19/21 Oppnevning av representanter til ulike verv  

PS 20/21 Handlingsprogram 2022 - 2023 – Hamarregionen IPR  

PS 21/21 Søknad om tilskudd til regionale kulturaktører  

PS 22/21 Budsjett – Hamarregionen Interkommunalt politisk råd 
2022 

 

PS 23/21 Informasjon til regionene  

PS 24/21 Møteplan 2022 - Hamarregionen IPR  

PS 25/21 Endringer i selskapsavtalen for Sirkula  

PS 26/21 Eventuelt - styret HIPR 30.11.21  

 
FO = Forespørsler 
PS = Politisk sak 
RS = Referat sak 

PS 18/21 Dialog med Jordvernalliansen 
 

Ordfører- og rådmannsmøte (ORM) regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 
18/2021 i møte den 30.11.2021: 

Vedtak: 
Styret for Hamarregionen IPR tar saken til orientering. 

 

Behandling: 
Lars Opsahl fra Jordvernalliansen var invitert til møtet for en samtale om jordvern og 

kommunenes disponering av planavklarte områder.   

Opsahl orienterte om Jordvernalliansen deres formål og virke.  

Det er enighet om at jordvern er et viktig tema, som vil få en enda mer fremtredende rolle i 

fremtidig planlegging. 
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PS 19/21 Oppnevning av representanter til ulike verv 
 

Ordfører- og rådmannsmøte (ORM) regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 
19/2021 i møte den 30.11.2021: 

Vedtak: 
 

Regionrådet for Hamarregionen tar saken til orientering.  

 

Behandling: 
Marte Larsen Tønseth orienterte om bakgrunnen for saken.  

Arbeidsutvalget ønsket å rullere verv som følge av posisjon i Regionrådet og la frem 

følgende liste over personer til ulike verv:  

Jernbaneforum Røros- og Solørbanen – ordfører i Løten kommune, Marte Larsen Tønseth  

Vegforum Innlandet - ordfører i Ringsaker kommune, Anita Ihle Steen  

Politisk referansegruppe for Sykehuset Innlandet - ordfører i Løten kommune, Marte 

Larsen Tønseth    

 

PS 20/21 Handlingsprogram 2022 - 2023 – Hamarregionen IPR 
 

Ordfører- og rådmannsmøte (ORM) regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 
20/2021 i møte den 30.11.2021: 

Vedtak: 
Styret for Hamarregionen IPR vedtar arbeidsutvalgets forslag til handlingsprogram for 2022 

- 2023.  

Administrasjonen legger følgende inn i dokumentet: Regionrådet jobber for 

regionvekstavtaler gjennom Mjøsbysamarbeidet.  

 

Behandling: 
Marte Larsen Tønseth orienterte om bakgrunnen for saken.  

Det ble fremmet et forslag om en tilføyelse: Regionrådet jobber for regionvekstavtaler 

gjennom Mjøsbysamarbeidet.  

Innstillingen til vedtak, med forslaget til tilføyelse ble enstemmig vedtatt.    

  

 

PS 21/21 Søknad om tilskudd til regionale kulturaktører 
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Ordfører- og rådmannsmøte (ORM) regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 
21/2021 i møte den 30.11.2021: 

Vedtak: 
Regionrådet har ikke anledning til å bevilge midler til driftsstøtte.   

Regionrådet ber kultursjefene vurdere om det bør lages en fellessak til politisk behandling i 

kommunene. 

 

Behandling: 
Marte Larsen Tønseth orienterte om bakgrunnen for saken. Hamarregionen IPR har ikke 

anledning til å gi støtte i form av driftstilskudd.   

En søknad må stilles til kommunene på ordinær måte. Hvis kommuneadministrasjonene 

finner det formålstjenlig, kan man forsøke å lage en fellessak til politisk behandling i alle 

kommunene.  

  

 

PS 22/21 Budsjett – Hamarregionen Interkommunalt politisk råd 
2022 
 

Ordfører- og rådmannsmøte (ORM) regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 
22/2021 i møte den 30.11.2021: 

Vedtak: 
Styret for Hamarregionen IPR vedtar arbeidsutvalgets forslag til budsjett for 2022.  

  

Vedtatt prosjektstøtte, som ikke er utbetalt i 2021, videreføres og utbetales fra 

disposisjonsfond i 2022.  

 

Behandling: 
Marte Larsen Tønseth orienterte om bakgrunnen for saken. 

 

PS 23/21 Informasjon til regionene 
 

Ordfører- og rådmannsmøte (ORM) regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 
23/2021 i møte den 30.11.2021: 

Vedtak: 



Sensitivity: Internal

Styret for Hamarregionen IPR tar saken til orientering.  

 

Behandling: 
Per Gunnar Sveen orienterte om saker som står høyt på den fylkeskommunale agendaen 

om dagen.   

1. Februar blir det søknadsfrist for kraftpenger for kommuner i gamle Hedmark. Det vil bli 

medvirkningsseminarer for de regionale planene som er under utarbeidelse. Det er ønskelig 

at kommunene engasjerer seg i dette arbeidet både politisk, men også med sine dyktige 

fagfolk. 2. februar er seminaret for Midt-regionen i Innlandet fylke. Dette seminaret er på 

Gjøvik. I forkant av dette er det et tilsvarende seminar for Frivillige lag og foreninger på 

Hamar 29. januar.  

Innlandsstatistikk er en nettside, hvor kommuner kan gå for å hente fersk statistikk. Denne er 

oppe og står i løpet av desember.  

 

PS 24/21 Møteplan 2022 - Hamarregionen IPR 
 

Ordfører- og rådmannsmøte (ORM) regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 
24/2021 i møte den 30.11.2021: 

Vedtak: 
Styret for Hamarregionen IPR vedtar forslag til møteplan for 2022. Saken legges frem for 

Representantskapet i neste møte.  

  

 

Behandling: 
Marte Larsen Tønseth orienterte om bakgrunnen for saken. Det er tatt hensyn til 

fylkeskommunale hovedutvalgsmøter.  

Den vedtatte møtekalenderen er:  

15. februar  

19. april  

31. Mai Samrådsmøte  

13. september  

18. oktober Samrådsmøte / 8. november  

6. desember  

 

PS 25/21 Endringer i selskapsavtalen for Sirkula 



Sensitivity: Internal

 

Ordfører- og rådmannsmøte (ORM) regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 
25/2021 i møte den 30.11.2021: 

Vedtak: 
Styret for Hamarregionen IPR ber rådmann/kommunedirektører om å forberede endringer 

i selskapsavtalen for Sirkula IKS for godkjenning i Sirkula IKS sitt Representantskapsmøte. 

 

Behandling: 
Marte Larsen Tønseth orienterte om bakgrunnen for saken. Kommunedirektøren i Løten 

kommune, Frank Hauge tar saken videre med de andre kommunedirektørene.  

 

PS 26/21 Eventuelt - styret HIPR 30.11.21 
 

Ordfører- og rådmannsmøte (ORM) regionrådet for Hamarregionens behandling av sak 
26/2021 i møte den 30.11.2021: 

Vedtak: 
 

Hamarregionen IPR støtter prosjektet Klevfoss Munch, i henhold til søknaden med inntil kr. 

300 000,-. Administrasjonen sørger for å få opprettet prosjektet i økonomisystemet. 

 

Behandling: 
Det var ettersendt en søknad til møtet om støttet til forprosjektet knyttet til nytt Munchsenter 

på Klevfoss i Løten. Styret for Hamarregionen IPR mener dette prosjektet støtter opp om 

viktige elementer for utviklingen av Hamarregionen og valgte å støtte prosjektet, slik det var 

omsøkt, med inntil kr. 300 000,-.   

 


	Saksliste
	PS 18/21 Dialog med Jordvernalliansen
	PS 19/21 Oppnevning av representanter til ulike verv
	PS 20/21 Handlingsprogram 2022 - 2023 – Hamarregionen IPR
	PS 21/21 Søknad om tilskudd til regionale kulturaktører
	PS 22/21 Budsjett – Hamarregionen Interkommunalt politisk råd 2022
	PS 23/21 Informasjon til regionene
	PS 24/21 Møteplan 2022 - Hamarregionen IPR
	PS 25/21 Endringer i selskapsavtalen for Sirkula
	PS 26/21 Eventuelt - styret HIPR 30.11.21

