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 Agenda Representantskapet for Hamarregionen IPR 22. feb.  

 

1100 – 1130 Innlandet fylkeskommune v/ Egil Langset – Bredbåndsutbygging i Hamarregionen og 
disponering av Hedmark fylkeskraft midler.  

1130 – 1150 Innlandet fylkeskommune v/ Berit Kvaløy Orientering om Innlandsstatistikk  

1150 – 1200 Endringer i Samarbeidsavtalen om Hamarregionen IPR  

1200 – 1205 Møteplan Ikke til behandling bare orientering 

  



 

Sak 01/22  

 

Bredbåndsutvikling i Hamarregionen  

 

Innstilling til vedtak  

Representantskapet for Hamarregionen IPR tar saken til orientering  

 

 

Saksutredning  

Bredbåndstilgang er et viktig element i regionens attraktivitet både for nye innbyggere og nye 
bedrifter. Gjennom Korona pandemien har vi fått se hvor viktig det er med digital infrastruktur i 
forhold til både hjemmekontor og hjemmeskole.  

Arbeidsutvalget ønsker å få en oversikt over hvordan tilgangen på tilstrekkelig bredbåndstilgang er i 
Hamarregionen. Hvordan jobber andre for å nå målene om bredbåndsdekning.  

Egil Langset i Innlandet fylkeskommune er rådgiver med oppgaver innen bredbåndsutbygging. 

Langset er også bedt om å orientere om disponeringen av midler fra Hedmark fylkeskraft (Eidsiva 

midlene) som skal disponeres i kommuner i det gamle Hedmark. 

  



 

Sak 02/22 

 

 Orientering om Innlandsstatistikk 

  

Innstilling til vedtak  

Representantskapet for Hamarregionen IPR tar saken til orientering  

 

 

Saksutredning  

Innlandsstatistikk er et nettsted som ble lansert 25. januar 2022. Dette er et samarbeid mellom 
Statsforvalteren i Innlandet, NHO, NAV, NTNU, HINN, Østlandsforskning, Sparebank1 Østlandet, 
Innovasjon Norge og Innlandet fylkeskommune. Nettsiden driftes av en prosjektgruppe i Innlandet 
fylkeskommune.  

Innlandsstatistikk er en side som skal være enkel å jobbe i for å finne oppdatert og relevant statistikk 
for Innlandet.  

For å gi oss en gjennomgang har Arbeidsutvalget invitert Utviklingsleder Berit Kvaløy fra Innlandet 

fylkeskommune. 

  



Sak 03/22 

 

Forslag til endringer i samarbeidsavtalen om HIPR 

Innstilling til vedtak 

Representantskapet for Hamarregionen IPR vedtar det fremlagte forslaget til endringer i 

samarbeidsavtalen om Hamarregionen IPR. 

Forslaget til endret samarbeidsavtale oversendes kommunene for behandling. 

 

Saksutredning 

I forbindelse med overflyttingen av økonomi og regnskap for HIPR fra Innlandet fylkeskommune til 

Ringsaker kommune, har revisor for Ringsaker kommune gitt innspill på noen momenter ved 

samarbeidsavtalen som bør endres. Dette for å være tilpasset den formen man har for 

regnskapsføring for en organisasjon med en type tilknytning til kommunen som HIPR har.  

Revisor skriver følgende: 

Det vises til epost 25.11.2021 hvor vi mener at regnskapet for HIPR bør føres som et eget 

regnskapsoppdrag, på grunnlag av formuleringene i samarbeidsavtalen.  

I samarbeidsavtalen § 4 framgår at representantskapet skal godkjenne regnskap og 

årsberetning for HIPR.  

Rådet vil derfor ikke være omfattet av unntaket fra kravet om eget årsbudsjett, årsregnskap og 

årsberetning, jf forskriftens §8-3.   

 

Vi foreslår at det gjøres følgende endringer i samarbeidsavtalen for å ivareta at regnskapet 

kan inngå i Ringsaker kommunes eget budsjett og regnskap: 

 

§ 1, første ledd, siste setning 

Deltakeransvaret er likt fordelt mellom medlemmene i rådet. (Vi kan ikke se at det legges opp 

til innbetaling av noen eierinnskudd). 

 

§ 1 siste ledd 

Ringsaker kommune er kontorkommune (begrepet vertskommune tas ut siden denne 

organisasjonsformen er hjemlet i KL § 20. Resten av setningen strykes. Nåværende org.nr må 

avvikles i Brreg. Dette er det fylkeskommunen som må ta ansvar for.) 

 

§ 4, 4.ledd 



Representantskapet behandler saker nevnt i § 3, fastlegger strategier for arbeidet i rådet, 

foreslår årlige kontingenter fra medlemskommunene og fastsetter den nærmere fordelingen av 

bevilgningen i et detaljbudsjett.  Representantskapet avlegger en egen årsrapport for rådets 

aktiviteter. (Kommunestyrene avgjør selv hvor mye de vil bidra med av midler. Begrepet 

årsrapport er brukt for å skille det fra kommunenes årsberetninger. Formuleringen i siste del 

i første setning er i tråd med BRF § 8-4.  Årsrapporten vil ha et annet innhold enn 

formalkravene til en årsberetning.) 

 

§ 5, 5.ledd 

Styret driver sin økonomiske aktivitet innenfor de rammer representantskapet har gitt, fatter 

selv beslutninger….. osv.  (Styret vedtar ikke et budsjett. Styret foreslår, og 

representantskapet innstiller til kommunestyret i Ringsaker.  Representantskapet fastsetter 

fordelingen, jf § 4, 4.ledd etter at kommunestyret har vedtatt budsjettet) 

 

§ 8 

Samlet tilskudd fra kommunene utgjør rådets budsjettramme, som fastsettes årlig i forbindelse 

med Ringsaker kommunes årsbudsjett og fremgår som et eget rammeområde som vises i 

kommunens obligatoriske budsjett- og regnskapsoppstillinger. 

 

Revisjon av HIPR sin virksomhet inngår som en del av revisjonen av Ringsaker kommunes 

regnskap. 

 

                                                             ________ 

 

 

Avtaleteksten ovenfor forutsetter at aktivitetsnivået i IPR-et er under 5 mill. kroner årlig. 

 

Virksomheten skal etter vår vurdering ikke ha eget organisasjonsnummer i Brreg. så lenge 

den ikke er et eget selvstendig rettssubjekt, men kan ha et eget bedriftsnummer under 

Ringsaker kommune. 

 

Den nye samarbeidsavtalen må behandles i representantskapet i HIPR, og når 

representantskapet har gitt sin tilslutning sendes avtalen til behandling i kommunestyrene.  

 

Avtalen må vedtas av alle kommunestyrene før den trer i kraft. 

 



 

 

Mvh 

 

Ellen Karlsson 

Regnskapsrevisor 

 

Mob.: 47 44 03 51      Tlf. 62 43 58 00 

W: www.revisjon-ost.no   @: post@rev-ost.no 

 

Arbeidsutvalget har innarbeidet revisors tilbakemelding i sitt forslag til revidert samarbeidsavtale for 

Hamarregionen IPR. Arbeidsutvalget ber Representantskapet vedta forslaget til endringer i 

samarbeidsavtalen for Hamarregionen IPR. Forslaget til endret samarbeidsavtale for Hamarregionen 

IPR vil da sendes til kommunene for behandling. 

  

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.revisjon-ost.no%2F&data=04%7C01%7Cfredrik.skjeret%40innlandetfylke.no%7C1670fba59e5e47d1f97808d9cc5107e4%7C1b6bba496f354d829fca4827d417cd3e%7C0%7C0%7C637765470669674078%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=H1O1%2FdjAjFz%2BZpaa8r2R73YZbxgXV%2F43UBu3PwgF3OQ%3D&reserved=0
mailto:post@rev-ost.no


Vedlegg 
Samarbeidsavtale for 

Hamarregionen interkommunalt politisk råd. 
 
Lovhjemmel: Lov om kommuner og fylkeskommuner §§ 18-1 – 18-4.  
 
§ 1 Navn, deltakere og rettslig status.  
Hamarregionen interkommunalt politisk råd stiftes som et interkommunalt politisk råd i henhold 
til Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 18-1.  
 
Hamarregionen interkommunalt politisk råd (i det videre HIPR) er en videreføring av Regionrådet 
for Hamarregionen, org.nr 895 307 092.  
 
HIPR vil i dagligtale benevnes som Regionrådet for Hamarregionen.  

Deltakeransvaret er likt fordelt mellom medlemmene i rådet. 
Deltakerne i HIPR er:  
Kommune Organisasjonsnummer  
Ringsaker 864 950 582  

Stange 970 169 717  

Løten 964 950 679  

Hamar 970 540 008  
 

Ytterligere deltakere kan opptas i henhold til kommuneloven §18 – 4.  
 
HIPR er ikke et eget rettssubjekt. Ringsaker kommune er kontorkommune.  
 
§ 2 Formål  
HIPR er et politisk samarbeid som skal bidra til å styrke regionen som en bærekraftig og 
konkurransedyktig region.  
 
HIPR skal bidra til en positiv utvikling av regionen og ivareta eierkommunenes interesser på tvers 
av kommunegrensene og forvaltningsnivåene.  
 
HIPR skal fremme regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.  
 
§ 3 Myndighet og oppgaver  
HIPR har følgende oppgaver innenfor rammene av samarbeidsavtalens formål:  
a) Drøfte felles saker på tvers av kommunegrensene  
b) Utarbeide felles rådgivende strategier  
c) Planlegge og gjennomføre prosjekter i regi av Hamarregionen  
d) Arbeide interessepolitisk, herunder avgi høringsuttalelser, der det er felles regionale 
interesser.  
e) Bidra i samarbeidsprosjekter og partnerskap der det er felles regionale interesser.  
f) Gjennomføre aktiviteter med sikte på erfaringsoverføring, læring, og styrking av felles identitet 
innenfor samarbeidet.  
e) Fremme samarbeid mellom partene  
 



HIPR har ikke myndighet til å fatte enkeltvedtak, jfr. kommuneloven § 18 – 1 annet ledd. HIPR 
har likevel myndighet til å fatte vedtak om interne forhold i rådet samt å forvalte de 
tilskuddsordningene som ligger til rådet.  
 
§ 4 Representantskapet  
Representantskapet er øverste organ i HIPR, jfr kommuneloven § 18-3, første ledd.  
 
Hver kommune har tre medlemmer i representantskapet; ordfører, varaordfører, 
opposisjonspolitiker. Hvert medlem av representantskapet har én stemme hver.  
 
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder blant ordførerne. Vervene bør gå på 
omgang blant de deltagende kommunene.  
 
Representantskapets møter ledes av dets leder. Ved leders fravær ledes representantskapets 
møter av nestleder. Dersom verken leder eller nestleder er til stede velges en møteleder av og 
blant tilstedeværende medlemmer.  
 
Representantskapet behandler saker nevnt i § 3, fastlegger strategier for arbeidet i HIPR, 

foreslår årlige kontingenter fra medlemskommunene og fastsetter den nærmere fordelingen 
av bevilgningen i et detaljbudsjett.  Representantskapet avlegger en egen årsrapport for 
rådets aktiviteter. 
 
Beslutninger i representantskapet fattes ved alminnelig flertall.  
Medlemmene i representantskapet utøver sin rett til medbestemmelse ved tale-, forslags- og 
stemmerett.  
 
Representantskapet møtes inntil 6 ganger hvert kalenderår, hvorav 2 møter er samrådsmøter 
med alle formannskapene i medlemskommunene. Det kan sammenkalles ekstraordinært når 
styret finner behov for det eller når et forslag om slik innkalling støttes av minst 1/3 av 
deltakerne i samarbeidet.  
 
Representantskapets møter holdes for åpne dører.  
 
Iht kommuneloven § 18-3, fjerde ledd kan representantskapet opprette ytterligere organer til å 
forestå den daglige styringen av HIPR. Iht til nevnte bestemmelse har representantskapet i HIPR i 
sitt første møte opprettet et styre til dette formål. 
  
Iht kommuneloven § 18-3, fjerde ledd har representantskapet i HIPR i sitt første møte opprettet 
et arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder i representantskapet og daglig leder, med 
daglig leder som sekretær.  
 
Hvis det er behov for ytterligere organer/utvalg kan slike opprettes av representantskapet iht 
denne bestemmelse. Representantskapet skal i slike tilfeller bestemme mandat, hvem som evt 
skal/kan velges til slikt organ/utvalg og vedkommende organ/utvalg skal underlegges styre i HIPR 
eller rapportere direkte til representantskapet.  
 
 
 
 



§ 5 Styret  
Styret er det utøvende organ for HIPR, og består av ordførerne i medlemskommunene. 
Kommunedirektør/Rådmenn møter med tale- og forslagsrett.  
Styret kan ved behov innkalle Innlandet fylkeskommune til styrets møte. I slike tilfeller har 
fylkeskommunens representant tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.  
 
Styret har fullmakt til å fatte beslutninger innenfor de arbeidsområder og i tråd med de 
strategier for rådet som er besluttet av representantskapet.  
 

Styret driver sin økonomiske aktivitet innenfor de rammer representantskapet har gitt, fatter 
selv beslutninger når myndighet er tillagt styret og ivaretar ellers løpende HIPRs interesser 
mellom møtene i representantskapet. Beslutninger fattes ved alminnelig flertall.  
 
Styret kan bestemme at også andre kan delta og gis talerett i møtene.  
 
Styrets møter holdes for åpne dører. Styret holder møte når styrelederen beslutter det eller når 
minst 1/3 av styremedlemmene krever det.  
 
Mellom styrets møter har styrets leder fullmakt til å uttale seg på vegne av HIPR.  
 
§ 6 Administrasjon/daglig leder  
HIPR skal ha en administrasjon med daglig leder som har ansvaret for å ivareta daglig drift, 
nødvendig administrativ koordinering og sekretariatstjenester for de politiske organene i 
sammenslutningen.  
 
Daglig leder i HIPR har ansvar for forberedende saksbehandling av saker til behandling i styret. 
Arbeidsutvalget foretar innstilling før saker legges frem til behandling i Representantskap eller 
styre.  
 
Daglig leder har ansvaret for oppfølging av representantskapet/styrets vedtak hvis ikke vedtaket 
konkret legger ansvaret til andre.  
 
Daglig leder sine oppgaver er direkte underlagt styret.  
 
Daglig leder har ansvar for oppfølging av økonomi og regnskap for drifts- og utviklingsmidler. 
Dette skal løses i samarbeid med Ringsaker kommune. 
  
Innlandet fylkeskommune har arbeidsgiveransvar for den ansatte i administrasjonen.  
 
§ 7 Saksbehandling  
Saksbehandlingen i representantskapets og styrets møter skal være orientert mot å finne 
omforente løsninger, basert på Hamarregionens felles og langsiktige interesser.  
 
For saksbehandling i administrasjonen gjelder bl.a. forvaltningslovens bestemmelser om habilitet 
og om taushetsplikt, samt offentlighetslovens bestemmelser om dokumentoffentlighet.  
 
§ 8 Regnskap. Revisjon.  

Samlet tilskudd fra kommunene, samt fylkeskommunale partnerskapsmidler utgjør rådets 

budsjettramme, som fastsettes årlig i forbindelse med Ringsaker kommunes årsbudsjett og 



fremgår som et eget rammeområde som vises i kommunens obligatoriske budsjett- og 

regnskapsoppstillinger. 

 

Revisjon av HIPR sin virksomhet inngår som en del av revisjonen av Ringsaker kommunes 

regnskap. 

 

§ 9 Endring av samarbeidsavtalen  
Endringer i samarbeidsavtalen som omfattes av kommunelovens § 18 – 4, fjerde ledd, må 
besluttes av alle partene som omfattes av samarbeidsavtalen.  
 
Endringer i de delene av samarbeidsavtalen som gjelder andre forhold enn de som er nevnt i 
fjerde ledd kan foretas av representantskapet. Slike endringer vedtas med minst 2/3 av de 
avgitte stemmene.  
 
§ 10 Uttreden  
Uttreden av HIPR meldes skriftlig til styret med en frist på minst seks måneder før uttreden. Slik 
uttreden kan tidligst iverksettes fra førstkommende årsskifte etter at skriftlig utmelding er sendt 
styret.  
Ved uttreden frasier kommunen(e) seg sin eierandel i HIPR.  
 
§ 11 Oppløsning  
Oppløsning skjer ved vedtak i representantskapet med 2/3 flertall.  
Forslag om oppløsning må varsles minst tre måneder før møte i representantskapet.  
Oppløsningen iverksettes fra førstkommende årsskifte.  
 
Ved oppløsning har Innlandet fylkeskommune ansvar for oppbevaring av HIPRs arkiver.  
 
Det økonomiske oppgjøret ved oppløsning skjer på bakgrunn av fordelingsnøkkel fastsatt ved 
siste års kontingentfastsettelse.  
 
For øvrig gjelder «Lov om kommuner og fylkeskommuner». 

  



Sak 04/22 

 

Møteplan 2022 

 

Innstilling til vedtak: 

Representantskapet for Hamarregionen IPR tar møteplan for 2022 til orientering. 

 

Saksutredning: 

Arbeidsutvalget har laget en plan med datoer for møter i 2022.  

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 samrådsmøtene kan 

gjøres til fellesmøte for disse tre regionene. Det er derfor satt av 2 alternative datoer i møteplanen. 

Det er i planen tatt høyde for fylkeskommunens møter i hovedutvalget som også er på tirsdager. 

Disse er satt opp ca. hver 14. dag. I den foreslåtte møteplanen for Hamarregionen IPR er det ikke P.T. 

noen møtekollisjon. 

De foreslåtte datoene er: 

22. februar  

19. april 

31. Mai Samrådsmøte 

13. september 

18. oktober Samrådsmøte / 8. november 

6. desember 

 

  



Vedlegg 

Møtekalender 2022 

 

15. februar 

19. april 

31. Mai Samrådsmøte 

13. september 

18. oktober Samrådsmøte / 8. november 

6. desember 

  



Sak 5 Eventuelt 


